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590 let

od PRVNÍ zmínky o vsi KRÁSNÉ POLE
ne 27. května 2014 rozhodl Výbor Regionální rady Moravskoslezsko na svém 84. zasedání o rozdělení dalšího
balíku dotací, poskytovaných Evropskou Unií prostřednictvím
Regionálního operačního programu. Městský obvod Krásné Pole měl
podány dva projekty s názvy „Zvýšení bezpečnosti na komunikacích
v MOb Krásné Pole“ a „Modernizace výuky v ZŠ Krásné Pole“.
Oba projekty byly schváleny k financování.

D

Projekt „Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOb Krásné Pole“ předpokládá
výstavbu chodníků na ulici Krásnopolské
od benzínové čerpací stanice až k transformátoru. V tomto úseku je plánován i jeden přechod pro chodce a měřič
rychlosti. Dále je plánovaná rekonstrukce autobusové zastávky u páleni-

Mají lidé ještě zájem?
K

rásné Pole je malý městský obvod, snad stále vesnice, což
mnohé občany docela těší. „Odráží se to i ve společenském životě“, připomíná Jan Pandularis, člen zastupitelstva
a vedoucí komise pro sport, kulturu a školství (KSKŠ). Komise má čtyři členy a stará se o řadu různých společenských akcí,
jak už tradičních, tak vznikajících nově.
• Již dříve jste se věnoval různým akcím, především sportovním. Patrně to byl základ pro Vaši dnešní pozici v zastupitelstvu a vedení dotyčné komise.
Ano, na různých akcích, především sportovních, jsem se podílel ještě
před působením v zastupitelstvu. Když jsem dostal nabídku kandidovat
za nezávislé sdružení Mešnice, byla to pro mě výzva. Otevřely se mi nové
obzory a možnosti, jak ve své činnosti pokračovat. Byl jsem zvolen předsedou příslušné komise a po jejím sestavení jsme se začali věnovat svým
povinnostem.
• Co si myslíte o společenském životě v obci?
Troufám si říct, že má vzestupnou tendenci. Ne ve všech oblastech,
společnost se stále vyvíjí, a to co bylo zajímavé před deseti nebo dvaceti
lety, dnes nemusí oslovit téměř nikoho. Velký zájem je především o různá
sportovní klání. Dalo by se říct, že kultura za sportem trochu pokulhává!
Musím ovšem vyzdvihnout divadelní festival, jehož první ročník se těšil
obrovskému zájmu spoluobčanů, a to všech věkových kategorií. Velký
vliv na kulturu a sport v naši obci má její poloha, jednoduše, divadlům,
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letošním roce uplyne úctyhodných
590 let od první zmínky o Krásném Poli.
Popřejme tedy naší obci do dalších let
pohodu a rozvoj, ať je stále krásnější
a dělá tím čest svému jménu.
					Redakční rada

ce, kde bude vybudován nový záliv, aby autobus nestál v pruhu pro projíždějící auta. Od autobusové zastávky povede nový chodník směrem ke křižovatce s ulicí Družební a dále do uličky, která je místním známa jako
„Kadlubek“. V místě autobusové zastávky
bude také nový přechod pro chodce. Předpokládané náklady, spojené s tímto projektem, byly vyčísleny na 10 milionů Kč,
přičemž dotace dosahuje výše 85% z této
částky. Ukončení projektu je naplánováno
na polovinu příštího roku.
Modernizace výuky v základní škole se
týká rekonstrukce tří tříd, z nichž se stanou
specializované učebny pro výuku jazyků,
zeměpisu a přírodovědných předmětů.
V rámci projektu budou také pořízeny nové
pedagogické pomůcky pro podporu výuky
technických předmětů. Celkové náklady
jsou předpokládané ve výši 3 250 000,- Kč, spolufinancování z Fondů EU
je opět 85 %. Projekt bude dokončen do konce letošního roku.
koncertním sálům a sportovním halám v Ostravě konkurovat nemůžeme.

• Jakým způsobem obvod financuje a podporuje kulturní
a sportovní dění v obci ?

Městský obvod nemá přesně daný rozpočet pro kulturu a sport. Jednotlivé složky žádají o příspěvek na svoji činnost vždy na začátku kalendářního roku. V průběhu roku přispíváme dle možností na konkrétní
pokračování na str. 2
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akce. To znamená, že kdo je aktivní a má zájem, může s podporou obvodu
počítat. Je třeba podotknout, že rozpočet, kterým obvod disponuje, není
velký. Proto jsem rád za každou akci, která je finančně soběstačná nebo
dokonce vykazuje zisk. Například z výtěžku sportovního plesu byly pořízeny nohejbalové míče, tenisová síť, lampy pro mladé modeláře a malou
částkou se přispělo na nákup pingpongových stolů. Finančně se při některých akcích velkou měrou podílejí i místní firmy a podnikatelé. Dále obec
bezplatně poskytuje prostory radnice, kde nyní působí Kasničánek, v nové
knihovně již druhým rokem fungují mladí modeláři. V budově staré školky našli své útočiště hráči stolního tenisu. Také vybavení na venkovní
akce, které obvod zakoupil, je k dispozici širší veřejnosti.

• Jak probíhá spolupráce s představiteli jednotlivých oblastí
– spolků?

Musím zdůraznit, že velmi dobře. Stačí vzít telefon a zavolat. Třeba
„Vašku, potřebujeme lavičky a stánek“, nebo „Ondro, máš volný sál tehdy
a tehdy?“ „Karle, plakáty už máš hotové?“ „Dane, Martine, Jano můžeme počítat s dary do tomboly?“ A takových situací bych mohl jmenovat
mnoho, není třeba schůzovat, ale jednat! Bez pomoci tzv. dobrovolníků
by byla práce komise velice komplikovaná. Chtěl bych tedy využít této
možnosti a všem jim poděkovat.

• Kde se může občan o připravovaných akcích dovědět ?

Například z Krasničanu, rozhlasem, na nových webových stránkách
www.krasne-pole.cz, na vývěsních tabulích jsou plakáty, pozvánky na některé akce můžete najít i v poštovních schránkách. Dále se můžete osobně
nebo telefonicky informovat přímo na radnici nebo u jednotlivých složek.
V neposlední řadě se snažím různé akce propagovat pomoci sociálních
sítí. Jako důležitý informační zdroj považuji i místní šuškandu.

• Co byste chtěl říci závěrem?

Kdo v obci něco smysluplného dělá nebo by dělat chtěl, ať přijde a seznámí nás se záměrem a obsahem. Rádi nové akce podpoříme.
Foto: Jan Pandularis (archiv), ilustrační foto (akce v obci, archiv)
Připravil (jas)

Bez hlubšího zamyšlení si málokdo uvědomí, že v obci se
prakticky stále něco děje. Kdo má pocit, že se neděje nic, pro
toho máme jednu radu – stačí si vybrat z následujícího seznamu tu akci, která by jej zaujala a připojit se. Pokud dotyčného nic neoslovilo, může přijít s vlastním nápadem, co by
se mohlo u nás konat.
Jedná se o akce tradiční i nově přibývající, uvádíme jejich
stručný přehled:
1. Silvestr u radnice s ohňostrojem
2. Novoroční nebo vánoční koncert + koncerty učitelů během roku
3. Střelecká soutěž v hostinci U Josefa (střelba ze vzduchovky,
příp. i z luku)
4. Plesy různého druhu
5. Chování basy, oslava Dne matek, Mikulášská zábava,
Předvánoční posezení – vše akce Klubu důchodců
6. Pietní akce k osvobození u památníku 2. světové války
+ koncert k osvobození
7. Fotbalový turnaj družstev neregistrovaných hráčů (spodní konec,
středňáci, horní konec, kuferkáři) – tzv. KrpolFotballCup
8. Nohejbalový turnaj
9. Několik turnajů ve stolním tenise
10. Akce hasičů (táborák, gulášový festival) + stavění májky,
Hasičské závody (Memoriál J.Hurníka, O pohár starosty)
11. Hokejbal (členění jako u fotbalu) – tzv. KrpolHockeyballCup
12. Drakiáda
13. Divadelní festival „Tyátr krasnický“ v pohostinství U Josefa
14. Vynášení Mařeny – dětský taneční folklorní soubor Krasničánek
15. Koncerty kostelního sboru sv. Hedviky (např. ke Dni matek)
16. Akce Základní školy (jarmark, maškarní ples, folklorní odpoledne,
oslavy 50 let budovy ZŠ)
17. Smažení vaječiny u Mariánského zastavení
– pořádá Farní společenství při kostele sv. Hedviky
18. Reprezentace v rámci Vesnických sportovních her v průběhu
celého roku + závěrečné vyhlášení při setkání se sportovci
19. Výstavy zahrádkářů – velikonoční a vánoční výstava
+ účast na výstavě Život na zahradě na Černé louce
20. Výstavy chovatelů – Okresní výstava chovatelů domácího
zvířectva (Český svaz chovatelů), pravidelné výstavy holubů
(Český svaz chovatelů poštovních holubů)
21. Akce příležitostné (besedy se zajímavými lidmi) – naposledy
beseda se spisovatelem Břetislavem Olšerem v knihovně
22. Letní fotbalový turnaj TJ Sokol mezi fotbalovými oddíly
okolních obcí, zakončený karnevalem
23. V minulosti velice úspěšná pěvecká soutěž Hvězda ze vsi

Poděkování

ento pátek jsme si za krásného počasí převzali od Sboru dobrovolných
hasičů Krásného Pole 18 pytlů plných roztříděných plastových víček.
Za organizaci děkujeme panu Oldřichu Štefkovi, ale samozřejmě všem
hasičům, kteří se na sběru podíleli.
Zároveň bychom chtěli touto cestou poděkovat všem osobám a společnostem za jejich podporu v podobě sponzorských darů, ať už se jednalo
o finanční dary nebo věcné dary ve formě sběru víček pro naše děti.
Do sbírky „Sbíráme víčka pro Adélku a Matyáška“, která probíhá od začátku tohoto roku, se zapojili lidé téměř z celé České Republiky. Takovou
vlnu solidarity jsme opravdu nečekali.
Kočárek se podařilo zakoupit z peněz, které jsme získali prodejem víček, ale také díky finančním sponzorským darům. Na kočárek nám přispěl
ÚMOb Krásné Pole, společnost RAYNET s. r. o., EMBA TRADE s. r. o.
a TESCO a.s., a nemalý podíl mají také jednotlivé osoby. Rovněž pro nás
byla zorganizovaná sbírka na hokeji klubem HC RT Torax Poruba, za organizaci děkujeme panu Petru Seidlerovi, a také nám byl věnován výtěžek
z koncertu ke Dni Matek v kostele sv. Hedviky, za organizaci děkujeme
všem členům pěveckého sboru.
Protože je kočárek už doma, ale sbírka víček stále probíhá, rozhodli jsme
se peníze z nasbíraných víček použít k zaplacení nadstandartních rehabi-
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litačních procedur pro naše děti v lázních Klimkovice.
Ještě jednou srdečně děkujeme, především za naše děti, všem, kdo se podíleli na financování kočárku.
Markovi
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Půlrok s hasiči

Z

ačátek letošního roku byl pro náš sbor nezvykle klidný. Zima o sobě
nedala skoro vědět, a proto nebylo třeba vyjíždět do ulic s pluhem.
Volný čas jsme věnovali údržbě techniky, tréninku družstev dětí a přípravě
akcí na jaro. V únoru proběhl už tradiční hasičský ples, tentokrát v restauraci U Čestmíra. Náš sbor se také připojil ke sběru víček z plastových lahví na pomoc dětem manželů Markových z Krásného Pole. Víčky přispěly
i některé z ostatních sborů SDH, jednotlivci a další organizace. Nakonec
se podařilo nasbírat podle mě úctyhodné množství. Předání a odvoz proběhl koncem května ke spokojenosti obou stran. Dne 3.5.2014 se v Ostravě
na Masarykově náměstí konala akce pořádaná SHČMS, kde byla k vidění
technika profesionálních hasičů a prapory většiny sborů SDH včetně toho
z Krásného Pole. Naše výjezdová jednotka prováděla během května několik ukázek techniky po celé Ostravě. Snad největší z akcí byla ta, kterou
pořádala firma Libros. Náš sbor se podílel na pořadatelství a zajišťoval část
programu. Počasí sice nebylo této akci nakloněno, ale lidé přesto cestu
do areálu firmy našli, a určitě nebyli zklamáni. Množství ukázek činnosti
různých záchranných složek a prohlídka techniky stály opravdu za to. Pro
naše hasiče to znamenalo spoustu času stráveného přípravami a také následným úklidem, zvlášť když se už následující den vydávali do Zawady,

kde naši polští kolegové slavili ,,Den stražaka“. Tento svátek má v Polsku
velkou tradici a patří k němu průvod vesnicí, mše svatá v místním kostele a předávání ocenění sborům SDH. Po návratu nezbylo moc času pro
odpočinek, protože už následující víkend proběhly na hřišti TJ Sokol závody mladých hasičů. Tyto závody, které jsou zařazeny do ostravské ligy,

ve stavu pohotovosti od čtvrtečního odpoledne. Vyjíždět jsme tentokrát
nemuseli. Řeky a okolní potoky se udržely v korytech a nebylo nutno
zasahovat. Neopakoval se tedy scénář z minulého roku. V současné době
pracuje výbor SDH na přípravě druhého ročníku soutěže ,,Železný hasič“.

Tato soutěž se uskuteční 14.6.2014 od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Krásné Pole a bude s ní spojen i krásnopolský ,,GULAŠFEST“, tedy soutěž
ve vaření nejlepšího guláše. Tato akce proběhne ve spolupráci a s pomocí
Úřadu městského obvodu Krásné Pole. Dosud se přihlásilo pět družstev
a další se mohou přihlásit do 10.6.2014 u velitele SDH Oldřicha Štefka
nebo na telefon 604172723. Součástí tohoto sobotního odpoledne bude
i množství atrakcí pro děti (skákací hrad, jízda na koních, malování na obličej atd.). Večer se uskuteční hasičský discokarneval. Rád bych tímto
za výbor SDH pozval nejen všechny občany Krásného Pole, ale i ostatní,
ať přijdou ochutnat skvělé guláše a trochu se pobavit.
Za výbor SDH, Dušan Riedl

Inzerce

vyžadují také značný počet osob, zajišťujících přípravu a hladký průběh.
Vše se nám ale podařilo a akce proběhla ke spokojenosti naší i delegátů
z města. Jediné, co kazilo naši radost, bylo umístění našich družstev mladších a starších žáků. Doufali jsme v medaili, ale bohužel. Snad příští rok.
Dne 17.5.2014 proběhl na parkovišti firmy IKEA Den bezpečnosti. I zde
byla přítomna naše technika a hasiči provedli opět několik ukázek hašení.
Komplikací ve dnech 15.-16.5.2014 přinesl vytrvalý déšť. Jednotka byla
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Kanalizace – další díl nutných opatření obce
Dopravní omezení budou na Zauliční nejméně do jara 2015

s ohledem na předpokládané navýšení potřeby pitné vody, právě v souvislosti
s novou výstavbou. Zkrátka – aby se mohlo v dané lokalitě stavět a byl tam
zajištěn i dostatek pitné vody, což by patrně současný rozvod vody nezvládl.
Investice do výstavby kanalizace a dalších, souvisejících opatření, nebudou
malé. Dosavadní propočty uvádějí, že půjde o celkem zhruba 16 milionů Kč.
A další důležitá zpráva – stavební práce mají předpokládaný termín dokončení
v červenci roku 2015. Na samotnou výstavbu kanalizace bude operativně navazovat rekonstrukce komunikace v ulici Zauliční – to budou mít na starosti
Ostravské komunikace. A samotný městský obvod se postará zároveň o výstavbu nového chodníku, takže ulice bude po dokončení opravdu „jako z partesu“.

Přímo z praxe

Samotné stavební práce na ulici Družební, v místě odbočky k nové
mateřské škole, byly poměrně komplikované. Silnice zde probíhá v oblouku, je v blízkosti křižovatky „u zrcadla“, silniční provoz zde bývá
v některých částech dne velmi silný. A přitom je nutné zde stále kopat
a pokládat kanalizační roury. „Stavba zasahuje do komunikace, která je
d půli letošního května byl výrazně omezen provoz na uli- zúžená na jeden jízdní pruh, a vždy v úseku zhruba 40 metrů je provoz jen
ci Družební v přímém sousedství nové mateřské školky. v jednom pruhu“, říká Ing. Martin Prokop, který má na stavbě na starosti
bezpečnost a zdraví při práci. „Doprava je omezena dopravními značkaOdtamtud, od sběrné šachtice již dříve hotové kaOdpadní
vody
z před- mi a je zároveň řízena kyvadlově z obou stran pracovníky
nalizace, přes křižovatku u zrcadla a dále po ulici
zhotovitele“. To je sice pravda, ale týká se to jen pracovní
Zauliční pokračuje další z větví kanalizace. Ta je mětného území ji nebu- doby. V brzkých ranních a v odpoledních hodinách, stejně
v daném případě gravitační, takže nepotřebuje dou nadále vypouštěny jako o víkendu, si musí řidiči poradit sami.
žádná čerpadla či jiná zařízení, ale ani nákladnou do okolní přírody, ale Jak vyplynulo ze závěrů kontrolního dne, který se konal
údržbu, voda teče shora dolů, tedy pouze působe- budou odváděny reali- v závěru května na stavbě, v předmětné době nebudou zatím použity mobilní semafory, hlavně kvůli urychlení jízd
ním gravitace.
zovanou kanalizací.
autobusů městské hromadné dopravy.
Jediným požadavkem na údržbu je její pravidelné čistění,
Z
vlastní
zkušenosti
autora článku:
jejíž četnost je dána provozním řádem. Provoz gravitační stoky nepotřebuje
V pátek 30. 5. okolo 9,00 hod. jsem dostal od pracovníka zhotovitele
žádnou další energii. K problematice, která bude zbytek letošního a polovinu
příštího roku ovlivňovat dopravu a související aktivity, nám poskytl hlavní stavby pokyn k jízdě, a to ve směru od zrcadla dále k základní škole. Jenže
informace Ing. Petr Noga, specialista přípravy a realizace investic Magistrá- přesně uprostřed stavebních prací jsem se čelně setkal s osobním protijetu města Ostravy. „Stavba bude realizována především z hlediska životního doucím autem, což odporovalo jízdním pokynům. Oba jsme jeli pomalu,
prostředí – splaškové odpadní vody z předmětného území nebudou nadále podle osazených značek, takže se nic nestalo. Sám jsem musel couvat, provypouštěny do okolního prostředí a vodotečí, ale budou odváděny realizova- tože protijedoucí měl za sebou zástup dalších aut. Při následném rozhonou kanalizací a následně kanalizačním sběračem DVI na Ústřední čistírnu voru s pracovníkem, dirigujícím autoprovoz, jsem se dověděl, že se s kolegou v protisměru kvůli provozu v zatáčce občas
odpadních vod v Ostravě-Přívoze.
vůbec nevidí, takže to „jaksi zkoušejí“. Důležité
Nový životní komfort
je, že se nic nestalo.
Převedeno do českého jazyka – nynější odpadní
Trochu technických údajů
vody už nebudou směřovat v zemních proudech
Celková délka stoky KP v rámci stavebního obdolů k potoku Mešnice, ale dostanou jasnou orienjektí je 1 114 metrů. Bude zde osazeno kanalizační
taci při další likvidaci, ač se to mnohým obyvatepotrubí o průměru 600 mm (v délce 146 metrů),
lům obce příliš zajídat nebude. Skončí vývozy žump
ale i s průměrem 400 a 300 mm, a to v prostoru
„kamsi“ s tuhým odpadem, ale i s kubíky vodou
u mateřské školy v hloubce více než 4 metry. Počíředěnými tekutými exkrementy, ale bude muset být
tá se s osazením 33 betonových šachet s průměrem
jasno, kam se odpadní vody dostávají a v budoucnu
1 000 mm a pro napojení přípojek budou na stoce
dostanou. A bude to stát hodně peněz - k nynějším
osazeny 53 odbočky. Počet veřejných částí domovzhruba 35 Kč za kubík spotřebované vody přibude
ních přípojek v rámci celého objektu výstavby je 65
nejméně ještě tolik za likvidaci týchž použitých vod.
a počítá se s tím, že řada z nich o profilu 150 mm
Jenže je potřeba si uvědomit, že skončí starost o vybude provedena bezvýkopovou technologií. Přibuvážení spotřebované vody a prudce se zvýší komfort
dou revizní plastové šachty (56 ks) na přípojkách
obyvatel. Stačí spláchnout na WC a komplex odpa(provozovatel tak může kdykoliv zjistit, co do sysdů „ujíždí“ do míst, kam sice vůbec nevidíme, ale
tému kanalizace vlastně vypouštíte). Bude také
máme jistotu, že v nich bude odpadní voda se všemi
osazeno 19 kusů nových uličních vpustí. Jak uvádí
souvislostmi zlikvidována.
technická zpráva projektanta Sweco Hydroprojekt,
Nový efekt
a. s., OZ Ostrava, při samotné stavbě je nutné počíJak uvádí Ing. P. Noga, výstavbou nové kanalitat i s napojením přípojek, objevených při zemních
zační stoky na ulici Zauliční bude vytvořen důležitý předpoklad pro stavbu nových rodinných domků v této lokalitě, velmi pracích, které zůstaly projektantovi utajeny. Takže na světlo světa se dostanou
vhodné pro bydlení. „Jedná se tedy o stavbu ekologickou, jejíž realizací i věci po léta veřejnosti ukryté.
Technická zpráva celé akce k provedení kanalizace je velmi obsáhlá
se odstraní místní nedostatky v odvádění a čistění odpadních vod“, tvrdí
P. Noga a má tím na mysli, že tak zmizí všechny tak zvaně „černé“ likvi- a pro daná místa či prostory velmi konkrétní, ale pro běžného čtenáře či
dace odpadních vod, o nichž sice všichni vědí, ale navenek dělají, že se obyvatele Krásného Pole velmi složitá a komplikovaná. Hlavně si přejme,
aby práce probíhaly co nejefektivněji a rychle, abychom měli v obci opět
nic neděje. Taková je skutečnost, fakta.
V rámci stavby kanalizace bude v horní části ulice Zauliční položen i nový běžný provoz a zlepšené podmínky pro likvidaci odpadních vod.
Připravil: Jaromír Složil
vodovod z důvodu posílení a zajištění průběžného zásobování pitnou vodou
foto: archiv obvodu

O
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Období změn ve stavebnictví

Viděno očima Miroslava Pieše v poznámkách ve školním roce 1954/55

Z

ákladním cílem po znárodnění stavebnictví byla
aplikace nových metod. Cestu
dřívější roztříštěnosti a individuální řemeslné výroby nahradila tovární velkovýroba.
V popředí tak stála výroba stavebních dílců – prefabrikátů
v továrně.

Jak uvádějí poznámky M. Pieše,
musela nastoupit typizace staveb
a v plném rozsahu zavedený modulový systém. Užitím prefabrikátů se
výrazně zvýší produktivita práce,
Miroslav Pieš
dojde k úspoře materiálu, odstraní se sezónnost, zrychlí se postup stavby, lépe bude využita mechanizace a měla by také stoupnout kvalita stavebních prací. Stavbař pracuje v příznivějších podmínkách a stavba se
celkově zlevní.
Poznámky dále uvádějí způsob výroby a použití jednotlivých stavebních prefa dílců, okenních překladů, stropních desek a stropních nosníků,
schodišť a dalších stavebních prvků. Podrobně se hovoří o klenbách (plná,
segmentová, eliptická, kobylí hlava, gotická, španělská a další). Z poznámek je zřejmé, že jejich autor se této tématice věnoval značně podrobně,
což mohl později v praxi velmi dobře využít – patřil po celý produktivní
život ke špičkovým zedníkům v širokém okolí a hlavně ke specialistům
ve vyzdívání vysokých pecí. Dnešní stavební postupy jsou však samozřejmě již zcela jiné, ale nezaškodí připomenout si, jaké byly první kroky
stavbařů po válce.
(vybral jas), (foto archiv rodiny)

Místní stavbaři během výstavby v Krásném Poli

V centru pozornosti tanec

ředevším rodiče dětí a mládeže, jejichž potomci vyplňují hodně ze svého volného času společenskými tanci, ale také široká
veřejnost, měli možnost sledovat program výroční taneční akademie.

P

Akce se konala v DK města Ostravy
v závěru letošního května za velkého zájmu návštěvníků všech věkových kategorií. Pořádající Taneční studio Ostrava, které akci k 15. výročí existence připravilo,
je v dané oblasti velmi úspěšné – za 15 let
jím prošlo na 1 200 tanečníků. Nejmladšímu z nich bylo 3,5 roku a nejstaršímu 75
let. V současné době ve studiu účinkuje
na 150 členů a okolo 200 kurzistů.
Pocit z časově náročné akce byl velmi
dobrý, i když z části rušený moderátory
akce opakovanými „nelogismy“. Mnohokrát zaznělo „fantastické poděkování“
nebo upozornění na „vynikajícně“ namalované a učesané tanečníky. Jinou vadou bylo jejich průvodní slovo, uváděné
během potlesku diváků nebo při naplno
puštěné hudbě, kdy nebylo možné slyšet
a pochopit vcelku nic.
Ale celkový dojem z akce, které se zúčastnilo v roli tanečníků i několik žáků
krásnopolské základní školy, to nijak neovlivnilo.
(jas)
foto (autor Denis Pagáč)
strana 5

Zpravodaj KRASNIČAN

OREL prosazuje sport pro všechny
avazujeme na článek z minulého
čísla Krasničanu o činnosti organizace OREL s bližšími podrobnostmi,
které její působnost v Krásném Poli
provázely. Pokusili jsme se přiblížit tehdejší hlavní náplň činnosti, kterou byly
zejména sport, kultura a prosazování
křesťanských hodnot. Organizace má
za sebou více než devadesátiletou tradici a její chod byl několikrát přerušen
a znovuobnoven.

Na začátku i konci cvičení zpívali hymnu Orlů,
z níž si paní Kozelská pamatuje jen část (hymen bylo více):

N

O tom, jaké byly před desítkami let v tomto
směru poměry, nám řekly bližší podrobnosti
paní Ludmila Drastichová a Anna Kozelská.
Obě zažily dobu, kterou charakterizovala souběžná činnost tří konkurenčních organizací,
byly to OREL, SOKOL a DTJ. „Každá organizace měla své místo, kde se členové scházeli“, dokládá tehdejší poměry paní Drastichová s tím, že OREL se nejčastěji scházel v tak
zvaném „Kňurovci“, dnešní bytovce na ulici
Vrbka naproti budovy staré hasičské zbrojnice.
Ovšem o nějakém velkém vybavení pro sportování se nedalo mluvit, byla tam bradla, kruhy
a podobné cvičební náčiní. „Cvičili jsme v létě také na Hrbáčově zahradě,
scházeli jsme se pravidelně každý týden, a tréninky i veřejná cvičení vedla
většinou cvičitelka Anna Hlaváčová“, připomíná L. Drastichová.

Soutěživost a disciplína

Míčové hry příliš v kurzu nebyly, zato velký zájem byl o prostná.
A panovala tvrdá disciplína. Když někdo „vynechával“, cvičitel si postěžoval a rázem byl pořádek. Orlové byli nadšení svou činností: „Samo
nás to tak nějak nutilo, měli jsme chuť předvádět se sami sobě“, říká L.
Drastichová. Jednotlivé spolky mezi sebou dlouhodobě soutěžily, kdo
uspořádá lepší cvičení, divadelní představení či jinou akci. Tato vzájemná rivalita byla jakýmsi hnacím motorem jejich činnosti. Někdy toto
soupeření nabývalo i téměř nepřátelských forem – často vyjadřovaných
i dost peprnými slogany.
Členové ORLA také rádi hráli divadlo, ať už na Kňurovci nebo jen tak,
v přírodě. Stále prosazovali křesťanské hodnoty, hlavně oddanost Bohu
a vlasti. „Chodili jsme do ORLA rádi, byla to vlastně jediná zábavná aktivita, kterou jsme jako děti měly“, tvrdí L. Drastichová s tím, že organizace
také přispívala k posilování funkce manželství. Kroj ORLA tvořily bílé
kalhoty (u žen sukně), modrá košile a na hlavě čepice, tak zvaná lodička.

Zejména veřejná cvičení

Podobně vzpomíná na působnost v ORLU i paní Anna Kozelská, která
v něm začínala v šesti letech. Členem byl také její otec, křestník a další
členové rodiny. V paměti ji utkvělo, že ORLI museli střídat místa schůzek a cvičení, protože neměli vlastní tělocvičnu. Dělnická tělovýchovná
jednota (DTJ) naopak vlastnila Dělnický dům, což bylo dřevěné stavení,
které později vyhořelo, ale pro činnost konkurenční organizace jej nechtěla zapůjčovat.
Pro činnost ORLA byla příznačná pravidelnost schůzek a cvičení i jejich spontánnost. „Vždy jsme se těšili na veřejná vystoupení“, uvádí A.
Kozelská. „Jezdili jsme po okolních dědinách, většinou to bylo v neděli,
a ve spřátelených obcích si nás tamější Orli rozebrali do rodin a starali se
o nás“. Dopravním prostředkem byly selské potahy. A cvičení – to byly
jakési malé spartakiády, celé sestavy cviků. Před cvičením se chodívalo
na mši, a to i v průběhu týdne.

Máme-li na práci spoustu času, naše počáteční úsilí se blíží nule.
Jakmile se čas blíží nule, pracovní úsilí se blíží nekonečnu. Závěr
je, že všechno na světě vlastně vzniká na poslední chvíli.
				
Edwards
strana 6

„Vzhůru orle slovanský,
bílý orle náš,
rodné země od věků,
byl jsi věrná stráž.
Silný spár a peruť máš,
skvělý je tvůj vzhled,
zápasu se nelekej,
v boj své děti veď.
Přijmi lásku k národu,
duši víry vzhled,
s tebou půjdem kupředu,
nikdy o krok zpět.

Kronika je dokument

Cvičenci byli rozděleni na kluky, dívky, muže
a ženy. A neexistovala finanční či jiná pomoc obce,
takže například cvičební úbory si všichni bez rozdílu nosili prát domů. Členové ORLA pro svou
organizaci doslova dýchali a žili jí dnes a denně.

O činnosti ORLA v Krásném Poli existuje i písemný dokument – kniha
o 200 stranách, která byla podle zapisovatelů vzata do používání dne 1. ledna
1936. Jsou v ní zápisy z valných hromad, výborových schůzí, poznámky o plesech, představeních divadla či hlášeních na ústředí a dalších,
významnějších jednáních a činnosti. Úsměvně znějí například zmínky
o malém výtěžku z nějaké kulturní akce nebo o nízké účasti tam, kde se
předpokládal opak. Jsou zde zprávy jednatelů, pokladních, hospodářů, náčelníka nebo vzdělavatele. Takový revizor účtu si stěžuje na velké vydání
peněz za světlo, a zároveň žádá o udělení díku pokladníkovi za vzorné
vedení pokladny. Obrat v pokladně byl v roce 1936 přes 5 tisíc Kč. Kniha
se zmiňuje i o druzích odebíraných časopisů (Orelská osvěta, Ostravský
kraj, Květy mládí aj.). Jeden z výborů konstatuje na schůzi, že „každý,
který jest u pokladny, je odpovědný za každého, že má zaplaceno vstupné
na příslušnou akci“.
Pokladna byla vedena velmi pečlivě a na desetihaléře. Zajímavost – od prosince 1937 jsou zápisy ukončeny vždy ….“s pozdravem Zdař Bůh“. Ale
v knize jsou i další zajímavosti – třeba že bratr režisér podal zprávu o připravovaném divadelním představení. A stěžuje si na br. Homolu, že nechce
účinkovati, což znamená vypůjčit si herce z Plesné. Je také třeba objednat
vojenské stejnokroje, notový zápis, reostat, pořídit vlastní elektroměr a barevné žárovky. Vše jednohlasně schváleno. Na počest 20 letého trvání
ČR bude slavnost, spojená s výsadbou Lípy svobody. V listopadu 1947
byl ustanoven 10 členný výbor pro jednání o zakoupení praporů nebo pro
zakoupení dřevěné tělocvičny.
Poslední zápis je z 15. února 1948 s konstatováním, že starostou ORLA
byl zvolen bratr Ant. Osmančík. Ostatních funkcionářů bylo kolem třicítky – jednatel, hospodář, ale i technický sbor, kontroloři cvičení a další.
Byli přítomni i významní hosté. Zdá se, že OREL tehdy ještě znamenal
pro obec a její obyvatele mnohé, přestože za několik měsíců byla jeho
činnost tehdejší státní mocí definitivně ukončena.
Sestavil: Jaromír Složil
Foto: archiv

Ten, kdo odvádí nejméně práce, sklízí největší uznání. Čím
pomaleji pracujete, tím naděláte méně chyb. A termín ukončení práce je den, následující za týden po dohodnutém termínu.
		
Shapirův zákon odměňování
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Příznivé zimní podmínky – české domácnosti ušetřily za vytápění
eny za teplo nenápadně, zato dlouhodobě rostou. Podle
zprávy Energetického regulačního úřadu vyplývá, že
za 12 posledních let stoupla průměrná cena za 1 gigajoule, vyrobený z uhlí, o téměř 80 %, a podobně tomu bylo i u ostatních
paliv. Ta čísla znějí hrozivě.

C

Dlužno zdůraznit, že výdaje na vytápění jsou zásadní položkou ve finančním rozpočtu české domácnosti, protože tvoří až 60 % jejích nákladů
na energie. Zima 2013/2014 však byla z hlediska spotřeby paliv a energií
velmi příznivá – například březen 2014 byl nejteplejší za posledních 50
let. Podle propočtů Asociace výrobců minerálních izolací mohla průměrná rodina ušetřit na vytápění až 5 600 Kč.
Nejvíce českých domácností, okolo 36 %, odebírá teplo z centrálních
zdrojů a tím pádem mají nejmenší kontrolu nad účtem za vytápění. Spotřebitelé s vlastním kotlem mohou spotřebu regulovat kvalitním seřízením
kotle i celé topné soustavy, zejména u kotlů plynových, případně elektrických. Jak uvádí Teplárenské sdružení ČR, podle průzkumu v teplárnách je
zřejmé, že teplárny nemají prakticky žádný motiv k efektivnější distribuci
tepla nebo snížení tepelných ztrát. Jednodušší je totiž zvýšení nákladů
na rozvod tepla promítnout do ceny pro koncového odběratele. Cestou
z teplárny ke konečnému uživateli uniká až jedna pětina tepla.
Energetickou náročnost budovy (rodinného domku) lze výrazně ovlivnit
zateplením obvodového pláště budovy. Jestliže se tak stane v tzv. nízkoenergetickém standardu, čili velmi důkladně, tloušťkou izolace nad 100 mm
i s detaily, pak se investice může vrátit v průměru za 12,5 roku. Jenže ve věkové kategorii nad 60 let je již taková úspora velmi iluzorní, i když stát
pomůže v tak zvané sféře „Zelená úsporám“. Zájemce v ní musí mít napřed
dostatek finančních prostředků, které platí sám, a pomoc státu mu přijde až
po uskutečnění akce. Jenže – kolik takových lidí s dostatkem naspořených
financí v důchodovém věku je?
(jas)
ilustrační foto – zateplení (Denis Pagáč)

Další změna u fotbalového hřiště
na tloušťce kmene. Zároveň oddělují větve a silnější z nich také „porcují“
na potřebné délky.
Duší kácející skupiny mužů je Kamil Tichý. Ten upevňuje na další kácené
topoly lano, jehož pomocí je možné (s menším terénním vozem) daný
strom směrovat při pádu a tahat na vedlejší parcelu – tak zvané tréninkové
hřiště fotbalistů. Rychle přibývají tenčí větve, které četa ukládá na dvě
hromady.

Finále prací
oslední topoly zmizely v prachu dějin.
Lidé mohli z řady míst v okolí
použít k bližší lokalizaci Krásného Pole topoly, osazené kolem
fotbalového hřiště. Třeba při pohledu od Lázní Klimkovice
nebo nedaleko ležící lokality Janová, bylo Krásné Pole, s blokem vysoko vyrostlých topolů, nepřehlédnutelné.

P

Jenže topoly rostly jako o život a začaly pády větví ohrožovat lidi, kteří
pod nimi procházeli, o návštěvnících fotbalových utkání nemluvě. Během
posledních 10 let byla většina topolů pokácena a poslední zbylé čtyři přišly na řadu letos, v závěru měsíce března.

Náročnost prací

Bylo krátce po poledni a první z aktérů kácení zaparkoval auto v blízkostí
nadcházejících prací. Vybalil nutnou výbavu, hlavně řetězové pily a ocelové lano, a očekával další kolegy. Hlavním aktérem byl Kamil Tichý,
který práce čtyř mužů organizoval. Okolo 13. hodiny šla k zemi jako první vzrostlá bříza, která musela zmizet, protože bránila kácení samotných
topolů. Navíc trpěla hnilobou, což je zřejmé na pařezu. Přesně ve 13,30
hod. je skácen první topol výšky okolo 15 metrů a muži, zajišťující kácení, jej následně rozřezávají na špalky o délce okolo 30 - 50 cm v závislosti

Nakonec – krátce před 16. hodinou, šplhá K. Tichý na poslední, nejmohutnější a nejvyšší topol. Přistavený žebřík je krátký na to, aby bylo možné
ovázat topol v potřebné výšce – tak, aby jej mohli muži i přes sílící severní
vítr stáhnout na vedlejší parcelu. To je již na místě zjevně hodně ojetá
Praga V3S, která dokáže kácený topol pomocí lana nasměrovat. K. Tichý
za pomoci lezeckých pomůcek stoupá až do nějakých 15 metrů výšky,
upevňuje lano a sestupuje. Navenek vše vypadá jednoduše, ale tato práce
vyžadovala velkou fyzickou sílu a přesnou orientaci v prostoru. Poslední
topol ze čtyř kácených o výšce okolo 25 metrů padá k zemi.
Muži rozřezávají poslední topol na části a nakládají je na pragovku.
Na nakládku bych si sám s ohledem na velikost a hmotnost jednotlivých
špalků určitě netroufl. Následuje oprava menšího poškození plotu a osazení původních vlnitých plechů, obklopujících hřiště. Pohled na hřiště je
nyní zcela jiný, ale na to se dá časem zvyknout.
(jas), foto Pavel Dostál.

Pohled z prostoru hřiště

Dělení kmenů na zemi
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Oslavy osvobození Krásného Pole

cert k osvobození, který zorganizovala ZUŠ Heleny Salichové, na němž
vystoupili učitelé - Marie Handlová, Ludmila Ramíková, a Paolo Gatto
jako klavírní spolupráce, dále ředitel školy Petr Kotek a jako vzácný host
vystoupila operní pěvkyně paní Eva Dřízgová. Moderování koncertu se
ujal známý ostravský herec Pavel Handl.
Koncert měl u návštěvníků veliký úspěch, celkově se dá říci, že se letošní
oslavy osvobození Krásného Pole velmi vydařily.
Redakční rada

Láska

Láska - je slovo zatím nevysvětlené,
někdo jí zažívá mladý, někdo starší a jiný vůbec ne.
Jsou lásky ke všemu - k ženám, také k přírodě,
každý však zažil aspoň jednu, v tom jsme ve shodě.
Někdo si myslí, když řídí třeba cadilak,
že je v tom velká láska, ale není to úplně tak.

V

pondělí 28. dubna 2014 se uskutečnila tradiční pietní akce u pomníku
padlým z 2. světové války. Letošní program 69. výročí osvobození byl
trochu bohatší než jiné roky. Kromě tradičního položení květů k pomníku padlým, které provedli členové Rady MOb, byla zároveň odhalena pamětní deska
městu Zlín jako poděkování za poválečnou pomoc, kterou toto město poskytlo
Krásnému Poli v rámci akce Budujeme Slezsko v létech 1945 až 1948.
Po krátkém kulturním vystoupení žáků místní základní školy následoval
proslov JUDr. Zdeňka Bajgara, který s využitím informací ze své knihy
o historii Krásného Pole, přiblížil účastníkům akce průběh poválečné obnovy obce a pomoc, kterou poskytnul Zlín. Pietního aktu se letos rovněž zúčastnili i zástupci Československé obce legionářské ing. Václav Zavadil, br.
Pavel Skácel, Mgr. a pplk. ing. Alois Fiala. Na závěr zazněla česká hymna.
Poté se účastníci akce přesunuli do místní radnice, kde následoval kon-

Lásku nemůže nikdo nikomu nařídit,
ale všichni bychom se měli podle ní řídit.
Když to tak nebude, skončí to špatně,
člověče, uvědom si, jak je na světě krásně!
V tom jsem já optimista, že to zle neskončí,
lidé, mějte se rádi, svět ještě nekončí …..!
Jan Richter,
ulice Hlubočická, Vřesina (srdcem z Krásného Pole)
(redakčně upraveno)

Věk a zkušenosti v podnikání nehrají roli

O

ndřej Lang začal s internetovým podnikáním v osmnácti letech.
V době, kdy studoval na střední škole a profesionálně hrál fotbal,
prodal svou první kliku ke dveřím a založil první e-shop. Vyplnil tak díru
na českém internetovém trhu. Od té doby se věnuje marketingu, založil další tři e-shopy, má projekt nastartujse.cz, začal působit ve sdružení
sportmind.cz, je členem studentské organizace AIESEC a připravuje nejprestižnější veletrh pracovních příležitostí pro studenty v ČR.
Ondřej vám na příštím setkání ukáže, že to jde všechno skloubit a že věk
ani zkušenosti na internetu opravdu nehrají roli.
Přijďte se inspirovat i vy!
Akce se koná 23. 6. od 19:00 v COWO centru VIVA Ostrava (Horní
55, Ostrava - Jih)
Více informací na www.businessheroes.cz
VSTUP ZDARMA
strana 8

Zpravodaj KRASNIČAN

Volby do Evropského parlamentu
konané na území České republiky ve dnech
23. 5. 2014 – 24. 5. 2014

Divadelní představení

Výsledky hlasování za územní celky
Část obce: Krásné Pole
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

2 090

409

Volební Odevzdané
účast v %
obálky
19,57

409

Platné
hlasy
407

Strana
číslo
název
Strana
1
SNK Evropští demokraté
číslo
název
2
Koalice SP a NO!
13
SNK
demokraté
Klub Evropští
angažovaných
nestraníků
24
Koalice
SP a NO! demokracie
NE Bruselu-Národní
35
Klub
angažovaných nestraníků
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
46
NE
Bruselu-Národní demokracie
Str.zdr.rozumu-NECHCEME
EURO
57
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Koalice TOP 09 a STAN
68
Str.zdr.rozumu-NECHCEME
Liberálně ekologická strana EURO
79
Koalice
TOP 09 asocialisté
STAN
LEV 21-Národní
810 Liberálně
ekologická
Komunistická
str.Čechstrana
a Moravy
911 LEV
21-Národní socialisté
evropani.cz
10
str.Čech a Moravy A SLEZ.
12 Komunistická
REPUBL.STR.ČECH,MORAVY
11
evropani.cz
13 Fair play - HNPD
12
A SLEZ.
14 REPUBL.STR.ČECH,MORAVY
Česká str.sociálně demokrat.
13
- HNPD
16 Fair
ANOplay
2011
14
demokrat.
17 Česká
"Stranastr.sociálně
rovných příležitostí"
16
2011
18 ANO
Moravané
17
rovných
příležitostí"
19 "Strana
Česká strana
regionů
18
20 Moravané
Občanská demokratická strana
19 Česká strana regionů
20 Občanská demokratická strana

Platné hlasy
celkem v %
hlasy
0 Platné0,00
v%
0celkem 0,00
0
0,00
0
0,00
056
0,00
13,75
04
0,00
0,98
56
13,75
39
9,58
41
0,98
0,24
39
9,58
2
0,49
156
0,24
13,75
20
0,49
0,00
56
13,75
1
0,24
0
0,00
159
0,24
14,49
071
0,00
17,44
59
14,49
1
0,24
71
17,44
0
0,00
10
0,24
0,00
041
0,00
10,07
0
0,00
41
10,07

21
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
31
30
32
31
33
32
34
33
35
34
36
35
37
38
39

0
10
018
10
24
18
0
24
1
02
10
20
0
0
013
02
13
0
20
0
0
0
5
0
1

Výsledky hlasování – Krásné Pole, součet za oba volební obvody

VIZE 2014
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
VIZE
Strana2014
zelených
Úsvit
demokr.T.Okamury
Stranapřímé
svobodných
občanů
Strana
Romskázelených
demokratická strana
Strana
svobodných
občanů
Komunistická
str.Českosloven.
Romská
demokratická
strana
Volte Pr.Blok
www.cibulka.net
Komunistická
ANTIBURSÍKstr.Českosloven.
- STOP EKOTERORU!
Volte
Pr.Blok
Koalice
DSSS www.cibulka.net
a SPE
ANTIBURSÍK
- STOP
EKOTERORU!
HNUTÍ SOCIÁLNĚ
SLABÝCH
Koalice
DSSS
a
SPE
Republika
HNUTÍ
SOCIÁLNĚ
Česká pirátská
strana SLABÝCH
Republika
Česká Suverenita
Česká
strana
Korunapirátská
Česká (monarch.strana)
Česká
Suverenita občanů
Aktiv nezávislých
Koruna Česká (monarch.strana)
Česká strana národně sociální
Aktiv nezávislých občanů
Občanská konzervativní strana
Věci veřejné
OBČANÉ 2011

0,00
2,45
0,00
4,42
2,45
5,89
4,42
0,00
5,89
0,24
0,00
0,49
0,24
0,00
0,49
0,00
0,00
0,00
0,00
3,19
0,00
0,49
3,19
0,00
0,49
0,00
0,00
0,00
0,00
1,22
0,00
0,24

Předměty padají tak, aby napáchaly co nejvíce škody –
a upadne vždy ten předmět, který je nejkřehčí. Když něco
shodíte, určitě vám to ještě padne na nohu, ale je jisté, že
z podlahy již nic nespadne.
				
Murphyho principy

V

dubnu a květnu jsme mohli shlédnout, tradičně v sále hospody U Josefa, dvě divadelní představení.
Jako první se u nás po velkém loňském úspěchu představily Velkopolomské hvězdy s divadelní hrou Proutník pod pantoflem. O tom, že se loni
krásnopolským divákům opravdu líbily, svědčila letošní návštěvnost. Lidé
přišli s velkým předstihem, a protože divadelníci nechtěli být při přípravách rušeni, dveře sálu se otevřely až 15 minut před začátkem představení
a vznikla dlouhá fronta. Sál byl naplněn do posledního místa a odhadem
hru vidělo více než 160 z vás. Což jak divadelníky, tak organizátory velmi
těší. Hra se líbila i dětem, které rodiče berou s sebou, ač obsahem samozřejmě nebyla určena jim. Různé výroky pak ještě dlouho citovaly. Člověk by taky nevěřil, jak potěší věta, kterou náhodou zaslechne ve frontě
na pivo: "Hele vole, to je fakt dobrý, asi začnu chodit do divadla".
Je třeba ale pochválit i vás, diváky. Herci z Velké Polomi se dali slyšet,
že před takovým obecenstvem se jim hrálo opravdu skvěle a vždycky se
budou těšit na další a další představení u nás.
O tom, že se pověst o skvělém publiku šíří dál, svědčí i fakt, že když organizátoři dali nabídku Kyjovickému divadlu Pod zámkem, dočkali se ihned
souhlasu, protože "prý už slyšeli, že se u nás dobře hraje" a máme velkou
návštěvnost, což je pro každé ochotnické divadlo tím největším oceněním.
O velké návštěvnosti jsme je, bohužel, ale nemohli tentokrát přesvědčit.
Jestli za to mohlo mistrovství světa v hokeji, liga mistrů, nebo jen krásné
počasí, se můžeme pouze dohadovat. Na jejich hru "Agentura Drahoušek"
se přišlo podívat pouhých padesát diváků, což bylo obrovským zklamáním
jak pro herce, tak organizátory. Na druhou stranu hra měla velký úspěch,
diváci od prvních minut spolupracovali s herci a vycházeli jim vstříc.

I přesto, že jsme herce z divadla Pod zámkem nemohli přesvědčit o vysokém počtu diváků, dočkali jsme se od nich uznání, že před našim publikem se jim hrálo snad úplně nejlépe a vyslovili přání si u nás ještě zahrát.
Je tedy možné, že jejich představení bude mezi uváděnými hrami na podzimním festivalu. Tím chci již takto dopředu upozornit, že připravujeme
na říjen druhé pokračování „Tyjátru krasnického“. Takže jsou srdečně
zváni nejen ti, kteří tentokrát o tuto divadelní hru přišli, ale i ti, kterým se
líbila a rádi ji uvidí v repríze.
Je třeba poděkovat MOb Krásné Pole za vstřícnost a finanční podporu,
Honzovi Řehákovi z hospody U Josefa za podmínky pro uskutečnění
představení a především krásnopolskému obecenstvu za vytvoření krásné
atmosféry.
Zuzana Vojkůvková
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20 let od založení Základní organizace chovatelů poštovních
holubů v Krásném Poli

V

roce 1994 byla organizace založena několika aktivními
chovateli, kteří měli zájem pokračovat dále v chovu, ale
především v závodění s poštovními holuby. Několik let před tímto obdobím měli chovatelé sídlo ve Vřesině, které však museli
opustit z důvodů restitučních nároků v porevolučním období.
Po tomto stručném úvodu bych se trochu vrátil do minulých dob, kdy se
začalo s chovem poštovních holubů v Krásném Poli. Bylo to po 2. sv.
válce, ale především po roce 1950. V této době byli poštovní holubáři organizováni ve Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou), a to až do roku
1960. Ve Svazarmu proto, že poštovní holubi byli využíváni ve válečném
období pro přenášení tajných vojenských i ekonomických zpráv. Krásnopolští chovatelé byli soustředění do výcvikového střediska Svinov. Holubi
byli dopravováni na místa startu vlakovou přepravou ČSD. V Krásném
Poli v této době chovali poštovní holuby tito pánové: Švidrnoch František,
Bednář Leopold, Výtisk Josef, Hrbáč František, Rykala František, Frajkus
Josef, Štverka Radim a Žídek Antonín. Ve vesnici byly pouze jedny holubářské hodiny u p. Švidrnocha, kde bylo potřeba doručit závodní plíšky
od dolétlých holubů ze závodů, což bylo často příčinou komických událostí. V roce 1961 byli poštovní holubáři vyčlenění ze Svazarmu a začlenění do chovu drobného zvířectva ( ČSSCHDHZ). V roce 1970 dochází
k podstatné změně v přepravě holubů na závody, a to využívání nákladní
autodopravy. V dnešní době jsou auta vybavena veškerým vybavením,
aby doplňovala předepsané zoohygienické podmínky vč. klimatizace.

V roce 2004 dochází k odloučení poštovních holubářů od Českého svazu chovatelů a je utvořena samostatná organizace - Českomoravský svaz
chovatelů poštovních holubů. Základní organizace Krásné Pole je zařazená do Oblastního sdružení Opava. V OS Opava je celkem 9 základních
organizací: Bolatice, Kravaře, Oldřišov, Štěpánkovice, Služovice, Otice,
Vávrovice, Krnov a Krásné Pole. V OS Opava závodí s holuby celkem 98
chovatelů a každoročně počty klesají z důvodů stárnutí chovatelů a často i z důvodů finančních. Organizace Krásné Pole patří k větším a má
v současné době 15 členů. Technická vybavenost současných chovatelů je
stále vyšší a především jde o elektronický systém nasazování a registrace
dolétlých holubů ze závodů. Holubi jsou opatřeni čipy a snímací antény zaregistrují dolet a přenesou označení a čas doletu holuba na displej
zařízení – kompaktu. Poštovní holubáři v Krásném Poli dosahují výborných výsledků v mistrovství Oblastního sdružení Opava. Zde se zmíním
jen o chovatelích, kteří vyhráli mistrovství Opavy: v roce 2008 a 2009
– Hrbáč Daniel a František, r. 2011 – Výtisk Jaromír, r. 2013 – Holuša
David. Veškeré informace o dosažených výsledcích ve všech soutěžních
kategoriích najdete na stránkách – www.postovníholub.cz . V oblasti výstavní činnosti jsou naší členové velmi aktivní, o čemž svědčí každoroční
pořádání oblastní výstavy, kde probíhá vyhodnocení mistrovství Opavy.
Čtyři naší členové provádí posuzovatelskou činnost, tzn. bodují holuby
kategorie standard na místních, oblastních a celostátních výstavách. Přeji
hodně úspěchu a jsem s pozdravem „ Letu zdar“.
Jaromír Výtisk, předseda ZO CHPH Krásné Pole

Myslivost v Krásném Poli - probouzející se jarní příroda
si všichni máme rádi jaro a jarní květiny jsou nám obzvláště milé.
Snad je tomu tak proto, že po dlouhé zimě nám pestře rozkvetlé záhony tulipánů, narcisek, hyacintů či primulek ohlašují změnu počasí a jaksi symbolicky počátek nového života, s nímž se jaro v našich myslích pojí.
Co dělat, aby nám ta rozkvetlá krása dlouho vydržela?
Na lesních cestách jsou vyvráceny desítky stromů, ulámané větve a mám
obavu, že i po jejich odstranění zůstanou tyto využívané spojnice (lesní tepny)znečistěné a neudržované bez lidské pomoci.
Po dalších krocích jarem vonícího ovzduší, které nastalo až nezvykle dříve než jiné roky, jsem se
přiblížil do nitra lesa v honitbě Krásné Pole. Již
několikátý rok pozoruji ten jarní kolotoč a čilý
rozvoj flory a rej fauny v těchto místech. Chmýří
zlatých vzpřímených jehněd jívy zdobí dosud holé
větve stromků a keřů a bzučí z nich blanitá křídla vosiček a dalšího hmyzu. Mezi suchým listím
se derou napovrch nejen podléška, ale již i fialky
a podběl. I do něho jsou zabodnuty sosáky, těžící
čerstvou voňavou šťávu. Za jarním sluncem se derou i další krásné kvítky při zemi i na větvích keřů.
V jednu chvíli jsem zaslechl pilného doktora datla,
jak léčí napadené stromy. Chvíli jsem ho hledal,
až po chvíli jsem zjistil, že ťuká nedaleko na staré
sosně.
Příroda je krásná, ale člověk je často vandal.
A to nejen vůči ní, ale i vůči majetku obecnímu
i soukromému. Gauner, který vyhazuje odpad
do lesních příkopů, ničí dopravní i turistické značky, informační a dopravní tabule a označení, se
podepisuje denně na přírodě v tom nejhorším slova smyslu. Ničí tak to, co
matka příroda nám dává k obdivu a okrase a co člověk vytvořil pro svoji
potřebu obohacení všech smyslů. Kéž mu ruka upadne!
Provozování myslivecké činnosti je dobrovolná zájmová činnost, přinášející užitek a potěšení nejen vlastním myslivcům – členům mysliveckých sdružení, ale i pro občany, a to především, žijící v obcích, s působnosti tamních mysliveckých sdružení. Nezanedbatelná je činnost kulturní,
jako pořádání mysliveckých dnů, plesů a jiných akcí. Rovněž osvětová
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činnost, prováděná ve školách, obohacuje rozvoj myšlení dětí ve vztahu
k ochraně přírody a k jejímu základnímu poznání. Není zanedbatelná ani
pomoc žáků základních škol při sběru kaštanů a žaludů pro krmení zvěře
v zimním období. Procházky myslivců se žáky prvních tříd a mateřských
školek do přírody mají význam v jejich výchově, ke kladnému vztahu
k přírodě a všemu živému, co tato příroda vytvořila. Důležitým posláním myslivosti je ochrana zvěře, přírodních prvků a provádění trvalé ochrany ve svěřené honitbě,
kde současně vykonávají ochranu proti pytláctví
a působení škod na lesním hospodářství. Tuto činnost tak, jako ji v historii prováděli naši dědové
a otcové, v současné době administrativně plní
myslivecká stráž.
Myslivost jako jedna z činností člověka je provozována již od pravěku. Vyvíjela se v průběhu
staletí až do dnešní podoby. Tak, jako v jiných
oborech lidské činnosti, musí být i dnes myslivost
propagována mezi mládeží od nejútlejšího věku
prostřednictvím dobrovolníků z řad myslivců,
v místě působení jednotlivých organizací, tedy
Mysliveckých spolků.
Pro městskou část Krásné Pole je to především
informovanost pro rodiče, jaké možnosti pro své
děti mohou využít, prostřednictvím Základní
a Mateřské školy v Krásném Poli, za osobního
přispění členky OMS Ostrava:
paní akademické malířky Václavíkové Marcely
mv8@seznam.cz,
a členů MS Krásné Pole z.s. :
pana Bc.Pavlovského Jiřího (732 272 524, pavlovsky.jiri@gmail.com)
a pana Blahuta Jaroslava (733 700 918, JaroslavBlahut@seznam.cz),
na které, je možné se ve věci myslivosti a organizace schůzek s mladými
přáteli myslivosti, kdykoliv obrátit.
MVDr. Karel Žďánský
Předseda MS Krásné Pole z. s.

Zpravodaj KRASNIČAN

Výhodná nabídka hromadného svozu odpadních vod
z jímek, žump a septiků

V

rámci dostupnosti služby a ochrany životního prostředí nabízí společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. i pro rok 2014 zvýhodněný odvoz splaškových vod. Výhoda spočívá v systematickém svozu, který
v sobě zahrnuje maximálně využité kapacity vozidel a snížení ujetých kilometrů v rámci dopravy odpadních vod na stáčecí místa. Díky těmto optimalizacím v rámci hromadného svozu lze nabídnout zvýhodněnou cenu,
která je navíc díky snaze o maximální zjednodušení fakturace a plateb
účtována pouze za počet m3 odvezených odpadních vod.
Cena za hromadný svoz je kalkulována na stanovené podmínky (6 zákazníků a zároveň 35 m3 v jednom termínu). V případě nedodržení těchto
podmínek se služba stává výrazně ztrátovou. S ohledem na nekázeň při
plnění stanovených podmínek pro realizaci hromadného svozu (zákazníci
se odhlašují v den svozu a nesprávně uvádějí objem jímek) došlo pro rok
2014 k navýšení jednotkové ceny za vývoz 1 m3 o 39 Kč s DPH = 325 Kč
s DPH/ 1 m3.
Příklady úspor při využití hromadných svozů v porovnání se standardním
jednorázovým vývozem, zajišťovaným společností OVAK a.s. v roce 2014.

Objem odčerpaných
odpadních vod

Cena odvozu při
individuální
objednávce (Kč s
DPH)

Cena při
hromadném
odvoz (Kč s
DPH)

Úspora (Kč)

1 m3
2 m3
3 m3
4 m3
5 m3
6 m3
7 m3
8 m3

1418
1523
1625
1730
2340
2450
2552
2650

325
651
976
1302
1627
1953
2278
2604

1093
872
649
428
713
497
274
46

Poznámka: do 4 m3 je počítáno s dobou čerpání do 15 minut, od 5 m3 se
uvažuje doba čerpání 30 minut. Tato doba má vliv na cenu a konečnou
úsporu.

Vzhledem k nevýhodnosti hromadného svozu proti individuální objednávce v objemech nad 8 m3 je hromadný svoz nově limitován objemem
vyvezených odpadních vod do 8 m3. V případě objemu nad 8 m3 bude
vývoz jímky proveden v režimu individuální objednávky.
Lokalita: Krásné Pole
Termín: Vždy první středa v měsíci
Způsob poptání služby:
Službu je možno poptat pomocí interaktivního poptávkového formuláře,
nebo v Po-Pá od 7-14.00 hod. telefonicky na tel. číslech 597 475 434,
597 475 411, 607 504 283, nebo e-mailem na jati.lubomir@ovak.cz.
V emailu uveďte předpokládané množství odpadních vod, adresu místa
výkonu a kontakt pro zpětné potvrzení realizace hromadného svozu pracovníkem OVAK a.s.
Podmínky realizace služby:
Cena je účtována za vyvezené množství odpadních vod, a to sazbou 325 Kč
s DPH za m3. Minimální rozsah poptávek pro realizaci hromadného svozu
je 6 zákazníků a zároveň 35 m3 v jednom termínu. Poptávku hromadných
svozů je možno provést nejpozději 5 pracovních dnů před termínem provedení. O naplnění termínu a přibližném času vývozu budete telefonicky
informování zástupcem společnosti, a to nejpozději 3 pracovní dny před
samotnou realizací hromadného svozu. Při nenaplnění minimálních kapacit
budete telefonicky informování o změně termínu. Smlouva na provedení
hromadného svozu a případně dalších požadovaných služeb bude uzavřena
v den a na místě vývozu. Platbu neprovádíte na místě, ale na základě vystavené faktury bankovním převodem, složenkou, nebo na pokladně v sídle
naší společnosti. V případě požadavku na čištění jímek a přípojek tlakovou
vodou nebo provedení kamerové prohlídky, budou tyto služby fakturovány
dle aktuálního ceníku OVAK a.s.
Měsíční vyhodnocení v roce 2013 – lokalita Krásné Pole
měsíc
počet objednávek (ks)
objem vyvezených odpadních vod (m3)

I.
0
0

II.
5
18

III.
3
35

IV.
0
0

V.
7
38

VI.
0
0

VII. VIII. IX. X. XI. XII.
10
6
8 14 20 11
34 23 25 48 93 41

Lokalita Krásné Pole za rok 2013
počet objednávek (ks)
Krásné Pole

84

objem vyvezených odpadních vod (m3)
355

Statutární město Ostrava upozorňuje na splatnost poplatku

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů v roce 2014

O

d letošního roku nebudou zasílány složenky k úhradě poplatku za komunální odpad. Úřad se tak snaží ušetřit finanční prostředky. Dříve pracovníci magistrátu obesílali občany poš-

tovními poukázkami. Ukázalo se, že rozesílání poštovních poukázek je
finančně náročné a neefektivní. V dnešní době je běžné, že lidé platí své
platby bezhotovostně. Tento způsob je pohodlnější a levnější a stává se
již standardem. Doporučujeme občanům využít možnost placení

poplatku pomocí SIPO.
Termín pro zaplacení poplatku za komunální odpad je 30.
června 2014.

Poplatek ve výši 498 Kč na osobu je možné uhradit hotově nebo platební
kartou kdykoliv v průběhu prvního pololetí 2014 v pokladně Magistrátu
města Ostravy, budova Nové radnice, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava, 1. poschodí, dv. č. 101 v pokladních hodinách:
pondělí a středa 		
8.00 – 17.00 hod.
úterý		
8.00 – 15.30 hod.
čtvrtek
		
8.00 – 16.00 hod.
pátek 		
8.00 – 11.00 hod.

Pokud s sebou vezmete doklad o zaplacení poplatku za předchozí období,
na kterém je uveden váš variabilní symbol, urychlíte tak provedení platby.
Doporučujeme navštívit pokladnu již nyní a vyhnout se tak nepříjemnému
čekání.
Další způsoby úhrady poplatku na č. účtu 30015-1649297309/0800:
- bankovním převodem nebo složenkou typu A se správným variabilním
symbolem
- prostřednictvím SIPO (poplatník nám musí sdělit spojovací číslo SIPA,
pokud tak již neučinil v předcházejícím období, a to do 15. května)
Informace o variabilním symbolu (zůstal stejný jako v loňském roce)
nebo navedení poplatku do SIPO získáte na lince 844 12 13 14, případně
mohou občané kontaktovat pracovnice oddělení daní a cen, nebo na adrese komunalniodpad@ostrava.cz. Těmito způsoby nám může občan

sdělit svou e-mailovou adresu a na blížící se termín splatnosti
bude upozorněn zasláním krátké zprávy. Poplatek je možné uhra-

dit také formou splátek.
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Novinky v platbách za komunální odpad
Mateřská škola má Čestné uznání
Složenky už ve schránce nenajdete

B

líží se 30. červen, termín splatnosti poplatku za svoz komunálního
odpadu, který činí 498 Kč na osobu. Na Magistrátu města Ostravy
bylo rozhodnuto, že od letošního roku nebudou občanům města zasílány
složenky k zaplacení tohoto poplatku (podrobnosti o dalších způsobech
platby najdete v článku na straně 11).
Magistrát dlouhodobě sleduje způsob, jakým Ostravané hradí poplatky. Ke zrušení složenek vedly hlavně úsporné důvody. Město stály ročně
milion korun. Přitom složenky využívalo jen kolem 10 tisíc poplatníků
z celkových 142 tisíc, čtvrtina se jich vracela jako nedoručitelná. Nejoblíbenější stále zůstává úhrada formou SIPO (58 tisíc plátců). Mnoho občanů
využívá možnost platby v hotovosti nebo kartou v pokladně magistrátu
(13 tisíc). Přibývá těch, kteří využívají bankovních, resp. bezhotovostních
převodů (45 tisíc).
„Neustále hledáme možnosti, jak v systému sběru, přepravy, třídění
a odstraňování komunálního odpadu dosáhnout co nejvyšší efektivity,“
zdůraznil náměstek primátora pro finance a rozpočet Tomáš Petřík. „Optimalizujeme nejen částky, které vydáváme za nakládání s komunálním
odpadem, ale také způsoby výběru poplatků. Dopady opatření ve druhé
polovině roku vyhodnotíme. Naším cílem je, abychom ani v dalších letech
nemuseli z rozpočtu města navyšovat doplatek za likvidaci odpadu ani
poplatky pro občany.“
Absolutní srovnání nákladů na odpadové hospodářství mezi Ostravou
a jinými městy není možné vzhledem k rozsahu poskytovaných služeb,
provozu spalovny (Praha, Brno), počtu obyvatel apod. Nejpřesnějšího
srovnání lze dosáhnout pomocí celostátního průměru nákladů na odpadové hospodářství, které jsou 865 Kč na osobu. V Ostravě jsme s náklady
677 Kč na osobu lehce nad 75 procenty celostátního průměru. „Z velkých,
minimálně krajských měst, máme v Ostravě jedny z nejnižších nákladů,“
podtrhl Tomáš Petřík.
Celkové náklady na odpadové hospodářství v roce 2013 v Ostravě činily
170 363 tis. Kč. Na poplatcích bylo od občanů vybráno 126 061 tis. Kč.
Rozdíl nákladů ve výši 44 302 tis. Kč byl doplacen z rozpočtu města.
Na jednoho občana to představuje doplatek 146 Kč.
(vi)

Paměť Ostravy

J

ste Ostravané či Ostravaci, je vám 55+ a ledacos (si) pamatujete? Tak
přesně vás oslovujeme! Knihovna města Ostravy přichází s projektem
nazvaným Paměť Ostravy, který má zadržet kouzlo mizející „razovite“
Ostravy. Díky pamětníkům budou zachyceny nejen významné dny, nýbrž
také obyčejný, všední život na Ostravsku.
Budeme společně s vámi shromažďovat a skenovat vaše historické fotografie, fotografovat stará místa v nové době a srovnávat je. Naučíme se
upravovat fotografie a s využitím aplikací je „rozhýbat“. Můžeme také
natáčet vzpomínky nechodících pamětníků na diktafon a pak je přepisovat do audio formátu, nebo je prostě zapsat slovně. V období od dubna
do listopadu 2014 mohou účastníci společně s knihovnicemi a knihovníky
pracovat na zachycení vzpomínek, v prosinci proběhne společné setkání
s prezentací výsledku veřejnosti.
Chceme tak nejen zvýšit PC gramotnost generace 55+, ale také vytvořit
přátelské skupiny, pracující na společném díle. Byli bychom rádi, když by
trvání obojího mělo delší charakter než jen několikaměsíční trvání projektu. Abychom usnadnili spolupráci občanů s knihovnou, určili jsme čtyři
pracoviště, ve kterých se budou skupiny scházet a podílet se na společném díle: pobočka Ostrava-Poruba, Vietnamská 1541; Ostrava-Výškovice, 29. dubna 33; Ostrava-Michálkovice, Sládečkova 90 a ústředí
KMO u Sýkorova mostu (28. října 2). Zapojit se můžete kdykoli od první schůzky v polovině dubna 2014.
Informace získáte na kterémkoliv pracovišti KMO. Projekt zajišťuje
Mgr. Jarmila Burešová, KMO, tel. 599 522 222, email buresova@kmo.cz.
Projekt Paměť Ostravy může být uskutečňován díky finanční dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy z oblasti kultury.
Na spolupráci s vámi se těší vaše Knihovna města Ostravy
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ze soutěže Dům roku 2013

D

ne 28. května 2014 se uskutečnilo slavnostní předání cen v prestižní soutěži Dům roku. V zastoupení primátora města Ostravy
předal ceny náměstek Ing. Jiří Hrabina. První cenu obdržela stavba Concept House na Opavské ulici v Porubě. Autorem projektu je
Ing. Arch. David Kotek, který je rovněž autorem architektonického řešení naší mateřské školky. Další zajímavostí je, že dodavatelem stavby
byla firma OWLET GASTRO, s.r.o., jedním z jednatelů této firmy je
náš spoluobčan Ing. Zbyněk Prášek. Součástí ocenění Stavba roku je
i finanční odměna, přímo při přebírání ceny oznámil Ing. Arch. Kotek,
že tyto finanční prostředky věnuje na charitativní účely.
Velice potěšitelné je, že v této prestižní soutěži byla oceněna i naše
mateřská školka, byť konkurence byla velice silná. Jediné Čestné uznání, které bylo uděleno, udělila porota naší školce za „vyvážené architektonické a funkční řešení, použití úměrného měřítka a hravost stavby,
odpovídajícímu jejímu účelu. Za nápaditost stavby, spočívající v hravém a především účelném architektonickém detailu“ – jak lze vyčíst ze
zdůvodnění, které odborná komise zpracovala.
Ocenění převzal za náš obvod starosta Ing.Tomáš Výtisk, za Hutní
projekt Ing.Arch. Stanislav Šťastný, za Projektstudio Ing. Pavel Nitra
a za VS Invest Ing. Daniel Rimel.		
					

(redakční rada)

Známe Dům roku 2013

S

tatutární město Ostrava každoročně vybírá a oceňuje stavby, které byly
dokončeny nebo rekonstruovány na území města v hodnoceném období, a to formou soutěže o titul Dům roku. Do tohoto ročníku soutěže
mohli investoři přihlásit novostavby nebo rekonstrukce budov, dokončené
v letech 2012 a 2013.
Rada města na základě doporučení poroty udělila prestižní titul „Dům
roku“ stavbě „Concept House na Opavské ulici v Ostravě - Porubě“.
V pořadí druhým vyhodnoceným dílem je stavba „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“. Čestné uznání rada udělila stavbě
„Mateřská škola v Krásném Poli“.
Porotu tvořili stejně jako v předchozích letech nezávislí experti z řad odborné veřejnosti, zástupci samosprávných orgánů, v porotě zasedli také
zástupci města a odborů magistrátu.
Ve stanoveném termínu (do konce února) bylo do soutěže odevzdáno
celkem deset přihlášek na pět novostaveb, dvě v kategorii rekonstrukce
s novostavbou a tři objekty v kategorii rekonstrukce.
Letos byl vyhlášen již 20. ročník této soutěže. Od jejího zahájení v roce
1994 titul Dům roku získaly tyto stavby: novostavba Čs. obchodní banky
na Hollarově ulici (1994), rekonstrukce budovy firmy ICEC na Sokolské
ulici (1995), novostavba Integrovaného domu v centru Ostravy (1996),
rekonstrukce a nástavba Finančního úřadu v Ostravě 2 (1997), dostavba
Krytého zimního stadionu v Porubě (1998), novostavba Divadla loutek
(1999), rekonstrukce a přístavba Divadla Ant. Dvořáka (2000), rekonstrukce Cestovního centra Fischer na Jiráskově nám. (2001), rekonstrukce Domu Librex (2002), stavba multifunkční budovy VTP v Pustkovci
(2003), Adm. a provozní budova LIFTCOMP v Porubě (2004), budova
spol. MERKO CZ v Hrabové (2005), objekt spol. BEXTRA ve Vítkovicích (2006), rekonstrukce nádraží a přednádražního prostoru ve Svinově
(2007), novostavba hotelu Park Inn (2008), polyfunkční dům ELSTAV
ve Vítkovicích (2009), titul Dům roku získal také apartmánový dům Landek v Petřkovicích (2010), vítězem roku 2011 se stala Alternativní scéna
Divadla loutek v Ostravě a vítězem loňského ročníku byla Multifunkční
aula Gong.
Andrea Vojkovská, Tisková mluvčí MMO

Počítače jsou nespolehlivé, lidé ještě nespolehlivější.
(připravil jas)

				

Gilbe

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

90 a více let
duben: Macháčková Eliška
květen: Bajgarová Žofie, Kupková Drahomíra,
Paličková Ludmila,
červen: Dědochová Bohuslava

Akční květen ve škole

M

ožná jste se někteří těšili na článek o další hvězdičce z naší školy.
Nicméně vás musím zklamat, ale nezoufejte. I v dnešním příspěvku se dozvíte něco zajímavého nejen o úspěších našich/vašich dětí, ale
i o dvou zajímavých akcích, které proběhly v květnu v naší škole.
První akcí byl Skokanský víceboj. Uskutečnil se v úterý 13. května
a zúčastnili se ho vybraní žáci 6. tříd. Změřit své síly přijely děti ze školy
ve Svinově, Polance a z polské Zawady. Naši školu reprezentovali Lucka
Homolová, Vendula Homolová, Kateřina Kotalová, Veronika Wolfová,
Radim Mazurek, Roman Motyčák, Kryštof Prášek a Štěpán Šonovský.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – skok z místa, skok vysoký, skoky přes švihadlo a desetiskok. Každá disciplína byla hodnocena zvlášť
a dosažené body byly nakonec sečteny a rozhodly o konečném umístění
školních týmů. V dívčích družstvech vyhrálo družstvo ze Zawady, naše
děvčata obsadila krásné druhé místo a v chlapeckých družstvech byli ti
naši bezkonkurenčně nejlepší. Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme za nádherné umístění. A nesmím zapomenout, že na celou akci získala
naše škola dotaci z rozpočtu Statutárního města Ostravy.
Druhá akce proběhla v týdnu od 19. do 23. května a o soutěžení tentokrát nešlo. Jednalo se o intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým
mluvčím. V pondělí k nám dorazil pan Patrick Partington, rodák z Irska,

85 let
květen:
červen:

Štverková Věra
Durajová Veronika, Mus Zdenek, Dedek Jaroslav

80 let
květen:
červen:

Kozelská Božena
Tylečková Danuše, Vařeková Helena

75 let
květen:
červen:

Lipsová Ludmila
Jankosz Vladislav

70 let
květen:
červen:

Plášek Lumír, Štverková Anna, Chodura Ladislav,
Albrecht Jiří
Tichá Světluška, Tichý Vladislav

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.

který vyrostl v Manchesteru a v současnosti bydlí v Berlíně. Pracuje jako
lektor pro agenturu, která organizuje kurzy cizích jazyků ve střední Evropě. Celý týden se věnoval žákům, kteří projevili o tuto akci zájem. Každý
den byl zaměřený na jiné téma, žáci si obohatili slovní zásobu a využili
možnosti hovořit celý týden pouze anglicky, neboť Patrick česky vůbec
neuměl. Ohlasy dětí byly kladné, většina z nich si celý týden opravdu užila. Na závěr kurzu dostali všichni žáci certifikát o absolvování. A pokud
bude zájem ze strany rodičů a dětí, určitě si tento netradiční způsob výuky
ještě zopakujeme.
Kateřina Pelíšková
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19. ročník - VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY - celoroční sportovní soutěž obcí

VÝSLEDKY SOUTĚŽE VE STOLNÍM TENISU
řetí soutěží letošního ročníku VSH byl stolní tenis pořádaný Pustou
Polomí. Dle výsledků je zřejmé, že dramatičnost letošnímu klání
za zelenými stoly nechyběla a že se bojovalo do posledního míčku. Tradičně si los škodolibě pohrál s rozdělením hráčů do základních skupin – to
ale už k této soutěži patří.
I když se mezi jednotlivci nakonec prosadily na první místa známé tváře, přece jen měla soutěž několik zajímavostí. Tou největší je historicky
první vítězství ryze rodinného družstva – otce a dcer Synkových z Plesné!
S tím souvisí i znatelný nástup mladé krve, což jako pořadatelé vítáme se
zadostiučiněním. Trochu méně radostný je pohled na neúplnou startovací
listinu, kdy kromě již tradiční neúčasti Dolní Lhoty překvapila pořadatel-

T

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

Celkové výsledky po 3. soutěži

Body do pořadí
jednotlivců

Body do
VO

29+25+18=72
28+24+20=72
26+23+22=71
27+21+17=65
30+13+12=55
19+15+10=44
16+14+11=41
8+7=15
9
nestartovala

10
9
8
7
6
5
4
3
2
0

OBEC

body (v závorce se nezapočítávají)

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

8+10+8=26
7+9+9=25
10+5+6=21
4+4+10=18
5+8+5=18
6+7+3=16
9+6+0=15
1+3+7=11
2+2+4=8
3+0+2=5

VÝSLEDKY SOUTĚŽE V BADMINTONU

L

etošní ročník soutěže v badmintonu proběhl velmi hladce a soutěž
nepostrádala ani kvalitu a ani napětí. Pořadatelé měli turnaj dobře připravený a rostoucí popularita badmintonu se projevila na kvalitě předváděné hry. Současně nepřítomnost nejlepší hráčky Krásného Pole a hráče
Dolní Lhoty celou soutěž zdramatizovala na nejvyšší možnou míru.
Za suverény z Plesné se překvapivě na druhé místo prosadila Velká Polom
a pak se tvrdě bojovalo do posledního míčku o třetí místo. Nakonec o pořadí na 3.-5. místě rozhodovaly body ze vzájemných utkání a rozhodovala
vlastně až poslední čtyřhra mezi Dolní a Horní Lhotou – z úspěchu hráVýsledky 4.soutěže – badminton
Celkové výsledky po 4. soutěži
OBEC
Body
Body do
OBEC
body (v závorce se nezapočítávají)
VSH
1. Plesná
8
10
1. Velká Polom
8+10+8+9=35
2. Velká Polom
7
9
2. Vřesina
7+9+9+5=30
3. Krásné Pole
5
8
3. Plesná
4+4+10+10=28
4. Dolní Lhota
5
7
4. Horní Lhota
10+5+6+6=27
5. Horní Lhota
5
6
5. Krásné Pole
5+8+5+8=26
6. Vřesina
3
5
6. Dolní Lhota
9+6+0+7=22
7. Kyjovice
2
4
7. Těškovice
6+7+3+3=19
8. Těškovice
1
3
8.
Hlubočec
1 9 . V E S N I C K É S P O R T O V N Í H R Y 2 0 1 4 - c e l o r o č n í s o u t ě1+3+7+2=13
ž obcí
9. Hlubočec
0
2
9. Kyjovice
2+2+4+4=12
Pustá Polom
nestartovala
0
10. Pustá Polom
3+0+2+0=5

ÝSLEDKY SOUTĚŽE V BĚHU
VÝSLEDKYVSOUTĚŽE
V BĚHU

ská obec nasazením jen jednoho hráče a ani Těškovice nedorazily v plné
síle. Ani jedné obci tento tah příliš nevyšel a podělily se o poslední příčky.
Děkuji pořadatelům za zajištění této soutěže

Výsledky soutěže jednotlivců ve stolním tenise 2014
pořadí

jméno

Horní Lhota

30

2

Synek Petr

Plesná

29

3

Buroň Jiří

Vřesina

28

4

Černín Tomáš

Hlubočec

27

5

Kursa Jiří

Velká Polom

26

6

Synková Kristýna

Plesná

25

7

Zajac Radek

Vřesina

24

8

Adamčík Jiří

Velká Polom

23

9

Demel Hynek

Velká Polom

22

10

Kilián Vít

Hlubočec

21

11

Bzonek Martin

Vřesina

20

12

Plhák Ondřej

Krásné Pole

19

Plhák Marek

Krásné Pole

15

Kotala Roman

Krásné Pole

10

………
16
….
21

čů Horní Lhoty nakonec těžilo Krásné Pole na celkovém 3. místě. Horní
Lhota měla sportovní smůlu, protože se ji v předposledním kole zranil při
dvouhře hráč a do dalšího průběhu již nemohl zasáhnout.
Škoda neúčasti Pusté Polomi – věříme, že své síly v rámci VSH ještě
zmobilizují z ukáží sílu a sportovního ducha.
19.ročník VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY - celoroční sportovní soutěž obcí
PL
PLESNÁ

Celkové výsledky po 5. soutěži

součet bodů za pořadí Body do VO

OBEC

Body

1. Dolní Lhota

81

10

1. Velká Polom

8+10+8+9+4=39

2. Krásné Pole

56

9

2. Plesná

4+4+10+10+7=35

3. Pustá Polom

53

8

3. Krásné Pole

5+8+5+8+9=35

4. Plesná

52 - 5.místo

7

4. Dolní Lhota

9+6+0+7+10=32

5. Těškovice

10+5+6+6+5=32

52- 12.místo

6

5. Horní Lhota

6. Horní Lhota

50

5

6. Vřesina

7+9+9+5+0=30

7. Velká Polom

46

4

7. Těškovice

6+7+3+3+6=25

8. Hlubočec

35

3

8. Hlubočec

1+3+7+2+3=16

9. Kyjovice

29

2

9. Kyjovice

2+2+4+4+2=14

Vřesina

81

1

10. Pustá Polom

3+0+2+0+8=13

strana 14

DL

KP

VP

VŘ

HL

TĚ

HB

KY

body

poměr setů

3:0

3:0

3:0

3:0

3:0

3:0

3:0

3:0

8

24 : 0

1

1:2

1:2

2:1

2:1

3:0

3:0

3:0

5

15 : 9

4

1:2

3:0

1:2

3:0

3:0

3:0

5

16 : 8

3

2:1

2:1

3:0

3:0

3:0

7

17 : 7

2

1:2

3:0

3:0

3:0

3

12 : 12

6

3:0

3:0

3:0

5

15 : 9

5

3:0

0:3

1

4 : 20

8

0:3

0

0 : 24

9

2

5 : 19

7

0:3

DOLNÍ LHOTA
KRÁSNÉ POLE

0:3

2:1

VELKÁ POLOM

0:3

2:1

2:1

VŘESINA

0:3

1:2

0:3

1:2

HORNÍ LHOTA

0:3

1:2

2:1

1:2

2:1

TĚŠKOVICE

0:3

0:3

0:3

0:3

0:3

0:3

HLUBOČEC

0:3

0:3

0:3

0:3

0:3

0:3

0:3

KYJOVICE

0:3

0:3

0:3

0:3

0:3

0:3

2:1

DL

KP

HL

celkem

poř.

3:0

umístění

Dílčí tabulka o 3.-5. místo
1:2

DOLNÍ LHOTA
2:1

KRÁSNÉ POLE

body +3

HORNÍ LHOTA

body -7

1:2

body -3

2:1

body -1

body +7

2:1

body +4

2:2

4.

body +1

body +4

2:2

3.

body -7

2:2

5.

1:2

o 3. místě KP rozhodl vzájemný zápas s DL

tentokráte
1 9 . V E S N INa
C Kstartu
É
SP
O R T O V chyběla
NÍ
H RVřesina
Y
2 0 1a4 v -celkovém
c e l o r o čpořadí
ní
s se
o u propadla
těž
obcí

Máme za sebou už pátou soutěž letošního ročníku VSH – přespolní běh.
Těžká trať letos opět prověřila síly zúčastněných a zanechala na jejich
rtech nejednu nadávku. Počasí alespoň šetřilo deštěm, když už teploty
Z výsledkového
hlediskaspíše
se běh vrátil
do tradičních
první místo se opět suveréně vrátila Dolní Lhota. Za ní bylo již
připomínaly
letošní
zimukolejí
neža najaro…
velmi vyrovnané pořadí a uznání patří Horní Lhotě, která ve 2 běžcích vybojovala 6. místo z 9 startujících.
NaZstartu
tentokráte chybělahlediska
Vřesina a v celkovém
se propadla
na 6. místo. kolejí a na první místo se opět
výsledkového
se běhpořadí
vrátil
do tradičních
suveréně
vrátila Dolní
Lhota. Za ní bylo již velmi vyrovnané pořadí a uznání patří
Nashledanou
ve VŘESINĚ
na volejbale.
Kamil Drozdek
Horní Lhotě, která ve 2 běžcích vybojovala 6. místo z 9 startujících.
Výsledky 5.soutěže – přespolní běh

body

Hejl Petr

na 6. místo.		

Máme za sebou už pátou soutěž letošního ročníku VSH – přespolní běh. Těžká trať letos opět prověřila síly zúčastněných a
zanechala na jejich rtech nejednu nadávku. Počasí alespoň šetřilo deštěm, když už teploty připomínaly spíše letošní zimu než
jaro…

OBEC

obec

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Stránku připravil Kamil Drozdek

pořadí jednotlivců – přespolní běh VSH 2013
Jméno
Obec
Čas
Hrubý Matěj
Dolní Lhota
16:17
Proksch Daniel
Dolní Lhota
17:24
Čech Jiří
Pustá Polom
17:41
Majling Marcel
Horní Lhota
18:08
Benbenek Jan
Plesná
18:14
Návrat Radan
Krásné Pole
18:22
Pražák Petr
Krásné Pole
18:29
Repaň Pavel
Horní Lhota
18:34
Hrubý Antonín
Dolní Lhota
18:43
Marek Josef
Velká Polom
19:16
Zdražila Tomáš
Dolní Lhota
19:39
Lazecký Petr
Těškovice
19:44
Lazecký Roman
Těškovice
19:59
Bruna Josef
Pustá Polom
20:02
Václavík Marek
Plesná
20:10
Kilian Daniel
Hlubočec
20:11
Hořák Jan
Velká Polom
20:25
Čerbák Tomáš
Hlubočec
20:31
Kudrna Šimon
Těškovice
20:35
Ondrašíková Lenka
Kyjovice
20:50
Kratochvíl Adam
Kyjovice
21:09
Dudková Jarmila
Velká Polom
21:10
Benbenek Václav
Plesná
21:25
Hlavica Pavel
Krásné Pole
21:38
Dulanský Vít
Pustá Polom
21:53
Hruška Josef
Kyjovice
22:38
Černín Tomáš
Hlubočec
23:52

Body
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
XXX
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
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V neděli bez sekaček

S

nástupem jarních a letních měsíců lze na zahradách a v okolí domů
často slyšet sekačky trávy, křovinořezy, motorové nebo kotoučové
pily, vrtačky, rozbrušovačky či kompresory.
Všichni tito užiteční pomocníci jsou však zdrojem hluku, proto je třeba
připomenout, že na území města Ostravy platí od 1. listopadu 2012 protihluková vyhláška, jejímž cílem je ochrana veřejného pořádku omezením hluku
v přesně uvedených časech. A protože je tato problematika námětem častých
i písemných dotazů, pojďme si připomenout základní principy vyhlášky.
Každý občan je povinen se zdržet činností způsobujících hluk o nedělích
Statutární město Ostrava
Magistrát

Informace

Oznámení pro držitele
průkazu ZTP, ZTP/P
Držitele průkazu mimořádných výhod ZTP,
ZTP/P a držitele průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP,
ZTP/P (s výjimkou osob, kterým tyto výhody byly přiznány z důvodu
úplné nebo praktické hluchoty) upozorňujeme na změnu:
S účinností od 01. 06. 2014 bude vydávání a výměnu označení
motorového vozidla osoby zdravotně postižené (parkovací
průkaz) zajišťovat odbor dopravně správních činností
Magistrátu města Ostravy.
Výdej či výměna parkovacího průkazu bude probíhat v budově
odboru dopravně správních činností na ulici 30. dubna 635/35,
729 30 Ostrava (budova bývalé Union banky, vedle Nové radnice).

a státních svátcích po celých 24 hodin (kromě několika výjimek, např. na Silvestra je povoleno odpalovat ohňostroje). V průběhu pracovního týdne platí
zákaz po dobu nočního klidu, tj. od 22 do 6 hodin. Další omezení je stanoveno
na sobotu, kdy zákaz používat hlučné nástroje platí již od 20. hodiny. Za narušení veřejného pořádku je považována třeba i střelba ze střelných zbraní, které
jsou užívány k rekreačním, sportovním, výcvikovým a zájmovým účelům.
V uvedené hodiny je rovněž zakázáno používání zábavní pyrotechniky.
Porušení obecně závazné vyhlášky je možné postihovat podle zvláštních právních předpisů. V roce 2013 udělila městská policie několik desítek pokut ve výši až 500,- Kč. Za opakované porušování této vyhlášky
však hrozí pokuta až do výše 30 tisíc korun.
Úřad MOb Krásné Pole

PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ
VRATA, THUJE NA ŽIVÉ PLOTY
Garážová vrata od 9.999 Kč.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.

Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové
ovládání. Typizovaná i na míru. Standardní
barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Ploty - pletivo

Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná
nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty,
průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze
svařovaných pletiv, svařovaných panelů,
levné pletivové branky a brány, nebo
i ozdobné kované.

Thuje na živý plot od 10 Kč/kus.

Černá mulčovací netkaná textilie, stínicí tkanina 35-90%.

Potřeby pro chov drůbeže – líhně, napáječky, krmítka,
klece, krmivo pro křepelky. www.prodrubez.cz

Úřední hodiny odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 11.30
12.30 – 17.00
7.30 – 11.30
12.30 – 15.30
8.00 – 11.30
12.30 – 17.00
7.30 – 11.30
12.30 – 15.30
8.00 – 11.00 – pouze pro objednané klienty

Bližší informace naleznete na www.ostrava.cz nebo je získáte na Call centru: 844 12 13 14,
popř. telefonu: 599 444 444.
1/1

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800

www.KANCLIR.cz

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá, 8:00 - 15:00.
Tel.: 722 550 000. Doprava po celé ČR.

strana 15

Zpravodaj KRASNIČAN

Krasničan - zpravodaj městského obvodu Krásné Pole
Povoleno Ministerstvem kultury pod registračním číslem: MK ČR E15209 • Vydává Statutární město Ostrava - Městský obvod
Krásné Pole, IČ: 00845451 • DIČ: CZ 00845451 • Adresa redakce: ÚMOb Krásné Pole, Družební 576, 725 26 Ostrava. - Krásné Pole
• Redakční rada: Zdeňka Klásková, Tomáš Havrlant, Jaromír Složil, Tomáš Výtisk • Sběr inzerce: tel.: 599 426 102
e-mail:posta@krasnepole.ostrava.cz • Sazba: pakoc@volny.cz • Tisk: bittisk - Opava

