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PF 2014 Klub důchodců v Krásném Poli Vás

srdečně zve do restaurace u Čestmíra
na

DEN MATEK

10. května 2014 v 15,00 hodin

program – mažoreti - pohoštění – hudba
Vstupné: 40,- Kč
-

rdečně zveme všechny občany na místní hřbitov k pomníku padlých 2. světové války. Letos se uskuteční oslavy osvobození Krásného Pole v pondělí 28. dubna, od 1700 hodin.
Zve Rada MOb
					

S

-- srdečně zve Klub důchodců a městský obvod -

a konci loňského roku se dožil významného životního jubilea
dlouholetý zastupitel MOb Krásné Pole pan Jiří Plhák.
Dne 21. 12. 2013 oslavil své 70. narozeniny.
Dodatečně gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody.
Redakční rada
					

N

Co nového může přinést rok 2014
P

oslední dva roky se pro vedení MOb
Krásné Pole odvíjely ve znamení přípravy, realizace a následného uvedení do provozu nové mateřské školky. Vedení obvodu se
ale netajilo tím, že připravuje další rozvojové projekty. Jak jejich příprava pokročila
a co dalšího řešila Rada MOb, nám řekl starosta obvodu ing. Tomáš Výtisk.
Začneme od toho nejdůležitějšího. Už byly podány některé
z připravovaných projektů a jak to s nimi zatím vypadá?

Projekt „Zahrada nové mateřské školy v Krásném Poli v přírodním stylu“, byl podán už loni na konci roku. Na konci února nás kontaktovala
pracovnice Státního fondu životního prostředí, který dotace rozděluje,
k upřesnění některých detailů. Z toho víme, že projekt je v hodnocení,
zatím však nebyl stanoven žádný termín vyhlášení výsledků, ale předpokládám, že v průběhu jara budeme vědět, jak na tom jsme.
Další dva projekty jsme předkládali letos v lednu do Regionálního operačního programu. Byl to projekt „Zvýšení bezpečnosti na komunikacích
v MOb Krásné Pole, II. etapa“, který řeší hlavně chodník na ulici Krásnopolské, a projekt „Modernizace výuky v ZŠ Krásné Pole“. Oba prošly
kontrolou formálních náležitostí, což je nutný mezikrok k případnému
úspěchu, a byly zařazeny mezi projekty, které budou posuzovány pro přidělení dotace. Výsledky hodnocení by měly být známy v polovině dubna.

V tisku proběhla zpráva, že jeden z městských obvodů Ostravy
chtěl rovněž podat projekty, ale o jednu hodinu se opozdil s jejich podáním a tak nebyly přijaty. Máte s podobnými záležitostmi své zkušenosti?

Ano, vím o tom. Každý, kdo má nějaké zkušenosti s tvorbou projektů
financovaných z EU ví, že jejich podmínky jsou přísné a striktně se dodržují. Abychom podobnému problému předešli, odnesl jsem oba naše
projekty osobně na Úřad regionální rady o den dříve, než byla oficiální
uzávěrka. Nespoléhal jsem se na poslední chvíli a ani na firmu, která pro
nás žádost o dotaci zařizovala. Raději jsem si to zařídil sám. Jenom pomyšlení na to, že několik let připravovaný projekt, jakým je stavba chodníku na Krásnopolské, jehož příprava stála téměř tři čtvrtě miliónu Kč, by
nebyl přijat z nějakého podobně banálního důvodu, mi nahání husí kůži.
Nechtěl bych se nikdy ocitnout v podobné situaci.

Jak to vypadá s chystanými projekty, které měly být hrazeny z rozpočtu Města Ostravy? Především by občany zajímala
problematika další výstavby kanalizace.
Smlouva s dodavatelem stavebních prací na výstavbu kanalizace už
byla podepsána. Stavbu bude realizovat opět firma STASPO, stejně jako
dosud všechny ostatní části kanalizace v Krásném Poli. V podstatě se
čeká jen na konec zimního období, byť stávající klimatické podmínky
by umožnily stavbu již dnes. My jsme pokročili v koordinaci následných
prací, takže je připraveno, že po dokončení stavby kanalizace nastoupí Ostravské komunikace, a. s. na opravu ulice Zauliční a náš městský obvod má
připravenou projektovou dokumentaci na stavbu chodníků tamtéž. Máme
také podanou žádost na zajištění finančních prostředků na realizaci stavby
z rozpočtu Města.
Stejně daleko je zatím příprava projektu „Rekonstrukce kotelny v ZŠ
Krásné Pole“. Je zpracovaná žádost na financování této akce z rozpočtu
Města, která má čtyři varianty. Bude na posouzení Rady města, kterou
z variant vybere.

A co výstavba sportovní haly u hřiště, tam je nějaký pokrok?

Zatím moc ne. Stále platí, že na takovouto investici nejsou v našich
podmínkách dostatečné finanční zdroje. Jednání se soukromým investorem stále pokračují, ale jednoznačný výsledek zatím není.
pokračování na str. 2

Zpravodaj KRASNIČAN
Nevyřešená byla i situace kolem financování případné výstavby Domu seniorů na místě staré mateřské školky. Je tam
něco nového?

Ano. Vstoupili jsme v jednání se soukromou firmou, která má záměr
tento objekt odkoupit a zrekonstruovat jej na dům s pečovatelskou službou. Tato firma již provozuje tři podobná zařízení na Třinecku a má záměr
rozšířit svoji působnost po celém kraji. Jednání jsou ale na samém počátku, takže ještě nedokážu říci více.

Pane starosto, je březen 2014, takže za půl roku nás čekají
komunální volby. Většina z projektů, které chystáte, nebude
ukončena do konce roku. Uvědomujete si, že by je mohl dokončovat na postu starosty třeba už někdo jiný?
Samozřejmě. Na začátku tohoto mého druhého funkčního období jsem
slíbil, že se budu snažit tyto projekty, které podle mne Krásné Pole opravdu potřebuje, posunout v přípravě co nejdále. Tento slib plním a protože
projekty se ještě nezačaly realizovat, jejich dokončením se zatím vůbec
netrápím.
Taky je možné, že ani žádný z nich nebude zahájen, kromě kanaliza-

ce jsou všechny teprve ve fázi záměru, bez zajištění finančního krytí. To
bych ale považoval za svůj osobní neúspěch, kdyby žádný z připravovaných projektů nevyšel. Na druhou stranu, pokud se podaří některý z nich
dotáhnout až do realizační fáze, rád bych jej pak dotáhl až do konce, ale
to bude záviset na voličích.

Abychom zakončili náš rozhovor v optimističtějším tónu - jak
hodnotíte letošní zimu z pohledu zimní údržby komunikací?

No, rozhodně ji hodnotím na výbornou. Je sice teprve začátek března
a z loňska víme, že zima může přijít i v dubnu, ale již dnes je jasné, že
jsme ušetřili desetitisíce korun. To nám umožnilo koupit nejen plánovaný
čistící stroj k novému malotraktoru, ale i kropičku a dodatková zařízení
pro dokonalejší čištění chodníků a místních komunikací. Takovýto stroj
nám zatím citelně chyběl a museli jsme za jarní úklid platit externím firmám. Nyní věřím, že to zvládneme vlastními silami a potřebný úklid ulic
se bude moci provádět celoročně a hlavně efektivněji než jen ručním zametáním, jako tomu bylo dosud.
					
Děkuji za rozhovor
					
(jas)

Mateřská škola s neobvyklou fasádou
ěstský obvod Krásné Pole Statutárního města Ostravy,
se od podzimu roku 2013 pyšní zbrusu novou mateřskou
školou. Autorem architektonického návrhu je ing. arch. David
Kotek, projektovou dokumentaci zpracoval Hutní projekt Ostrava. Realizací stavby byla pověřena firma Pozemní stavitelství Zlín, hlavním subdodavatelem byl VS Invest Ostrava. Jako
každá stavba se i tato neobešla
bez problémů – za všechny jmenujme velkou spodní i vrchní
vlhkost, způsobenou zatečením
vody přes stropní panely, kdy
ještě nebyla položena střešní krytina. Všechny nedostatky byly včas odstraněny a my
stojíme před novotou zářícím
objektem se zvláštní fasádou
a posloucháme výklad starosty
Ing. Tomáše Výtiska:

M

„Školka je třítřídní, vždy pro dvacet
pět, výjimečně dvacet osm dětí. Každá třída má své sociální zázemí a přídavnou terasu částečně přestřešenou,
s dřevěnou podlahou, takže děcka jsou
venku, ale v případě náhlého nepříznivého počasí se mohou ihned schovat. Účelně využitý interiér se skládá
s úložného prostoru pro lehátka včetně
kabinetu pro učitelku. Jídelna je zvlášť
stejně jako tělocvična. Střecha je téměř rovná, se středem ve tvaru ploché
pyramidy, pokryta modifikovanými
pásy Fatrafol od firmy Fatra Napajedla. Základ stavby tvoří železobetonová deska, stěny jsou z Porothermu,
na kterých jsou nalepeny minerální
vlny, kryté černou textilií, a na ní je
ukotvena dřevěná fasáda z Thermowoodu. Jedná se o moderní dřevěný materiál, který ještě před instalací prochází žíhací pecí s teplotou až osmdesát
stupňů Celsia, čímž dojde k rozpuštění silic a pryskyřic uvnitř dřeva. Touto
řekněme impregnací se dosáhne padesátileté životnosti. Tato finská technologie je známá již třicet let, u nás je však stále spíše novinkou. Zmíněné
dřevěné hranoly dodávala firma JAF Holz, která má v Krásném Poli svůj
velkosklad, práci provedla místní firma Tichý a syn.“
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Doplníme další technické údaje – na děti se myslelo ve všech směrech,
tedy i při instalaci a velikosti oken, coby jinak jednoduché obdélníkové
plochy fasád. Ta níže u podlahy umožňují malým dětem výhled ven, většími okny blíže stropu ležící děti vidí na oblohu. Ještě několik důležitých
bodů k montáži dřevěné fasády: Šéf firmy Josef Tichý nám sdělil postup
prací. „Nejprve jsme v prostorách stolárny připravili vzor fasády s rozměrem kolem dvou čtverečných metrů včetně předem určené barevnosti
nosných hranolů i řešení problematických míst a spojů. V samotné skladbě
konkrétní fasády byly základní hranoly kotvené do zdiva. Do porothermových cihel jsme ukotvili tři a půl
tisíce hmoždinek. Mezi hranoly se instalovala izolační vata o celkové ploše přes čtyři sta metrů čtverečných,
krytá záklopnou fólií Jutafol.
Při kotvení do izolačního polystyrenu
jsme použili 150 milimetrů dlouhé
hmoždinky. Součástí kotvení byly
dřevěné distanční vložky, čímž se
hmoždinky v polystyrenu neprotáčely. Následovala instalace barevných
hranolů, orientovaných do různých
směrů, na které jsme kotvili konečné
obložení.“
Na závěr si dovolíme v souvislosti
s neobvyklou fasádou jednu perličku – děti jsou ve své vynalézavosti
nevyzpytatelné a tak aby se předešlo případným úrazům, byla na úplném začátku zhotovena miniatura
této fasády, na kterou děti vylézaly.
Postupně se mezery mezi hranoly
zmenšovaly tak, až lezouni nemohli prostrčit ruce ani nohy a tím bylo
dosaženo kýženého cíle. O pestrost
pohybu na čerstvém vzduchu však
nejsou ochuzeni díky členitosti terénu
a atrakcím na okolním pozemku.
				
Text a foto: Zdeněk Svoboda
Poznámka redakce:
Pan Zdeněk Svoboda je externí redaktor z Ostravy, píše pro odborná stavební periodika jako „Střechy, fasády, izolace“, „Interiér“. Tento článek
vznikl pro časopis „Stavebnictví a interiér“ z Hradce Králové, kde vyšel
na podzim loňského roku.
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Tak jaké je to v nové školce...?

T

o je otázka, kterou často slýcháme od Vás, spoluobčanů. Je příjemné, když
o nás mají zájem rodiče, kteří jsou vlastně „našimi“ bývalými dětmi. Nejčastější odpovědí na úvodní otázku pak bývá – „Zvykáme si.“ V novém je to nové,
sžíváme se nejen s budovou, ale i s jejím okolím. Nezapomínáme při tom na, dle
našeho názoru nezbytné, prvky environmentální výchovy. Pod tímto na první
pohled složitým pojmem jsou ukryty zcela přirozené součásti života. Obsahem
environmentální výchovy totiž je vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, úcta k životu ve všech jeho formách, znalost péče o prostředí kolem nás,
ale i vzájemné pochopení provázanosti oblastí, které jsou na první pohled odlišné a přece k sobě patří, jako je například sociální, ekonomická a kulturní oblast
života. A tak se v souladu s touto myšlenkou snažíme připravovat si každodenní
zdravé a chutné menu plné společných radostných prožitků a přátelství, okořeněné pohodou, radostí a vzájemným respektem.
Představte si Vy, velcí, že jste o polovinu menší, je Vám tak 3-6 let,
a každý den od pondělí do pátku navštěvujete školku. Není to jen spousta
hodin, strávených ve skupině dětí, ale i čas
nových poznání, úkolů, her a překvapení,
které paní učitelky svědomitě zakomponují
do svých každodenních příprav. A dělají to
vše v zájmu vašeho pozitivního všestranného
rozvoje. Že se nejedná „jen“ o hraní, to Vám
jistě potvrdí každá paní učitelka. Je to především práce, chcete-li poslání a velká zodpovědnost celého týmu Mateřské školy, jejíž
snahou je zasít malá semínka. A cílem této
práce pak je připravit děti pro budoucí život
tak, aby dovedly úspěšně zvládnout nároky,
které na ně klade povinné školní vzdělávání
a v konečném důsledku pak vychovat zodpovědné a spokojené spoluobčany, a životní partnery, kteří pak s důvěrou
předají nám, učitelkám své nejcennější poklady – děti. Jako bychom se tak
stávali součástí koloběhu života naší vesnice.
Proto jsme si hned od září začali v souladu s těmito myšlenkami hrát
a společně poznávat. Radostným dopolednem plným her, písniček a kamarádů jsme odstartovali nový školní rok v nové mateřské škole.
Následovala akce s příhodným názvem „Perlička“, jejímž záměrem bylo
společné setkání dětiček-perliček. Bylo nás téměř 90 a naše ruce vytvořily
překrásnou, dlouhou a hlavně pevnou šňůru perliček. Takto ruku v ruce
jsme si společně prohlédli budovu školky i její okolí. Velký dík a ocenění
patří všem dětem, které projevily respekt k mladším kamarádům, snažily
se vzájemně si pomoci a vše stvrdily pevným a přátelským uchopením
ruky. Kresbou na chodník jsme pak vytvořili náš první společný otisk
do nového životního prostoru. Krásné na tom bylo, že celá společná akce
byla prosycena pocity soudržnosti, empatie, respektu a zodpovědnosti.
Užili jsme si také Drakiádu, pro kterou si všechny děti s pomocí využití
odpadního materiálu vyrobily dráčka Sáčka. Nejen že jsme rozvíjeli jemnou motoriku a grafomotoriku dětských ruček při výrobě dráčka. Mohli
jsme si také všímat povětrnostních vlivů a možností jejich využití člověkem. Seznámili jsme se s ekologickým myšlením. A hlavně jsme měli
možnost prožít radost ze společného pouštění draků.

Úctu k životu ve všech jeho podobách jsme pak prožívali, když jsme
ve školce uspávali broučky. Při této akci jsme opět využili odpadního materiálu pro výrobu posledního motýla. Děti měly možnost poznat
a pochopit koloběh života v přírodě, vnímat změny podnebí, dověděly
se o možnosti ochrany živé přírody. Dne 11. 11. 2013 večer jsme oslavili
svátek svatého Martina lampiónovým průvodem. Pěkně jsme si při tom
posvítili na tmu a alespoň malinko jsme prohřáli srdíčka, která mohou být
v tento podzimní čas zkřehlá zimou.
Těšení na Vánoce jsme si zpříjemnili tvůrčí dílnou, kterou pro nejstarší
děti a jejich rodiče připravily paní učitelky ze třídy Berušek.
Víme, že Mikuláš byl hodný člověk, který pomáhal druhým hlavně tím, že
obdarovával potřebné a tak jsme se na jeho příchod těšili. Protože každý z nás
někdy, i přes veškerou snahu, přeci jen trochu zazlobí, byli jsme malinko nervózní, zda budou Mikuláše doprovázet čerti…A Ti skutečně přišli. Naštěstí
je však doprovázeli také andělé. A když jsme tuhle velkou návštěvu potěšili
veselými písničkami, skamarádili se s námi i Ti
chlupatí čerti. Všichni jsme si oddechli a Mikuláš nás obdaroval balíčky dobrot. Protože jsme
si ale chtěli také trochu zařádit, sešli jsme se
všichni v převlečení za čerty a anděly v hospůdce u Čestmíra, kde nám paní učitelky připravily veselou Čertovskou diskotéku, na které
krom tance a soutěží nechyběl ani čertí tanec
s baterkami v setmělém sále. To jsme si užili
a zase jsme se o krok přiblížili k Vánocům.
Víme, že ne všechny děti se mají tak dobře
jako my. Ve školce jsme se dověděli o dětech,
které žijí bez rodičů v dětských domovech.
Chtěli jsme takovéto děti potěšit, proto jsme
pro ně uspořádali sbírku hraček. Velký dík patří všem, rodičům i dětem,
které přispěly. A že způsobily mnoho radosti jsme všichni viděli v očích
dětí z Dětského centra Domeček v Ostravě Zábřehu, které si pro dárečky
osobně přijely a strávily s námi ve školce milé dopoledne. Krásnou zpětnou vazbou byl také dojemný osobní dopis ředitele Dětského centra, adresován dětem, rodičům i učitelkám naší školky Perlička, jako dík. Máme
teď příjemný pocit z navázání nových přátelství, i když zatím probíhají
spíše na dálku. Konečně jsme si vychutnali tradiční posezení u vánočního
stromečku i my, ve školce. A než jsme si stihli pohrát se všemi novými
hračkami, které jsme pod stromečkem našli, byly tady vánoční prázdniny.
Blíží se konec pololetí, čas utíká a my můžeme hodnotit první společné
zážitky a vzpomínat. Pomalu jsme se zabydleli a zvykli si na své nové
pracoviště, každodenní mraveniště, na náš druhý domov, plný zvídavých
i neposedných kamarádů.		
Veselé chvíle nám připravuje také divadlo Smíšek, které naši školku navštěvuje každý měsíc s novou pohádkou. Zpestřením je nám také návštěva Divadla loutek nebo kina Klimkovice. Při každodenním pobytu venku
pak v rámci možností využíváme herní prvky v areálu školy a vydáváme
se na vycházky, při kterých je stále co objevovat.
		
Za děti a tým Mateřské školy
		
paní učitelky Eva Chalcařová a Bc. Jana Novotná
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Myslíte si, že podnikání není pro vás?
Možná vás přesvědčíme o opaku!
„Podnikání může být pro ženy skvělým způsobem, jak překonat současnou špatnou situaci na trhu práce, postavit se na vlastní nohy, odpoutat se
od vůle zaměstnavatelů, sladit rodinný a pracovní život a splnit si své sny,“
říká Klára Tidrichová z občanského sdružení Rovnovážka.
Projekt „Podnikám, slaďuju…sama sobě šéfuju“ přináší ženám z Moravskoslezského kraje výbornou příležitost, jak s podnikáním začít nebo své stávající podnikání dále rozvíjet. Přináší zážitkový kurz podnikání, vedený špičkovými
lektory z praxe, dále individuální vedení a poradenství (mentorink, koučink),
možnost získat investora pro svůj podnikatelský záměr a mnoho dalšího.
V letošním roce se tento velmi úspěšný projekt uzavírá. Poslední kurzy
budou zahájeny v březnu 2014 a budou probíhat v Ostravě. Přihlaste se již
nyní na stránkách www.zahajenipodnikani.cz.
Projekt zastřešují partneři: PROFICIO, o.s., Koučink akademie, s.r.o.,
Rovnovážka, o.s. a Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a díky tomu jsou pro Vás
veškeré aktivity zdarma!
Kontaktujte nás: Hana Proroková, tel.: 730 153 707, e-mail: info@zahajenipodnikani.cz

ZVEME OBČANY Krásného Pole
k celoevropským volbám do Evropského
parlamentu v termínu 23. a 24. května 2014
		

Výsadba

nových stromů

V

současné době je na území města Ostravy realizována rozsáhlá výsadba zeleně. V rámci dvou projektů (Realizace vybraných prvků
ÚSES – 1. etapa, část A, část B) budou v období od května 2013 do poloviny roku 2014 postupně vysazeny tisíce lip, javorů, platanů, dubů a bříz.
Celkem se jedná o cca 108 tisíc stromů a 308 tisíc keřů.
Projekt, nazvaný Územní systém ekologické stability (ÚSES), si klade
za cíl do roku 2015 v rámci dvou typů projektů – zalesnění biokoridorů
a snížení emisí v okolí velkých zdrojů znečištění - osázet zelení 152 míst
na rozloze 33,8 hektaru za zhruba 130 milionů korun. Cílem takto masivní
výsadby zeleně, která nemá v České republice obdobu, je také snížení
emisí tuhých znečišťujících látek o 53 tun ročně.
Součástí projektu je i výsadba na území městského obvodu Krásné
Pole. Konkrétně bude u nás do konce dubna 2014 vysázeno 1 162 stromů
a 185 keřů. Nejvíce zeleně bude vysázeno v povodí potoka Mešnice, další
výsadba bude realizována formou alejí podél polních cest.
					

(redakční rada)

V

nákladech rodiny dominuje vytápění. Máte přehled, jak to vypadá ve vaší domácnosti?
Pokud nemáte nízkoenergetický nebo dokonce pasivní dům, pak se struktura vašich nákladů příliš lišit nebude			
(jas)

místní organizace ČSSD

Projekt
DO PRÁCE NA KOLE
rojekt Do práce na kole 2014 se koná již počtvrté, přičemž Ostrava
se do něj zapojí podruhé. V Ostravě jej organizuje občanské sdružení
OSTRAVOUNAKOLE. Zatímco loni se do akce zapojilo jedenáct měst,
letos jich přibylo ještě dalších pět.
Od poloviny března až do konce dubna se budou lidé moci zaregistrovat do kampaně. Do práce na kole pak bude probíhat celý květen, přičemž
v sobě zahrnuje několik soutěží.
Hlavní soutěžní kategorií je zaměstnanecká soutěž, které se účastní
týmy jedné firmy v počtu dvou až pěti lidí. Cílem soutěžících je dojíždět
co nejčastěji do práce na kole a tyto své cesty si zapisovat na webových
stránkách soutěže. V této kategorii záleží pouze na četnosti dojíždění, je
tedy jedno zda soutěžící najede do zaměstnání tři kilometry nebo padesát.
Účastnící se ale také mohou zapojit do kreativní kategorie, soutěže
o nejvíce najetých kilometrů za měsíc nebo navrhnout řešení špatně sjízdných cest pro cyklisty. Zaměstnavatel, který vytvoří nejlepší podmínky
pro příjezd zaměstnanců na kole (stojany, kolárna, sprcha atp.), bude oceněn titulem Cyklozaměstnavatel 2014. Vyhlášení výsledků se uskuteční
na začátku června v Ostravě.
„Loni se zúčastnilo na 200 soutěžících, letos doufáme v dvojnásobek“,
uvedl pořadatel Michal Bača z OSTRAVOUNAKOLE. „Určitě bude zajímavé sledovat, které firmy se do soutěže zapojí. Loni zcela dominovaly
týmy firmy ArcelorMittal a cyklista, který vyhrál v soutěži jednotlivců,
najel úžasných 1 656 km za měsíc květen.“
Smyslem soutěže Do práce na kole je ukázat lidem, že cesta do zaměstnání nemusí znamenat čekání v kolonách nebo mačkání se v přeplněné
tramvaji. Motivování široké veřejnosti, aby častěji používala kolo jako
dopravní prostředek, přispěje k zlepšení kondice, utužení zdraví a zmírní
ekologickou zátěž ve městě.
Bc. Michal Bača
místopředseda OSTRAVOUNAKOLE, o.s.
http://ostravounakole.cz, http://www.facebook.com/ostravounakole.cz
http://ostrava.dopracenakole.net - cyklistická mapa Ostravy

P
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Poplatek ze psů
pro rok 2014 - upozornění

Místní poplatek je splatný nejpozději do 31. března

P

oplatek lze zaplatit v hotovosti u správce poplatku (kancelář sociální, II. patro) nebo bezhotovostním převodem
na účet správce poplatku č. 19-1646664329/0800, variabilní
symbol ve tvaru 20018xxxxx (místo písmene x se od zadu doplní
číslo popisné domu, zbývající volná místa se doplní nulou, např. dům
s čp. 576, bude mít VS 2001800576).

Hromadné očkování psů

Oznamujeme chovatelům psů, že v sobotu 17. května 2014 se v době
od 10 do 12 hodin před garáží zdejší radnice uskuteční hromadné očkování psů proti vzteklině.
Cena vakcinace za jednoho psa činí 90,- Kč, z toho majitel psa uhradí
50,- Kč, zbývající část uhradí městský obvod. Případným zájemcům bude
nabídnuta vakcinace psů i proti dalším psím chorobám, prodej přípravků
na odčervení a prodej vitaminózních přípravků.
Očkování provede MVDr. Přemysl Hrubý.

Zpravodaj KRASNIČAN

OREL má téměř stoletou tradici

Spolek, který především podporuje sport, ale i jiné aktivity
elostátní organizace, jež byla od založení v roce 1909 velmi
populární v celé republice, téměř skončila okolo roku 1950.
Tehdejší vedení státu odmítlo její křesťansko-sportovní a další
činnosti a začalo s její likvidací. Bylo tomu i v Krásném Poli,
kde měl být spolu s rozpuštěním organizace zlikvidován i hlavní
symbol - prapor spolku s dalšími památečními proprietami.

již ukázal některým občanům v místním kostele. „Mladší generace z něj
byla nadšena s tím, že by se mohla činnost ORLA alespoň částečně v obci
obnovit. Nevím, do jaké míry je to reálné, ale zájem mě každopádně příjemně překvapil“, říká starosta.
Záležitosti, které se dřívější činnosti organizace týkaly, jsou zajímavé.
Přineseme o nich pokračování v příštím čísle Krasničanu.

Přes všechny snahy likvidátorů ORLA však prapor přežil. Byl uschován v rodině Osmančíků, kde jej zabalili a zastlali mezi matrace postele.
Přechovávat takový symbol bylo tehdy moc nebezpečné, hrozilo vězení
a různé sankce. Tehdy sotva desetiletý Antonín Osmančík vše registroval,
ale věci moc nerozuměl. Jeho otec, také Antonín, mu v dospělosti prapor
předal s tím, ať jej uchová pro příští, ale spolehlivé lidi další generace.
„A prapor dál desítky let ležel uložený ve skříni“, říká A. Osmančík. Zároveň doplnil, že k nádherně vyšívanému praporu dále patřily dvě velké
stuhy či spíše šerpy, dvoudílná tyč k praporu a dvě v kůži vázané poznámkové či registrační knihy.
Tyč (zdobená sedmi lipovými listy z kovu) se nakonec ztratila. K dispozici nejsou ani knihy, i když mohou být podle A. Osmančíka klidně
někde dobře založené. Takže zbylý prapor i se stuhami se nakonec jeho
ochránce rozhodl oficiálně předat do péče starostovi Tomáši Výtiskovi.
Ten jej hodlá umístit na čestné místo v kanceláři starosty, ale zároveň jej

• OREL má v ČR okolo 17 tisíc členů
• Jde o spolek, který má křesťansko-sportovní tradice
• Činnost je založena na práci dobrovolníků
• Členové jsou ve 250 jednotách, které jsou
organizovány ve 23 župách
• Prioritou ORLA je sport pro všechny
• Významnější jsou i činnosti v oblasti kultury

C

			

připravil jas, foto: Denis Pagáč

Pan Antonín Osmančík, který uchovával prapor.

Slavnostní předání praporu Antonínem Osmančíkem starostovi obvodu.

Neměli bychom se starat o to, abychom dlouho
žili, ale abychom žili plně.
				
L. A. Seneca

Došlo i k předání dvou stuh s texty, symbolizujícími hodnoty ORLA.

Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud
se chce nechat poučit.
				
Ch. Dickens
strana 5

Zpravodaj KRASNIČAN

Jarní objednávka ovocných dřevin

Český svaz zahrádkářů pořádá
11. - 13. 4. 2014 v 10 až 17 hodin

Svaz zahrádkářů oznamuje občanům Krásného Pole,
že od 27. do 29. března 2014 přijímá objednávky na ovocné
dřeviny. Podle klimatických podmínek budou dřeviny dovezeny do 14 dnů po ukončení příjmu objednávek. O doručení
dřevin budou zájemci informováni místním rozhlasem.

„Jarní výstavu
s velikonoční tématikou“

Objednávky se budou přijímat telefonicky
u paní Halátkové na tel. č.: 732 122 488
pana Zdenka Špaka: 737 567 731
nebo u paní Škrinyarové: 604 133 203.
ČZS Krásné Pole

Přijďte přivonět k jarním květům, nechte se
okouzlit krásou kraslic i výrobky z proutí.
Mnohá další překvapení čekají jen na Vás.
ČZS Krásné Pole

Český svaz zahrádkářů Hvězdička z naší školy
zahrádkářům a spoluobčanům N
V
šem obyvatelům Krásného Pole nabízí svaz zahrádkářů malou službu. Mnozí z nás pěstují na zahradách zeleninu a ovoce. Pokud chcete
vědět, jak kvalitní půdu máte na zahradě, poskytneme Vám pomoc.
Výzkumný ústav v Opavě (dále jen „výzkumný ústav“) provádí pro zájemce rozbory půdy, které pomohou pro správné pěstování ovoce a zeleniny. Pravdou je, že se léty mění kvalita půdy o kterou se, podle nás,
příkladně staráme. Proto ve spojení svazu zahrádkářů KP a výzkumného
ústavu můžete zjistit, zda opravdu kvalita půdy na vaší zahradě odpovídá
Vašim představám.
Abyste znali kvalitu půdy ve Vaší zahradě, je třeba odebrat vzorek půdy,
který výzkumný ústav vyhodnotí a navrhne postup pro případné zlepšení kvality zeminy. Jak správně postupovat při odběru vzorků pro zjištění
kvality půdy na Vašem pozemku? Je to docela jednoduché:

A) Na pozemku nebo ve skleníku o rozměrech do 200 m2
1) odeberte z různých míst (nejlépe ve tvaru šachovnice) 6 vzorků. Půda by neměla být čerstvě hnojena ani vápněna.
2) tyto vzorky musí být odebrány na hloubku ryče (25-30cm).
Všechny důkladně usušte (nepoužívat k sušení troubu) a suché
důkladně promíchejte.
3) z této směsi odvažte ½ kg a dejte do sáčku, který označíte
jménem, adresou a tel. číslem.
B) Pozemek o rozloze 200 – 1 000 m2 je třeba odebrat 10 vzorků.
1) Postup je stejný a stejné je i množství odevzdané půdy
v označeném sáčku.

Chcete-li vědět, jakou půdu máte na různě využívaných částech zahrady,
kde pěstujete např. zeleninu, ovocný sad, skleník apod. je třeba vždy z každé části jeden vzorek o váze ½ kg. Je-li na povrchu (např. u sadů) větší
množství zelené hmoty, je ji třeba před sušením odstranit. Kořeny můžete
společně s půdou usušit.
Tato služba bude pro Vás velmi výhodná pokud se sejde větší množství zájemců. Běžná cena je pro jednotlivé zájemce 200 Kč. Pokud se připojíte k naší
výzvě, svaz zahrádkářů zašle všechny vzorky najednou a cena bude 100 Kč.

Vzorky, pokud to umožní půdní podmínky, byste měli odevzdat do 15. dubna u paní Šárky Halátkové, Zdenka Špaka
nebo Marty Škrinyarové.
Výsledky se dozvíte podle množství zájemců do dvou až tří
týdnů od tohoto data.
Hodně štěstí při úspěšném pěstování přeje Český svaz zahrádkářů v Krásném Poli.
					
(Šárka Halátková)
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ový rok už je v plném proudu, ve škole jsme už rozdali pololetní vysvědčení, děti si užily jarních prázdnin a pomalu se
začínáme chystat na Velikonoce. Jak jsem
v prosinci slíbila, pokusím se postupně představovat šikovné děti, které chodí k nám
do školy. V tomto čísle bych vám ráda představila žákyni páté třídy Alexu Markovou.
Alexa tančí latinskoamerické a standardní tance v Dance Studio Ostrava. Tančí už
od svých čtyř let, a proto se není čemu divit,
že se v tomto oboru zúčastnila mnoha soutěží
a dosáhla skvělých výsledků. Tanec je disciplína náročná jak na čas, tak hlavně na fyzičku. Čtenářky bude určitě zajímat, jak to funguje s tanečními šaty. Šaty
šije klubová švadlena a na vystoupení a soutěže potřebuje Alexa alespoň
dvoje – jedny na standard
a druhé na latinu. Vzhledem k tomu, že se vždy
jedná o exkluzivní kus,
na cenu jsem se ani neodvažovala zeptat. Se střevíci
je to podobné, dají se koupit pouze ve specializované prodejně.
A teď k úspěchům - doma
má Alexa 20 medailí a 12
pohárů. Kdybych měla vyjmenovat všechny soutěže, kterých se Alexa zúčastnila, obávám se, že by
mi jedna stránka nestačila. Proto mi Alexa prozradila, kterých úspěchů si
nejvíce cení.
Jak už jsem se zmínila, Alexa začala tančit ve 4 letech. Do svých 10 let tančila
ve skupině děti 2D. Během těch šesti let
za svůj největší úspěch považuje účast
v mistrovství republiky v polce a 1. místo v soutěži města Šumperka, kde musela
se svým tanečním partnerem zvládnout
2 standardní, 2 latinskoamerické tance
a polku. V současnosti už tančí za juniory1C (10 – 13 let) a zde si nejvíce cení
postupu na mistrovství České republiky
v latinskoamerických tancích, které se
konalo letos v lednu. Takže můžeme aktuálně napsat, že do naší školy chodí 19.
nejlepší tanečnice z České republiky.
Nezbývá mi než popřát Alexe hodně
úspěchů nejen v tanci, ale i ve škole.
Doufám, že z ní budou mít i nadále radost všichni její blízcí.
Kateřina Pelíšková

Zpravodaj KRASNIČAN

Klub důchodců Krásné Pole

V

ážení občané Krásného Pole, dovolte mi, abych Vás provedla naší
činnosti za rok 2013. Začátek roku, jako vždycky, byl zahájen výroční schůzi s občerstvením, pak následovalo chování basy, které se už stalo
tradicí a má veliký úspěch i u okolních vesnic. Lidé se pobaví, zatančí
i o občerstvení je postaráno. Za tuto akci sklízíme veliký úspěch. Taky
oslavujeme svátek „Matek“ v hostinci u Čestmíra. Mimo jiné na této akci

Jaro, léto, podzim, zima,
vždy nám s ní bylo prima
- až jednoho večera
klesla a zhasla docela.
Střídali se u ní doktoři i šamani,
vypsali jsme odměnu, kdo tu krásku zachrání.
Doktor Borovička praví:
za všechno mohou ti mladí.
Tvrdý rokenrol do ní hustili
a její nohy zničili.
Doktor Fernet zprávu vypsal,
každý z nás se mu hned vysmál.
Prý to byla lehká holka,
zničila ji přeci polka.
Ale stejně, i když dneškem  končí všechny bále,
chlapi půjdou do hospody a budou chlastat dále.
Ať je horko, nebo zima
v hospodě je vždycky prima,
a proto děkujeme ti Čestmíre
za opravenou hospodu v dědině.

vystupovaly Novobělské babičky, kterým se u nás moc líbilo. Taky bych
chtěla touto cestou poděkovat panu starostovi, který nám pomohl tuto akci
uskutečnit. Pak následoval zájezd do Olomouce na výstavu květin. Zájezd
splnil svůj účel a všichni účastníci byli velice spokojeni. Dále následovaly
různé akce, např. oslavy narozenin, krmášové odpoledne s občerstvením
a jiné. Závěr roku jsme ukončili mikulášským posezením s Mikulášem,
čertem, který pobavil všechny přítomné. Anděl taky nesměl chybět a dárečky k tomu patřily taky. Ukončení roku jsme měli 18. 12. Byla to su-

Ať ulevíš svojí duši,
vyzpovídati se sluší.
Nejsme svatí, jsme jen lidé,
pokušení na nás přijde.
Než to dílo dokonáme,
tak se po vsi trochu podíváme.
Na radnici teď vládne správné klima,
lidé doufají, že to bude príma.
Všichni to chceme chápat,
jenom, ať v tom nezačnou tápat.
Úkolů je velká hromada,
je zapotřebí rychleji - mávat rukama!
Pro děti školku postavili
všechny občany mile potěšili.
Ti mrňousi to snad ocení nejvíce,
vždyť ta stará už byla jako demolice.
Dejme si úkol,  že se budeme snažit,
aby soused se sousedem se znovu začal bavit.
Je přece krásné,  dobré zprávy rozdávat,
a ne stále na něco nadávat.

per akce, přišli taky mezi nás pan starosta Ing. Tomáš Výtisk a p. Nikolas
Mumulos, kterému moc děkujeme za spolupráci s námi. Rozloučili jsme
se důstojně s rokem 2013 za přispění i Tří králů, kteří nás pobavili svým
vystoupením. Společné ukončení roku bylo u radnice, kde jsme byli taky.
Byl to průřez těch nejzajímavějších akcí, je toho o moc více a to, co děláme pro klub nebo občany, děláme rádi a s láskou.
					
výbor klubu důchodců

CHOVÁNÍ BASY 2014

Naši hasiči dobrou práci dělají
u každého výjezdu poctivě makají.
Vzorně se starají o svěřenou jim techniku
a nestojí stranou ani když jde o obecní politiku.
A kdo chce více znát, co se u nás děje,
ať si přečte  krasnického zpravodaje.
***
Snad jsme Vás dnes pobavili, je to naše vroucí přání,
a znovu se budeme těšit za rok v Krpoli  na shledání.
redakčně zkráceno

Klub důchodců se stará také o udržení lidových tradic. Jednou z nich je
tradiční „Kozelek“ neboli chování basy - tradiční ukončení plesové sezóny. Nejočekávanějším momentem veselice je průvod plaček a „smuteční
řeč“ nad márami s basou, naaranžovanou jako ke skutečnému pohřbu.
Doramis svo biskup!
Kaprus minus sirakus.
Ser tu, ni tam - spirus tu lískabatus
seamus zhatus, dominus cos primus!
Vítáme Vás, dámy a pánové,
máme pro vás zprávy nové,
rok jsme na to čekali,
abychom je vyřvali
Po té loňské velké zimě naše basa ožila
a jako znovu zrozená v kole se stále točila.
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Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj 2014
zahajuje předprodej vstupenek

Č

eská hudba a svět. Takový je podtitul letošního XXXIX. ročníku Janáčkova máje, který se koná v Roce české hudby, a je tudíž i výraznou přehlídkou českých autorů a jejich skladeb od českého baroka 18.
století až po současnost. Posluchači budou mít letos příležitost poznat
výjimečné postavení české hudební kultury v celosvětovém měřítku. Barokní hudba je zastoupena Lamentacemi proroka Jeremiáše J. D. Zelenky
společně se skladbou jeho současníka G. Tartiniho a varhanním dílem B.
M. Černohorského. Jeho Toccata zazní v sousedství koncertu J. S. Bacha.
Varhanní skladby českých autorů klasicismu J. V. Maxanta a J. Kř. Kuchaře zaznějí společně se skladbami W. A. Mozarta a dalších skladatelů
tohoto období. Stejně tak český romantismus je vázán na romantismus
evropský. Konkrétně symfonické básně B. Smetany zaznějí vedle děl F.
Chopina a F. Liszta.
Letošní Janáčkův máj je také příležitostí uvést téměř nehraná díla českých autorů, Dvořákovu klavírní Poetickou náladu, Sukův klavírní cyklus
Jaro nebo operu Montezuma J. Myslivečka. Vedle toho festival uvede orchestrální dílo pro mnohé posluchače dnes již neznámého J. B. Foerstera
(Ze Shakespeara). A samozřejmě Leoše Janáčka. Kromě známé Sinfonietty po dlouhé době zazní i jeho Otčenáš pro tenor, sbor, harfu a varhany a Předehra pro varhany. Hlavním počinem programu Janáčkova máje
2014 je výrazné zastoupení české tvorby 2. poloviny XX. století a současnosti. Festivaloví posluchači vyslechnou skladby Z. Lukáše, V. Nelhýbla,
J. Matěje, E. Zámečníka, K. Husy, O. Máchy, V. Zouhara, M. Slavického,
J. Filase, P. Ebena, J. Ceremugy, E. Dřízgy a J. Vogla. Za zvláštní zmínku stojí světová premiéra skladby Ivana Kurze Krása pro mezzosoprán
a symfonický orchestr a skladby pro komorní orchestr Borise Urbánka,
objednaná festivalem.
Čtvrtým rokem pokračuje spolupráce s Národním divadlem moravskoslezským. V rámci festivalu budou uvedeny tři inscenace včetně premiéry opery Čertova stěna Bedřicha Smetany. Dalšími výraznými momenty Janáčkova máje je koncertní provedení Myslivečkovy opery, koncert
dechové hudby v provedení Hudby hradní stráže a Policie ČR, sborový
koncert Pražského filharmonického sboru, speciální koncert věnovaný
skladatelům narozeným či působícím v Ostravě společně s muzikologickou konferencí Janáčkiana, která ve svých tématech rovněž akcentuje Rok
české hudby.
Mezi festivalovými umělci bude mnoho interpretů z Moravskoslezského kraje, Erika Šporerová, Lukáš Hurtík, Karel Dohnal, Zbigniew Kaleta,
Lukáš Michel, Marcela Halmová, Janáčkův komorní orchestr a Janáčkova
filharmonie Ostrava. Na Janáčkův máj přijedou i přední zahraniční interpreti a komorní soubory. Festivalový program bude tradičně doplněn
doprovodnými akcemi, výstavami, operními divadelními představeními
a doplňujícími komorními koncerty.
XXXIX. ročník Janáčkova máje 2014 se uskuteční ve dnech 22. května
– 11. června a posluchačům v Ostravě, Opavě, Kravařích, Ludgeřovicích
a Hradci nad Moravicí nabídne dvacet festivalových koncertů. Janáčkův
máj se v Roce české hudby zároveň zapojuje do projektu České sny, jenž
uvádí a propaguje českou klasickou hudbu a její interprety doma i v zahraničí. Zahajovací koncert Janáčkova máje bude zároveň oficiálním zahájením Českých snů 2014.
Vstupenky na letošní festival si můžete objednat a zakoupit od 3.
února ve všech pobočkách Ostravského informačního servisu, na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově, v informačních centrech v Havířově,
Orlové, Klimkovicích, Frýdlantu nad Ostravicí, Frenštátě pod Radhoštěm, Kopřivnici, Frýdku - Místku, knihkupectví Globus na Čeladné a v opavské Sluně. Nabídkové programové brožury jsou k dispozici u všech výše jmenovaných prodejců vstupenek, na sekretariátě
Janáčkova máje i na koncertech Janáčkovy filharmonie. Kompletní
program festivalu včetně dalších informací naleznete na webových
stránkách – www.janackuvmaj.cz. Držitelům průkazů TP a ZTP je
tradičně poskytována padesátiprocentní sleva. Sleva až 50 % pro seniory a studenty je nabízena také u koncertů s jednotným vstupným.
Navíc je pro zájemce zajištěna doprava autobusem na koncert 23.
května na zámku v Hradci nad Moravicí, kde vystoupí norský soubor
staré hudby Bergen Barokk.
Kontakt:
Mgr. Petr Bohuš, MHF Janáčkův máj, petr.bohus@solokapr.cz
+420 602 735 712
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Dům pro seniory Opava
informuje

pava aktuálně nabízí volné ubytovací kapacity seniorům Nový opavský domov pro seniory Vila Vančurova je v provozu od konce roku
2013, ovšem i přes téměř naplněnou kapacitu nájemních bytů určených
seniorům soběstačným stále nabízí volná místa seniorům méně soběstačným nebo soběstačným s podporou - všem s přiznaným příspěvkem
na péči ve 3. a 4. stupni, popřípadě nižším, přičemž vše je zde na osobní
domluvě a možnostech konkrétního zájemce. Pro tyto seniory jsou v domově vyhrazena dvě bezbariérová patra, zařízení plně odpovídající jejich
zdravotnímu stavu a špičkový zdravotnický personál. Domov je pojat jako
„květinová oáza“, takže ubytovaní se zde pohybují nikoli po chodbách,
ale v „bylinkových ulicích“, a každý senior má v rámci své „ulice“ i vlastní číslo popisné. K dispozici jsou skupinové a individuální rehabilitace,
ergoterapie, prvorepublikové balneo, wellness centrum a přilehlý park,
který je vyhrazen pouze obyvatelům domova. Od 3. února je zde plně
funkční i multidisciplinární tým sester, pracovníků v přímé péči a dalších
odborných pracovníků, kteří o komfort umístěných seniorů 24 hodin denně pečují. Bližší informace najdou zájemci na stránkách www.vilavancurova.cz, nebo mohou volat sociální pracovnici domova na 731 152 926.
			
PhDr. Michal Panáček,
			
zástupce ředitele Vila Vančurova o.p.s.

O

10. ročník setkání fotbalistů

ne 30. 12. 2013 se na místním fotbalovém hřišti uskutečnil již 10.
ročník setkání fotbalistů, které v dorostu trénoval Pavel Bystrianský.
Sešli se jak ti, kteří fotbalovou kariéru již ukončili, tak ti, kteří dosud
trénují pod vedením pana Bystrianského. Ačkoli byl předposlední den
v roce, počasí bylo typicky jarní a tak nic nebránilo tomu, aby kluci oprášili kopačky a zahráli si spolu „srandamatch“. Hráči pak zápas rozebírali
až do večerních hodin.
Setkání se moc povedlo a už teď se všichni těšíme na příští ročník.
		
Veronika Krejčí

D

Zpravodaj KRASNIČAN
Všem našim jubilantům, kteří během prvního čtvrtletí
roku 2014 oslavili a oslaví svá výročí, přeje hodně spokojenosti, štěstí a zdraví do dalších let rada MO Krásné Pole..

Krásné Pole
Družební 576
90 a více let
únor:
Mazáčová Drahomíra
březen: Richterová Marie

Tel. 599 522 455
e-mail: krasne.pole@kmo.cz

BŘETISLAV OLŠER
Srdečně zveme

85 let
leden:
únor:
březen:

Dostál Emanuel
Tobolová Vlasta
Hudák Jozef, Heger Antonín

všechny zájemce na besedu
se známým ostravským

80 let
leden:
únor:

Kotala František
Osmančíková Jarmila

cestovatelem a publicistou
spojenou s promítáním fotografií
(akce se koná v rámci Dne ostravských čtenářů)

Čtvrtek 27. 3. v 18:00 hodin

Úspěšný první KEMP – Školy
stolního tenisu

75 let
únor:
březen:

70 let
únor:
březen:

Hlaváčová Marie, Kubášek Petr
Štverka Jaroslav, Drozd Antonín,
Šajnar Jindřich

Antoš Jiří, Tichý Pavel
Homolová Zdenka, Dunděra Vladimír

Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich
předchozího souhlasu.
Pokud si občan nepřeje být zveřejněn, je třeba tento požadavek
uplatnit u redakční rady nebo zaslat na adresu úřadu městského
obvodu. Jména jubilantů uvádíme bez titulů či vědeckých hodností.

Akce knihovny
březen – červen 2014

ěstský svaz stolního tenisu Ostrava v rámci projektu „OSTRAVA – Evropské město sportu“ uspořádal v sobotu 4. ledna 2014 první „KEMP – Školy
stolního tenisu“ v herně stolního tenisu TJ Ostrava na Varenské ul. v Ostravě.
Kempu se ve dvou lekcích zúčastnilo celkem 44 zájemců a zájemkyň
o výuku stolního tenisu ve věku od 6 do 65 let.
K dispozici byli zájemcům 4 trenéři s extraligovými zkušenostmi včetně
reprezentanta ČR Ondřeje Bajgera z klubu stolního tenisu TJ Ostrava.
Účastníci hodnotili akci velice kladně, o čem svědčí skutečnost, že již jsou
plně obsazeny Kempy v měsících únor 2014 a březen 2014.
Pořadatel – Městský svaz stolního tenisu Ostrava se na základě tohoto nadměrného zájmu rozhodl uspořádat další 2 – 3 Kempy mimo plánované termíny.
Informace o Kempech – Škole stolního tenisu pro všechny ( spolu s fotografiemi a krátkými videi z první akce) můžete získat na www. adrese
MěSST Ostrava: www.ostravskypinec.cz
Marian Hájko

M

Březen
Jaro je tady!
- vědomostní soutěž na jarní téma				
Duben
Velikonoční překvapení… 14. 4. 2014 1400 – 1700
- velikonoční výtvarná dílna
		
Den Země 24. 4. 2014
- vědomostní soutěž a zábavné hry			
Květen
Poznáš pohádky?
- zábavná soutěž, zaměřená na znalosti z českých pohádek
Mamince k svátku
5. 5. 2014 1400 – 1700
- výtvarná dílna ke Dni matek			
Červen
Zvířátkoviny
- vědomostní soutěž o knižních zvířecích hrdinech		
Knihovnické šlápoty IX.
25. 6. 2014
- knihovnický výlet, tentokrát do Záchranné stanice
živočichů v Bartošovicích
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Drobnosti z olympiády v Soči

Grandiózní sportovní svátek v Rusku je za námi, jde o pravidelnou akci, týkající se celé
Země. Nezaškodí pár nepříliš často uváděných zákulisních zajímavostí:
mezi pořadatelské organizace, olympijské týmy, sportovce a mezinárodní sportovní federace. Zbylých 10 % připadne na administrativní náklady
olympijského hnutí.
• Dodavatelé elektřiny uvádějí, že například při provozu hokejové haly,
kde je 10 tisíc návštěvníků, se na jeden zápas spotřebuje tolik elektřiny,
jakou potřebují 4 tisíce domácností. – V Soči měli k dispozici 400 sněžných děl, jejichž denní spotřeba elektřiny se přiblížila 260 MVh. – Pořadatelé her byli nuceni modernizovat elektrárny a posílit vedení elektřiny.
Běžná denní spotřeba okolo 550 MW stoupla až na 1 200 MW – pro tisíce
sportovců, statisíce návštěvníků, chlazení hal, zasněžování tratí, svícení či
vyhřívání objektů i ubytovacích středisek.
• Po dobu olympiády probíhala přeprava cestujících ve 38 vlakových
soupravách Siemens s kapacitou až 7 tisíc cestujících za hodinu. Vlaky
jsou přizpůsobeny teplotám od + 40 do – 40 stupňů Celsia a vysokému
převýšení v horách. Vlaky Rusové nazvali lastočka – vlaštovka a jsou vybaveny speciálními držáky pro převoz rozměrného sportovního vybavení.
• Silniční doprava je zvláštní kategorií. K dispozici byly 3 tisíce automobilů tří různých světových značek v řadě provedení, všechna vyhovující standardům Euro 4 a Euro 5, a s technologií Bluemotion, která minimálně zatěžuje životní prostředí. Dopravní systém na hrách byl označen
za velmi komplikovaný, ale dobře organizovaný.
• Jako servisní zázemí sportovcům sloužily stavební monobloky, vytvořené z mobilních kontejnerů. Těch bylo použito na 600 a všechny byly
vyrobeny ve Zlatých Horách v Jeseníkách. Konstrukce je provedena formou skládačky, která snižuje jak přepravní, tak kompletační náročnost.
Kontejnery – buňky je možno repasovat a přestavět k jiným účelům.
• Časové údaje měla na olympiádě na starosti firma Omega, jež změřila více než 650 000 časů, ale i vzdáleností nebo utkání. Bylo zapotřebí
na 230 tun měřicích zařízení a okolo 70 kilometrů měděných a optických
kabelů. Při jejich obsluze bylo zapojeno 260 pracovníků z 15 zemí, kteří měli dále k sobě dobrovolné pomocníky. Pracovalo se s nejnovějšími
prostředky, které například umožnily sledovat pozice lyžařů v jakékoliv
chvíli a kdekoli včetně odstupů závodníků. Za zmínku stojí i cílová kamera v rychlobruslařských disciplínách, která umí pořídit až 2 000 záběrů
za vteřinu. 				
Připravil (jas)

• Olympijskou myšlenku šířily po světě oficiální pochodně, kterých bylo
pro daný účel vyrobeno 14 pro různé druhy využití. Jedna z nich, která se
dostala v loňském říjnu až na severní pól, projela i Prahou. Při štafetové cestě po zeměkouli se olympijský oheň dostal ve speciálních kapslích i na dno
jezera Bajkal, největšího jezera na světě. Jinou výjimečností byla i pouť
pochodně do vesmíru na palubu Mezinárodní kosmické stanice.
• Pochodně jako základní atributy olympijské štafety byly provedeny
v pestrých a teplých barvách. Tvar pochodně připomíná siluetu pohádkového ptáka Ohniváka. Důležité bylo zajistit perfektní funkčnost a spolehlivost pochodní i v silném mrazu či větru. Těleso pochodně je ulito
z olověných slitin a je ozdobeno emblémy olympijských her formou inkrustace. Rukojeť a střed je z mimořádně pevného a průhledného polymeru. Délka pochodně je 94 centimetry při tloušťce stěny 54 mm.
• Informační technologie zajišťovaly 3 tisíce specialistů firmy Atos. Ti
měli za úkol zachycovat každý sportovní okamžik a předat dále prostřednictvím televize nebo internetu. Každý druh sportu byl například pokryt
několika desítkami kamer. Jiným úkolem bylo například zajistit akreditaci
až 200 tisíc osob, registraci 5,5 tisíce sportovců nebo spravovat portál
dobrovolníků, kterých bylo na hrách okolo 25 tisíc. Fungování na 40 tisíc
členů ochranky a bezpečnostních složek bylo úkolem přímých pořadatelů.
• Olympijské hry byly vybaveny velmi pokročilou audio/video technikou – plochými televizními obrazovkami, digitálními video kamerami,
DVD přehrávači a další technikou. Bylo nainstalováno také pět obřích
LED obrazovek o celkové ploše 745 m2. Dvě obrazovky byly v hokejové
hale Bolšoj, další dvě v krasobruslařské hale a jedna v lyžařském centru
Jasná Poljana. Celkem 52 míst na sportovištích bylo propojeno videokonferenčními zařízeními k okamžité komunikaci při řešení daných situací.
Sportovní přenosy se přenášely do 200 zemí se zhruba 1 300 hodinami
přenosů. Díky rozsáhlému světelnému vybavení bylo například možno
na střeše originálně architektonicky řešené hokejové haly sledovat průběžné výsledky probíhajícího utkání.
• Mezinárodní olympijský výbor na podobných akcích jako jsou olympijské hry slušně vydělává pomocí finančních příspěvků od mezinárodních korporací a zpravodajských společností, hlavně z prodeje vysílacích
práv. Jedná se o miliardy US dolarů, které jsou následně z 90 % rozděleny

19. ročník - VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY - celoroční sportovní soutěž obcí

VÝSLEDKY SOUTĚŽE V SÁLOVÉ KOPANÉ

S

outěž v sálové kopané zahájila nový 19. ročník naší soutěže. Turnaj
odehrálo 10 družstev včetně nováčka z Kyjovic.
Celá soutěž proběhla ve sportovním duchu a hráči vesměs ctili principy fair-play. S přehledem odřídili celý turnaj dva rozhodčí a se zárodky negativních
emocí si velmi rychle poradili. V kvapíkovém tempu se odehrálo 45 zápasů
a na konci turnaje se radovala Horní Lhota z obhájení loňského prvenství.

Za nimi se bojovalo o pořadí do posledního kola a o pořadí na 8 - 9 a 6 - 7
místě rozhodovalo až celkové skóre. V případě 9. místa pak o jediný gól
vyšší počet vstřelených branek. Opět se ukázala výhoda nasazení plného
počtu hráčů s možností střídání – Těškovice v závěru již nenašly dost
sil na uhájení „bedny“. Zajímavostí je, že bez porážky absolvovala celou
soutěž jediná Vřesina, ale stačilo to nakonec až na 4. místo
1 9 . r o č n í k V E S N Kamil
I C K É Drozdek
SPORTOVNÍ
					

TABULKA SÁLOVÉ KOPANÉ 2014
poř.
3
6
4
1
7
2
8
10
5
9

obec
Velká Polom
Krásné Pole
Vřesina
Horní Lhota
Plesná
Dolní Lhota
Pustá Polom
Hlubočec
Těškovice
Kyjovice
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výsledky 1. soutěže - kopaná
skore

VP

KP

VR

HL

PL

DL

PP

HB

TE

KY

X

1-0

0-0

0-1

3-0

0-2

2-0

2-0

0-2

1-0

0-1

X

0-0

0-1

1-1

0-2

1-0

3-2

1-2

0-1

0-0

0-0

X

0-0

0-0

0-0

1-1

2-1

5-0

2-0

1-0

1-0

0-0

X

4-0

3-0

3-0

3-0

0-1

4-1

0-3

1-1

0-0

0-4

X

0-0

0-0

1-0

1-3

0-0

2-0

2-0

0-0

0-3

0-0

X

2-0

3-0

4-0

2-0

0-2

0-1

1-1

0-3

0-0

0-2

X

2-2

1-0

0-0

0-2

2-3

1-2

0-3

0-1

0-3

2-2

X

0-0

1-1

2-0

2-1

0-5

1-0

3-1

0-4

0-1

0-0

X

0-0

0-1

1-0

0-2

1-4

0-0

0-2

0-0

1-1

0-0

X

9-5
6-10
10-2
19-2
3-11
15-3
4-11
6-17
8-12
3-10

body

16
8
15
22
8
20
7
3
14
7

pořadí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Horní Lhota
Dolní Lhota
Velká Polom
Vřesina
Těškovice
Krásné Pole
Plesná
Pustá Polom
Kyjovice
Hlubočec

body do VO

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Družstvo Krásného Pole hrálo ve složení:
Ondra Plhák, Tomáš Výtisk, Lukáš Homola, Radek Křižák a Aleš Homola

VÝSLEDKY SOUTĚŽE V KUŽELKÁCH
ruhá soutěž letošního ročníku Vesnické olympiády proběhla tradičně v kuželně v Dobroslavicích. A to je jediné, co z tradice zůstalo nezměněno – pořadatelem byly poprvé Kyjovice a vítězem soutěže družstev poprvé Velká Polom!
Soutěž proběhla celkem hladce a pořadatelé se blýskli zajištěním výborného guláše v restauraci kuželny. Už méně je asi uspokojilo těsně
poslední 9. místo, ale každý začátek je těžký…
Organizačně vše klapalo i přes komplikaci s neomluvenou neúčastí
Pusté Polomi a s problémem s mechanizmem kuželny v posledním
kole, kdy jen díky schopnosti vřesinských kuželkářů závadu odstranit
se soutěž úspěšně dokončila.
Výsledky ozdobil individuální výkon vítěze Františka Hájka z Vřesiny
-177 kolků !!! – a stanovil tak nový rekord VSH. Ostatní hráči Vřesiny
ho ale nenapodobili a tak celkově to stačilo na 2. místo v družstvech
před Krásným Polem a za Velkou Polomí.
Kamil Drozdek

D

Výsledky 2.soutěže – kuželky
OBEC
1. Velká Polom
2. Vřesina
3. Krásné Pole
4. Těškovice
5. Dolní Lhota
6. Horní Lhota
7. Plesná
8. Hlubočec
9. Kyjovice
Pustá Polom

VÝSLEDKY SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ V KUŽELKÁCH 2014
1
2
3
4
5

jméno			
Hájek František		
Nosek Milan		
Mada Luboš		
Sztefek Josef		
Peřina Jan		

obec
VR
TE
DL
VP
VP

body
177
152
147
145
143

dorážka
66
31
41
34
38

body
30
29
28
27
26

Celkové výsledky po 2. soutěži

Body do pořadí jednotlivců

Body do VO

27+26+22=75
30+25+17=72
24+23+20=67
29+21+12=62
28+15+9=52
19+14+8=41
18+11+10=39
16+6+4=26
13+7+5=25
nezúčastnila se

10
9
8
7
6
5
4
3
2
0

jméno			
6 Hájek jakub		
7 Tichý Petr		
8 Janalík Přemysl		
9 Drozdek Kamil		
10 Košař Pavel 		
11 Hrubý Petr		

OBEC

body (v závorce se nezapočítávají)

1. Velká Polom
2. Vřesina
3. Horní Lhota
4. Dolní Lhota
5. Krásné Pole
6. Těškovice
7. Plesná
8. Hlubočec
9. Kyjovice
10. Pustá Polom

obec
VR
KP
KP
VP
TE
KP

8+10=18
7+9=16
10+5=15
9+6=15
5+8=13
6+7=13
4+4=8
1+3=4
2+2=4
3+0=3

body
138
137
136
133
131
130

dorážka
30
50
41
34
41
34

body
25
24
23
22
21
20

Květinářství-zahradnické potřeby
dům Atlas Polanka n./O 1,května 297 tel.774724062
nabízí:

Sazenice: salátu, kedluben, květáku, zelí
sadbové brambory, cibuli sazečku, hlízy begoníí....
semena zeleniny, bylinek a květin
zeminy, hnojiva, květináče.....
od dubna-sazenice rajčat,paprik,okurek,...a balkonových květin a letniček
po dohodě - osazování truhlíků a nádob
vazba květin: gratulační, svatební, smuteční, jarní dekorace,věnce.........
dostupnost BUS 46
www.a-kvetiny.cz

Otevřeno po-pá 8-18, so 8-12, ne 9-11(12)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podle počasí během března-dubna bude zahájen prodej zmrzliny

poctivá-z vlastní výrobny kopečková i točená
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