
Ing. Tomáš Výtisk, 
nestraník za KDU - ČSL:
***Jsem přesvědčen, že uplynulé voleb-
ní období se bude řadit mezi nejúspěšněj-
ší etapy rozvoje Krásného Pole. Mateřská 
školka, pokračování stavby kanalizace, 
získání dalších dotací z fondů EU, stav-
ba kogenerační jednotky – tyto a další 
úspěšně zrealizované projekty opět posu-
nuly náš obvod na vyšší úroveň. Celkem 
to za uplynulé 4 roky dělá 94 milionů ko-
run, které jsme dokázali na investice zís-
kat mimo náš poměrně omezený běžný 
rozpočet. Přestože souhlasím s výrokem, 

že peníze nejsou všechno, ukazuje tato výše investic míru úspěšnosti na-
šeho snažení za poslední 4 roky. Hlavně když to srovnám s jinými obvody 
Ostravy, kdy vím, že některé nezískaly mimo vlastní běžný rozpočet ani 
korunu. Potěšitelný je i fakt, že nárůst investic u nás se vlastně konal 
v podmínkách globální krize a celkového snižování rozpočtů v rámci Os-
travy. Ještě více si ale cením toho, že zmíněné peníze šly na opravdu po-
třebné a užitečné věci a věřím, že budou občanům dobře sloužit.
Co jsem popsal výše, jsou viditelné výstupy. Co už tak vidět není a co je 
častým předmětem kritiky, je úroveň společenských vztahů. Já jsem ale 

Perspektiva byla nejasná…
Přitom se zdálo, že budoucí období zdaleka nebude tak příznivé. V roce 
2010 již všichni věděli, že se celý svět ocitnul v ekonomické krizi, s tím 
přišlo i omezení našeho rozpočtu a investiční aktivity města. Takže byť 
i jen přiblížení investic k úrovni 80 milionů během následného období se 
zdálo velice nereálné.

Jak tedy vypadá součet proinvestovaných prostředků za období od roku 
2010 do 2014?  Opět je potřeba upozornit, že se jedná o prostředky mimo 
běžný rozpočet obvodu, takže peníze jaksi „navíc“. Proto zde nejsou uvá-
děny investice, které byly hrazeny Městským obvodem, jako je například 
oprava střechy tělocvičny, opravy komunikací, napojení základní školy 
na kanalizaci, zakoupení druhého malotraktoru a podobně.

Soupis projektů s externím financováním:

(V tabulce není uvedena největší investice na katastru Krásného Pole, 
protože  tou  je  výstavba Prodloužené Rudné,  kterou  investičně  zajišťuje 
Ředitelství silnic a dálnic. Tato investice je v řádech několika miliard ko-
run a do tohoto srovnání určitě nezapadá.)

Jak je vidět, celková suma přes 94 milionů za poslední 4 léta dokonce 
překonala příliv investic z let 2006 až 2010. Z uvedeného také vyplývá, že 
se obvodu daří zachovávat poměrně vysokou dynamiku rozvoje, přičemž 
ani prognóza do budoucna není, na rozdíl od roku 2010, špatná. Evropská 
i česká ekonomika začíná pozvolna růst a před námi je nové období, kdy

KRASNIČAN
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Vážení čtenáři Krasničanu,

V průběhu posledních osmi let jste byli pravidelně na strán-
kách  tohoto  zpravodaje  informováni  o  realizovaných  inves-
tičních projektech, které probíhaly na území Krásného Pole, 
a které byly zcela anebo z velké části financovány z externích 
zdrojů. Tedy jiných peněz, než kterými je tvořen běžný rozpo-
čet našeho městského obvodu.

V září roku 2010 byl na první straně Krasničanu uveden sumář pro-
jektů, realizovaných v období let 2006 až 2010. Pro připomenutí uvádím 
tehdy publikovanou tabulku:

Celková proinvestovaná suma, dohromady přes 80 milionů Kč, se v té 
době jevila jako na dlouho nepřekonatelný vrchol přílivu investic do na-
šeho obvodu. Hlavně ve srovnání s předchozími hubenými léty období 
2000 až 2006 to byl obrovský skok, zapříčiněný hlavně možností čerpání 
financí ze strukturálních fondů EU, ale také obnovenou ochotou Statutár-
ního města investovat do projektů na našem území.

pokračování na str. 2

www.krasnepole.ostrava.cz          www.krasne-pole.cz                září 2014 / 3

Výstavba Oranžového hřiště 2,00 mil Kč
Oprava havárie mateřské školy 2,00 mil Kč
Zvýšení bezpečnosti na komunikacích 10,50 mil Kč
Projektová dokumentace pro školní jídelnu 1,74 mil Kč
Výstavba školní jídelny 24,80 mil Kč
Kanalizace ul. Družební, včetně chodníku a příkopu 16,00 mil Kč
Cyklostezka vč. PD a výkupů pozemků 3,70 mil Kč
Sklad PHM v nové hasičské zbrojnici 0,13 mil Kč
Modernizace specializovaných učeben 3,50 mil Kč
Oprava ul.Pohoří vč.vjezdů a spoj.uličky 3,80 mil Kč
Projekty spolupráce ČR-PR 0,80 mil Kč
Výstavba dětského hřiště 4,05mil Kč
Parkoviště a úprava veřejného prostranství u lékárny 1,03 mil Kč
BOR - bezdrátový obecní rozhlas 0,66 mil Kč
Oprava kapličky u hřbitova 0,10 mil Kč
OZO - vydláždění sběrných míst 0,32 mil Kč
Rekonstrukce fasády radnice 3,10 mil Kč
Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše ZŠ 2,50 mil Kč
CELKEM 80,73 mil Kč

Výstavba mateřské školy včetně výkupu pozemku pro zahradu 25 600 000,00 Kč
Rekonstrukce ulice Sklopčická a oprava parkoviště před zdravotním střed. 4 500 000,00 Kč
Přemístění památníku II. světové války 150 000,00 Kč
Zvýšení bezpečnosti na komunikacích, II. etapa 10 000 000,00 Kč
Modernizace výuky v ZŠ Krásné Pole 3 300 000,00 Kč
Rozšíření sběrných míst OZO 120 000,00 Kč
Dokončení cyklostezky W v úseku Záuliční - Hájkovická 1 430 000,00 Kč
Rekonstrukce ulice Krásnopolská 15 000 000,00 Kč
Rekonstrukce ulice Hájkovická a Nová Kolonie 8 000 000,00 Kč
Výstavba hlavního kanalizačního řadu včetně posílení vodovodního řadu 16 000 000,00 Kč
Rekonstrukce kotelny ZŠ – kogenerační jednotka 9 000 000,00 Kč
Rekonstrukce prostor pro Knihovnu města Ostrava, pobočka Krásné Pole 1 000 000,00 Kč
Celkem 94 100 000,00 Kč

Termín komunálních voleb se kvapem blíží
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Co se stranám podařilo a jaké jsou jejich 
cíle do budoucna

Rozhodl jsem se požádat představitele místních stran, 
aby alespoň orientačně zhodnotili svou činnost v uply-
nulém volebním období. Co se jim podařilo, co si sta-
novují pro další dobu a  jakým způsobem toho chtějí 
dosáhnout. Položené otázky byly v této skladbě:

1/ Zhodnoťte uplynulé volební období z pozice Vaší strany 
s přihlédnutím na dosažené výsledky v obvodu. Co kon-
krétně se podařilo Vaší straně prosadit?

2/ S jakým cílem jde Vaše strana do následujících voleb? 
Jaké jsou její priority, jak je bude prosazovat. Vyjmenujte 
nejdůležitější priority.  

3/ Kterou z komisí nebo výborů by chtěla Vaše strana obsa-
dit, aby mohla spolehlivě prosazovat své hodnoty a vhodně 
danou oblast ovlivnit?



Rada MOb  každoročně  sestavuje  přehled  investic,  u  kte-
rých požaduje financování  ze  strany Statutárního města 

Ostravy. Akce jsou seřazeny dle časového sledu a priority.

1. Výstavba chodníku na ulici Záuliční po dokončení kanalizace
a) Stručný popis stavby, včetně zdůvodnění nutnosti realizace:
Výstavba chodníků navazuje v rámci terénních úprav po ukončení výstav-
by na realizovanou stavbu kanalizace na této ulici a plánovanou rekon-
strukci vozovky, kterou bude provádět firma Ostravské komunikace, a.s.
b) Popis současného stavu:
V roce 2014 proběhlo výběrové řízení na dodavatele a byla zrealizována 
1. část této stavby. Realizace 2. části je kompletně připravena.
c) Předpokládané zdroje financování:
Projekt je financován z kapitálového rozpočtu města Ostravy, z prostřed-
ků odboru investičního. V roce 2014 bylo investováno 1 426 tis. Kč, po-
žadavek na 2. část na rok 2015 je 2 221 tis. Kč.
2. Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MO Krásné Pole, II. etapa
a) Stručný popis stavby, včetně zdůvodnění nutnosti realizace:
Tento projekt navazuje na již realizované části systému bezpečnosti chod-
ců, který byl postaven v I. etapě v roce 2009. Jedná se o výstavbu chodní-
ků a bezpečnostních prvků na nejvíce nebezpečném úseku ze všech míst-
ních komunikací – na ulici Krásnopolské.
b) Současný stav:
MOb má k dispozici vyrozumění o přidělení dotace z ROP Moravsko-
slezsko, čeká se na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. K dispozici 
je realizační PD a je v běhu výběrové řízení na dodavatele. Vzhledem 
k tomu, že ukončení výběrového řízení se předpokládá až na konci roku 
2014, předpokládá se realizace projektu v roce 2015.
c) Zdroje financování 
Předpokládané náklady činí 10 000 tis. Kč, projekt bude spolufinancován 
z ROP Moravskoslezsko, dílčí oblast podpory 1.1.2 „Bezpečnost na ko-
munikacích, cyklo a pěší doprava“ do výše 85% uznatelných nákladů. 
Požadavek na kapitálový rozpočet města na spolufinancování činí 1 500 
tis. Kč. Předfinancování není nutné, protože jsme požádali o proplácení 
v režimu modifikovaných plateb.
3.Výstavba víceúčelové sportovní haly
a) Stručný popis stavby, včetně zdůvodnění nutnosti realizace:
Jedná se o halu pro sportovní účely, která by byla využitelná i na kulturní 
a společenské akce. Krásné Pole v současnosti nedisponuje žádnou infra-
strukturu podobného charakteru.
b) Současný stav: 
Po projekční stránce je projekt připraven k realizaci. Stavební povolení 
je k dispozici.
c) Zdroje financování
Pro financování projektu v současnosti není k dispozici vhodný externí 
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se již začínají rýsovat podmínky pro čerpání prostředků ze zdrojů EU 
na léta 2014 až 2020. 

Troufám si říci, že žádný z těch 94 milionů nebyl investicí zbytnou, 
že se nejednalo o čerpání financí jen proto, že je někdo zrovna rozdává. 
Naopak se v mnohých případech jednalo o jednoznačnou prioritu potřeb 
obvodu – jako nejlepší příklad slouží samozřejmě mateřská škola. V zá-
plavě informací o neefektivnosti čerpání dotací na různé zbytečnosti je to 
jistě dobrá zpráva.
Připraveny další projekty

Pozitivní je i to, že Městský obvod Krásné Pole má již dnes připra-
veny další rozvojové investiční projekty, kdy se pouze čeká na vhodný 
zdroj k financování a daný projekt může být spuštěn. To je případ třeba 
víceúčelové sportovní haly, výstavby dalších chodníků nebo rekonstrukce 
hřbitova. Další projekty jsou ve fázi přípravy a i ty mají slušnou šanci, že 
se budou moci realizovat. Výčet všech budoucích investic, plánovaných 
na léta 2015 až 2018, je uveden v následujícím článku. 

Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří se na přípravě, realizaci ale 
i na kritickém hodnocení těchto projektů podíleli. Opravdu si vážím nejen 
fyzické pomoci, ale i celkové pozitivní atmosféry, která podle mne reali-
zaci či přípravu těchto projektů doprovází, a to nejen při schůzích rady či 
zastupitelstva, ale i při běžných kontaktech s občany.
             Ing. Tomáš Výtisk, starosta

Přehled investičních akcí s požadavkem 
na financování z rozpočtu města

zdroj, je možné pouze financování z kapitálového rozpočtu města. V úvahu 
připadá financování formou PPP. Předpokládaná cena činí 29 000 tis. Kč. 
4. Rekonstrukce místních komunikací
a) Popis stavby, včetně zdůvodnění realizace:
Místní komunikace v MO Krásné Pole jsou ve velmi špatném stavu, je po-
třeba začít s postupnou rekonstrukcí především v souvislosti s postupem 
výstavby kanalizace. Jedná se o položení živičného povrchu a zajištění 
odvodu dešťových vod z místních komunikací. V roce 2014 se předpoklá-
dá oprava 1600 m komunikací.
b) Současný stav:
Realizace je ve fázi projektového záměru. 
c) Zdroje financování 
Předpokládané náklady na rok 2015 jsou 2 000 tis. Kč. 
5. Dům se sociálními službami
a) Popis stavby, včetně zdůvodnění realizace:
Akce nahrazuje dřívější záměr vybudování DPS v Krásném Poli. Řeší 
problematiku sociální infrastruktury pro potřeby MO, jde o výstavbu by-
tových jednotek pro seniory.
b) Současný stav:
Příprava je ve fázi projektového záměru. Předpokladem je vytvořit v prů-
běhu roku 2015 projektovou dokumentaci, stavební povolení a zajistit 
zdroj financování. Vlastní realizace se předpokládá v roce 2016.
c) Zdroje financování 
Celková hodnota stavby je odhadována na 25 000 tis. Kč. Požadavek 
na kapitálový rozpočet SMO na spolufinancování je 3 750 tis. Kč, externí 
zdroj financování zatím nebyl definován.
6. Opravy a revitalizace hřbitova, včetně smuteční síně
a) Popis stavby, včetně zdůvodnění realizace:
Jedná se o nutné opravy a rekonstrukce zařízení místního hřbitova včetně 
smuteční síně. Součástí je oprava sálu, střechy a přístupových komuni-
kací včetně bezbariérového vstupu do smuteční síně, dále rekonstrukce 
oplocení, chodníků mezi hrobovými místy, součástí je i oprava stávající 
budovy „márnice“.
b) Současný stav:
Zpracovává se projektová dokumentace stavby.
c) Zdroje financování:
Předpokládané finanční náklady jsou 5 000 tis. Kč. Projekt předpokládá 
financování z kapitálového rozpočtu města v roce 2015 ve výši 750 tis. 
Kč, při spolufinancování z rozpočtu městského obvodu ve výši 250 tis. 
Kč. Další pokračování se předpokládá v roce 2016. 
7. Přístavba hasičské zbrojnice a vybudování veřejného hřiště 
pro hasičský sport
a) Popis stavby, včetně zdůvodnění realizace:
Pro potřeby aktivního SDH Krásné Pole je potřeba vybudovat přístav-
bu k stávající budově hasičské zbrojnice, která by sloužila jako skladové 
prostory a jako výstavní box pro kulturní památku – koňskou hasičskou 
stříkačku. Součástí projektu by bylo i vybudování veřejného sportoviště 
pro potřebu výcviku JSDH i pro veřejnost, včetně terénních úprav okolí 
a parkové úpravy přilehlého údolí Močidla.
b) Současný stav:
Je zpracována projektová studie přístavby, příprava projektu bude pokra-
čovat v roce 2015, realizace celého projektu se předpokládá v roce 2016
c) Zdroje financování:
Projekt je financovatelný z externích zdrojů, konkrétní způsob bude 
upřesněn. Předpokládané finanční náklady činí 4 600 tis. Kč
 8. Nástavba a rekonstrukce učebny v ZŠ Krásné Pole
a) Stručný popis stavby, včetně zdůvodnění nutnosti realizace:
Tento projekt reaguje na aktuální demografickou prognózu, která před-
pokládá potřebu navýšení kapacity základní školy do tří let o 72 žáků. 
Současný stav je 250 žáků, dle počtu narozených dětí a žádostí o přijetí 
do MŠ je předpoklad, že do tří let bude aktuální potřeba 322 žáků. Projekt 
předpokládá rekonstrukci jedné z učeben (dílny) na klasickou třídu a ná-
stavbu nad současnou přízemní budovou, kde by byly vybudovány 2 třídy.
b) Současný stav:
Požádali jsme o zařazení do dotačního programu MŠMT na přidělení do-
tace na zvýšení kapacity základních škol. Je potřeba vypracovat projekto-
vou dokumentaci na nástavbu školy.
c) Zdroje financování 
Předpokládané náklady činí 18 000 tis. Kč, projekt bude spolufinanco-
ván z Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol, MŠMT ČR, 
respektive z IROP. Předpoklad realizace je v roce 2016. Požadavek na ka-
pitálový rozpočet na rok 2015 na zpracování potřebné dokumentace činí 
500 tis. Kč.        (Rada MOb)
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i v této věci optimista a vidím také zde pozitivní posun. Nedávno jsem četl 
v Krasničanu soupis všech kulturních, sportovních a společenských akcí 
a sám jsem byl překvapen, kolik a jak rozmanitých akcí se u nás během 
roku koná. Divadelní festival, akce našich hasičů nebo organizace Vesnic-
kých sportovních her jsou na vysoké až profesionální úrovni. Máme aktiv-
ní důchodce, dobře fungující tělovýchovnou jednotu, zahrádkáře i úspěš-
né chovatele. Nechci, aby to vypadalo, že se chlubím cizím peřím, ale jsou 
to všechno akce nebo spolky, které městský obvod finančně podporuje. 
A nejen materiálně, ale i morálně – vždy se snažíme, aby na těchto akcích 
byl některý z členů Rady. Dle mého mínění tady obvod není od toho, aby 
pořádal zábavné akce, popud musí vždy vzejít od konkrétního organizáto-
ra. A pokud je to smysluplná akce, obvod ji rád podpoří. 

*** Náš cíl je jasný, chceme dále pokračovat v nastoleném trendu, zvláště 
co se týká investičního rozvoje. Hlavní prioritou je dotáhnout do konce 
rozjeté projekty, zvláště ty s externím financováním a složitou administra-
cí – modernizaci učeben, zvýšení bezpečnosti chodců na ulici Krásnopol-
ské, zahradu u nové mateřské školky, chodník na ulici Zauliční. 
Další prioritou je přiblížit co nejblíže k realizaci a případně realizovat 
ostatní rozpracované projekty – sportovní halu, další chodníky, opravy 
hřbitova a také posunout co nejdále přípravu dalších důležitých projektů, 
jako je dům se sociálními službami, ochranné pásmo kolem Prodloužené 
Rudné nebo zvýšení kapacity základní školy.
Třetí prioritou je podpora spolků, především těch, které se zaměřují 
na mládež. Nebudeme ale zapomínat ani na naše seniory ani na aktivní 
lidi, kteří sice nejsou nikde organizovaní, ale nezištně věnují svůj volný 
čas práci pro ostatní občany. 
Uvědomuji si, že naše cíle nejsou rozhodně malé a nejsou v silách jedi-
ného člověka ani jedné strany. Kromě toho jsou značně rozmanité a po-
krývají široké spektrum života obvodu. Tomu odpovídá i široká základna 
stran a lidí, se kterými hodláme spolupracovat – abychom měli naději 
splnit alespoň část připraveného programu, chtěli bychom vytvořit co nej-
širší koalici stran včetně nezávislých ze sdružení Mešnice.

***Strana KDU ČSL tradičně obsazuje komisi sociální. Myslím si, že tato 
oblast vykazuje dobré výsledky a chtěli bychom v tom nejen pokračovat, 
ale i rozšířit její činnost o další aktivity, jako jsou společná setkání jubilan-
tů s kulturním a společenským programem nebo odborné přednášky pro 
veřejnost, například se zdravotnickou tématikou.
Mým osobním snem ale je založit novou komisi – a to sportovní. Ta je za-
tím spojená s oblastí kulturní, ale můj záměr směřuje k vytvoření komise 
pouze pro podporu sportu. Důvod je jasný – už nejen dospělí, ale i děti 
sportují čím dál méně. Již nestačí jen připravit prostor hřiště, čeká se, až 
někdo na tom hřišti zorganizuje nějakou akci. A právě komise, pokud se 
do ní podaří přilákat aktivní a inspirativní členy, by v tom mohla sehrát 
pozitivní roli.
Ještě bych se rád vyjádřil ke komisím celkově. Na rozdíl od volebního 
období 2006 až 2010, kdy komise sice byly formálně ustaveny, ale fun-
govaly jen sporadicky, v tomto období se podařilo je výrazně aktivizovat 
a členové jednotlivých komisí odvádějí pro obvod velice dobrou práci. 
Tento trend by bylo velice dobré zachovat i do budoucího období.

Zdeňka Klásková, Sdružení 
nezávislých Mešnice: 

*** Pokud mám hodnotit uplynulé voleb-
ní období, myslím si, že bylo mimořád-
ně úspěšné. Vybavenost a úroveň života 
v naší obci se bezpochyby zlepšila. Po-
vedlo se zrealizovat významné projekty, 
za stěžejní považuji výstavbu MŠ a další 
části kanalizace. Těší mě, že Mešnice se 
mohla aktivně podílet na tomto rozvoji, 
neboť jsme díky podpoře našich spoluob-
čanů získali 4 křesla v zastupitelstvu MO 

Krásné Pole, z toho 3 členové byli zvoleni do rady, takže jsme mohli pří-
mo ovlivňovat realizaci těchto velkých projektů, ale zároveň si také mys-
líme, že stejně důležité jsou i jiné aspekty života našich občanů. Akcentu-

jeme lidský rozměr, udržení tradic i vesnického charakteru obce, chceme 
se maximálně věnovat oblasti kultury, sportu, sociální a společenské. Chci 
tím říci, že život obce nelze směstnat jen do realizace projektů a stavby 
nových budov. My se zaměřujeme na stavbu vztahů s lidmi, a to jak za-
chováním tradičních hodnot, tak i integračních prvků ve vztahu k novým 
obyvatelům. V této oblasti se našemu sdružení povedlo vytvořit a také 
vydat fotografickou knihu „Krásné Pole očima Vojtěcha Pály“, napomohli 
jsme zorganizovat a realizovat první ročník „Tyjatru krasnického“, inicia-
lizovali jsme umístění pamětní desky městu Zlín, jako poděkování za po-
moc v rámci poválečné akce „Budujeme Slezsko“ a jiné akce, zaměřené 
na kulturu a sport. 

*** Potvrzuje se, že bylo dobré před lety vypracovat strategický plán 
rozvoje Krásného Pole, takže pokud budu opět zvolena, znovu podpořím 
jak realizaci jeho jednotlivých částí, tak jejich doplnění a vytýčení no-
vých vizí. Jedna z dlouhodobých vizí je zkvalitnění dopravní obslužnosti 
v Krásném Poli, a to zejména pro jižní část obce. Tomuto problému se ak-
tivně věnuji již druhé volební období a věřím, že tato záležitost bude do-
řešena ve prospěch našich spoluobčanů. Pokud budu opět zvolena, znovu 
budu usilovat, aby se v obci již nerozšiřovala zóna individuálního bydlení 
a byla využita ta stávající, která je platná v územním plánu. Rozhodně 
budu nadále napomáhat rozvoji kulturního vyžití v obci, a to jak pro do-
spělé, tak i pro děti. Také budu podporovat práci našich občanských sdru-
žení. Jak píšeme v našem volebním programu, chceme podpořit a nadále 
spolupracovat se stávajícím starostou s tím, že při této spolupráci budeme 
hájit naše priority. 

***V uplynulém volebním období jsem spolu s panem Tomášem Ha-
vrlantem a Ing. Evou Dostalovou pracovala ve finančním výboru a pan 
Jan Pandularis pracoval v kulturní komisi. Pokud nás podpoří dostatečné 
množství našich voličů, budu pro, abychom se znovu zapojili do práce 
v tomto výboru i komisi.
Musím zde také zmínit, že na naší letošní kandidátní listině je zapsáno 
několik lidí, kteří se aktivně podílejí na společenském a kulturním živo-
tě v Krásném Poli – Pan Tomáš Havrlant je předsedou oddílu stolního 
tenisu, pan Jiří Černý je spoluorganizátorem Vesnických her, pan Dušan 
Pála pracuje jako vedoucí modelářského kroužku a pan Václav Navrátil je 
aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů v Krásném Poli.

Martin Prokeš, předseda ODS Krásné Pole

Vážení spoluobčané,
jmenuji se Martin Prokeš a jsem lídrem 
kandidátky pro podzimní komunální vol-
by v Krásném Poli za ODS, místostarosta 
MO, předseda TJ Sokol.

Dostali jsme od Vás, občanů, mandát 
a velikou podporu, která nám umožnila 
po dvě volební období, naplňovat náš vo-
lební program. Děkujeme. Osm let jsem 
neuvolněným místostarostou Krásného Pole 
a s nadšením sleduji  proměnu naší obce.
Není problém vytvořit kandidátní listinu, 
která není zatížená žádnou stranickou 
příslušností, ale pak je velmi obtížné, 

prakticky nemožné, pokud nejsme samostatná obec a to my nejsme, udě-
lat projekt, ale především zajistit financování, či spolufinancování, dotaci, 
či vůbec podporu města.
Jsou logicky dva klíčové aspekty, ovlivňující chod a život v naší obci - 
příjmy a výdaje. Jelikož jsme jedním z 23 obvodů města Ostravy, hospo-
daříme s omezeným rozpočtem, se kterým zastupitelé, Rada MO, v čele se 
starostou a místostarostou, musí pokrýt veškeré náklady na chod a provoz 
našeho městského obvodu. Pro zajímavost, rozpočet našeho městského 
obvodu je v průměru okolo 8,5 mil. korun ročně.

Nyní se vrátím k investicím nad rámec rozpočtu. Vedení obvodu musí být 
neustále ve střehu, musí hledat samozřejmě jiné zdroje financování našich 
projektů.  Z různých fondů, dotačních titulů, sponzorů či z města. Nám se to 
úspěšně daří, a proto, pokud bychom dostali důvěru, budeme v této činnosti 
dále pokračovat a samozřejmě spolupracovat s lidmi, kteří mají nápady 
a  představy o tom, jak Krásné Pole zase posunout o kousek dále.



strana 4

Zpravodaj KRASNIČAN 

Od roku 2006, kdy pracujeme v radě a zastupitelstvu, jsme, nad rámec 
rozpočtu, zrealizovali tyto vybrané projekty:
• modernizace učeben ZŠ
• výstavba dětského hřiště
• vybudování chodníků
• vybudování parkoviště u lékárny / sponzor Ing. Václav Daněk/
• výstavba cyklostezek
• výstavba nové školní jídelny
• spolupráce při postupné výstavbě kanalizace /pod statutárním 
  městem Ostrava/
• rozvoz obědů obyvatelům Kr.Pole
• fotovoltaická elektrárna na budově ZŠ
• nová knihovna po bývalé služebně městské policie
• výstavba nové mateřské školy /stavba roku 2013/
• nově rekonstrukce kotelny, vybudováním kogenerační jednotky, 
  (zhotoven projekt a schváleno financování), která bude vytápět 
  MŠ, ZŠ, jídelnu, sportovní halu …. 
• a spoustu dalších,  o kterých Vás pravidelně informujeme v Krasničanu

Pro další volební období máme zájem pokračovat v rozpracovaných pro-
jektech.  Naší prioritou je:
• výstavba víceúčelové sportovní haly, která by mohla být využitelná i pro 
kulturní a společenské akce (v současné době je stavební povolení k dis-
pozici a stavba může být realizována, ovšem pro financování projektu 
není k dispozici prozatím žádný vhodný externí zdroj)
• probíhá intenzivní jednání starosty a místostarosty se statutárním měs-
tem Ostrava za účelem výkupu pozemků od vlastníků na hřišti TJ Sokola 
Kr.Pole.
• komplexní rekonstrukce sportovního areálu TJ
• získání financí bude jednou z priorit pro příští volební období
• rekonstrukce a opravy místních komunikací,( především Nová Kolonie), 
jsou ve velmi špatném stavu a realizace je ve fázi projektového záměru 
– v jednání 
• budeme podporovat  vzdělávací proces  dětí  získáváním grantů a dotací
• nadále budeme podporovat aktivity, které mají za cíl rozvoj společenské-
ho života v Kr. Poli – sportovní aktivity, hasičské závody, KrpolHockey-
ball Cup, či Vesnické sportovní hry s hlavním organizátorem Jaromírem 
Bajgarem, naším kandidátem, divadelní vystoupení, koncerty a všechny 
dobrovolné spolky tak jako doposud.

Budeme díky Vašim hlasům, vážení spoluobčané, obhajovat post mís-
tostarosty, členů v zastupitelstvu Městského obvodu Krásného Pole a bu-
deme se zároveň ucházet o jedno z míst v zastupitelstvu statutárního měs-
ta Ostravy.
Naši kandidátní listinu reprezentují pracovití a schopní lidé, kteří se, kro-
mě svého zaměstnání, aktivně podílejí na práci pro naši obec, pro děti 
a mládež i charitativní činnost.  

Jiří Plhák, předseda ZO KSČM v Krásném Poli

*** Úvodem je nutné podotknout, že volební výsledek ZO KSČ byl ta-
kový, že byl zvolen jen jeden zastupitel, a to přirozeně ovlivnilo možnost 
prosadit náš program v celé šíři. Na straně druhé je zde skutečnost, že 
volební programy ostatních politických stran a občanských sdružení jsou 
více či méně velmi podobné. 
V investiční oblasti byly stěžejními úkoly:
• výstavba dalších řadů kanalizace
• výstavba MŠ
• další chodníky
• příprava stavby víceúčelové haly,
• nepovedla se příprava výstavby domu s pečovatelskou službou
V oblasti hospodaření a financí:
• majetkové vypořádání pozemků pod hřištěm TJ Sokol
• převedení Domu zahrádkářů na místní organizaci ČSZ
Tyto akce jsou vyjednány s nadějí na úspěšné vyřízení
Oblast školství:
• díky různým grantům byly dovybaveny školní třídy potřebnou a moder-
ní výukovou technickou
• dále byl areál ZŠ a MŠ upraven na hřiště pro malé děti i dospělé

Oblast dopravy:
• nepovedlo se prodloužení autobusové linky do jižní části obvodu.

*** Pro další volební období jsou hlavní úkoly pro nově zvolené zastu-
pitelstvo a radu ty, které budou mít pozitivní dopad na celkový rozvoj 
Krásného Pole. Jde o dlouhodobé záměry (kanalizace, chodníky, sportov-
ní hala), dále o akce, které se nepodařilo rozjet (autobus, Dům s pečova-
telskou službou). Dále pak pokračovat v organizování různých kulturních 
akcí (koncerty LŠU, Divadelní podzim), sportovních a jiných společen-
ských akcí (turnaje hokejbalu, nohejbalu, Vesnických her, chování basy, 
Den matek, mistrovské soutěž v kopané, volejbalu, stolního tenisu, akce 
hasičů). 
Z těch na pohled menších akcí chceme na jednáních zastupitelstva inici-
ovat například:
– otázku snížení provozních hodin ve sběrném dvoru
– zkvalitnění stavebního dozoru při investičních akcích – hlavně 
   u chodníků
– odstranit „přeznačkování“ dopravními značkami (proč mít 
   omezení na 30 km/hod., když je v celém Krásném Poli povolená 
   rychlost 40 km/h)
– umístění dopravních značek tak, aby nebyly instalovány 
   uprostřed chodníků
– majetkové vyrovnání pozemků jak občan-město, tak město-občan
– na jednání zastupitelstva projednávat zprávy o činnosti komisí tak, 
   jak to ukládá zákon o obcích a potažmo jednací řád MěO. 

Závěrem bych chtěl uvést, že akce, které se podařilo uskutečnit, jsou pře-
devším zásluhou Rady MěO a starosty. Díky! Dále bych chtěl ubezpečit 
občany Krásného Pole, že tak jako v minulých letech budeme i nadále 
podporovat všechny návrhy, které budou ku prospěchu všem spoluobča-
nům.

Karel Košťál, 
předseda MO ČSSD Krásné Pole

*** V minulých volbách, kdy jsme 
po delší odmlce obnovili svou činnost, 
jsme získali jeden mandát, když zvolena 
byla paní Marie Konečná. Přesto jsme se 
ihned zapojili do práce v zastupitelstvu, 
stejně tak v odborných komisích a výbo-
rech.
Za skutečně splněný považujeme pouze 
hlavní bod našeho volebního programu, 
a tím byla výstavba nové budovy mateř-

ské školy. Naším úkolem na tomto projektu bylo především zajistit finan-
cování. To znamenalo především komunikaci s vedením města Ostravy, 
kde jsme výstavbu školky prezentovali jako jednoznačnou prioritu našeho 
obvodu. Problematická pro vedení města se ukázala především vysoká 
cena projektu, která v původní variantě dosahovala cca 40 milionů korun. 
Proto jsme prosadili vytvoření projektu nového, jehož cena byla téměř 
poloviční. Nepředvídatelné problémy při výstavbě způsobily vznik ví-
ceprací, o jejichž dofinancování jsme opět žádali vedení města Ostravy. 
Díky tomu se ovšem podařilo upravit také okolí školky včetně přilehlých 
komunikací.
Zásadní zkušenost z tohoto téměř tříletého úsilí je, že jedině v jednotě 
a spolupráci všech koaličních partnerů je možné dosáhnout i velkých cílů. 
Výše našeho rozpočtu vyžaduje téměř pro každý investiční záměr zajiš-
tění prostředků z vnějšku, což většinou znamená požadavek na peníze 
z rozpočtu města Ostravy, kde musíme uspět v konkurenci požadavků dal-
ších 22 městských obvodů. To není možné, pokud reprezentace obvodu 
není jednotná v názoru na prioritu daného záměru. Představa, že jednotli-
vé politické strany městských obvodů si separátně prosazují svoje priority 
je zcestná a pokud k tomu náhodou dojde, skončí to obvykle nezdarem. 
Je to jako v tom citátu z Bible: Každé království vnitřně rozdělené pustne 
a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát.

*** Cíl, se kterým jdeme do voleb je přesvědčit voliče, že máme čím přispět 
k rozvoji Krásného Pole a věříme, že občané zaznamenali naše dosavadní úsilí. 
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Není jednoduché náš program zredukovat na 3 priority. Tím obecným cí-
lem je samozřejmě úsilí o zvyšování kvality života v Krásném Poli. Tento 
obecný cíl je naplňován konkrétními činy a projekty.
- Investiční priority obvodu jsou zřejmé a vycházejí i z platného strate-
gického plánu. Z těch nejzásadnějších je to sportovní hala a zařízení pro 
seniory. Dále se nesporně jedná o výstavbu kanalizace, chodníků a rekon-
strukce komunikací, výstavbu cyklostezek. Konkrétní pořadí bohužel určí 
spíše možnosti financování nebo jednorázové příležitosti, jako je využití 
fondů EU, než naše přání nebo aktuální potřebnost.
- Další prioritou je pro nás podpora místních zájmových sdružení a spor-
tovních organizací. Vnímáme je jako zásadní prvky života v obci a naše 
výkladní skříně. V této oblasti bude pravděpodobně finančně nejnáročněj-
ší majetkoprávní vypořádání fotbalového hřiště, o které chceme nadále 
usilovat.
- Poněkud stranou zájmu dosud stály některé typy měkkých, tedy neinves-
tičních projektů. Přitom například MPSV nabízí tituly, které by umožnily 
financování pracovních míst pro organizátory mimoškolních aktivit a zá-
jmových kroužků. Právě podporu rozšíření volnočasových aktivit pro děti 
vnímáme jako další důležitou prioritu. 

*** Nechci se opakovat, ale představa, že někdo prostřednictvím obsazení 
postů a komisí prosazuje svoje dílčí priority, vychází patrně z představ 
o fungování „velké“ politiky. Obsazení komisí je spíše kombinací odbor-
nosti, zájmu o danou problematiku i obyčejných časových možností kon-
krétního zájemce. Například jsem měl tu čest podílet se na práci stavební 
a investiční komise, kde jsem byl kromě pana starosty jediným politickým 
zástupcem, jinak jsou členy občané – odborníci, kteří se cítí spoluzod-
povědní za další rozvoj Krásného Pole a dávají k dispozici svou erudici 
a volný čas. Rád bych využil tuto příležitost a pánům Pavlovi Šuttovi, 
ing. Vlastimilu Šmiřákovi a JUDr. Zdeňkovi Dědochovi touto cestou 
za jejich práci ve stavební a investiční komisi poděkoval, protože jak zjiš-
ťuji, mezi lidmi se o jejich obětavé práci mnoho neví.
Závěrem bych Vás chtěl za všechny naše kandidáty požádat o podporu 
ve volbách, ale budeme upřímně rádi za každého z Vás, kdo přijde volit 
a vyjádří tak svůj zájem o budoucnost Krásného Pole. 
Nejen na naší kontaktní adrese cssd.krasne.pole@seznam.cz nebo na Face-
booku pak očekáváme Vaše podněty, připomínky i zájemce o spolupráci.
         
                         Anketu připravil (jas)

Školka pro děti jako místo 
poznávání 

Zástupce Projektstudia Ostra-
va osvětluje zákulisí architek-

tonické tvorby.

Po  ročním  provozu  zdejší  nově 
postavené  mateřské  školky  jsme 
položili Ing. arch. Davidu Kotkovi, 
jednomu z tvůrců jejího projektu, 
několik otázek, které nedílně sou-
visejí s přípravou a návrhem celé 
akce. Školka byla oceněna celkem 
třemi  cenami,  nejprestižnější  je 
čestné  uznání  odborné  poroty 
v  soutěži  Stavba  Moravskoslez-
ského kraje 2013. 

***Jakou hlavní myšlenkou jste byl veden při 
návrhu  oceněného  objektu  mateřské  školky? 
Projektstudio navíc letos získalo i další ocenění.

Toto ocenění není jen ryze architektonické, 
snoubí v sobě více aspektů a jedním z hlavních 
je přínos pro Ostravu, ekonomie a kvalita prove-
dených prací. Nás, myslím celý ateliér, takové 
ocenění jednak povzbuzuje do další činnosti, 
a mne osobně jako architekta zavazuje k ještě 
lepším výsledkům do budoucna. Ocenění DŮM 
ROKU jsme získali již podruhé. Letos jak hlav-
ní cenu za Concept House, tak i čestné uznání 
za školku.
Oceněným však nejsem jen já. Je to také inves-
tor, kterého zastupuje pan starosta Ing. Tomáš 
Výtisk a technický dozor Pavel Šutta, zástup-
ce generálního projektanta ing. arch. Stanislav 
Šťastný, kteří byli velmi důležitými oponenty 
společně s ředitelkou školy paní RNDr Věrou 
Havelkovou. Jejich radami a postřehy jsme se 
řídili všichni včetně stavební firmy VS INVEST, 



Hlasování a sčítání hlasů při komunálních a senátních  volbách 2014
Občané Krásného Pole budou volit do městského i obvodního zastu-

pitelstva, vyberou i svého senátora. Volební místnosti budou jako 
tradičně v základní škole a otevřou se v pátek 10. října ve 14:00 hodin. 
Voliči, kteří mají trvalé bydliště v Krásném Poli, můžou v pátek hlasovat 
do 22:00 hodin, v sobotu 11. října v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Každý občan obdrží dva lístky – jeden pro volby do městského zastupi-
telstva, druhý do zastupitelstva městského obvodu. V senátních volbách 
bude mít každý z kandidátů vlastní hlasovací lístek. V říjnových volbách 
tak budou občané Krásného Pole hlasovat hned třikrát, hlasovací lístky 
dostanou v předstihu do svých schránek, nejpozději 7. října. Informační 
letáky, jak hlasovat, obdrží volič společně s hlasovacími lístky. 
Odlišnosti od jiných voleb
Hlavní principy

Počet hlasů pro stranu je součtem hlasů pro její kandidáty. Přednost-
ní hlasy ve formě, jak je známe z voleb např. do Poslanecké sněmovny, 
ve volbách do zastupitelstev obcí neexistují, jsou jen hlasy pro kandidáta.
Další podrobnosti

Pro každé volené zastupitelstvo je jen 1 hlasovací lístek (HL), na kte-
rém jsou všechny kandidující strany. Počet odevzdaných HL se nezjišťu-
je, jejich počet okrsková volební komise nikam neuvádí. Každý volič má 
tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva (v případě Krásného Pole je 
to 15 hlasů, při volbě zastupitelstva Města Ostravy je to 55 hlasů), z nich 
může uplatnit všechny, jen několik nebo žádný. Ať už se volič rozhodne 
pro jakýkoli způsob udělení  svých hlasů,  ty  se  započítávají  zásadně 
jednotlivým kandidátům podle následujících pravidel (za podmínek 
splnění pravidel platnosti hlasu):

Když volič označil jednu stranu a nic jiného:
• hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až 
do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí. 
Když volič označil jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty:
• hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až 
do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí a k voli-
čem provedenému označení jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíží. 
Když volič označil  jednu stranu a ještě  jednotlivé kandidáty jiných 
stran (jedné nebo více stran kromě označené strany):
• hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátu ostat-
ních stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního 
dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva (roz-
díl mezi počtem volených a počtem jednotlivě označených). 
Když volič označil pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), je 
jedno, zda jsou z téže strany nebo z různých stran:
• hlas se započte každému označenému kandidátu. 

Okrsková volební komise nejdříve zjišťuje počet hlasů pro každého 
kandidáta jednotlivě čárkovací metodou a až poté počty hlasů pro jednot-
livé strany jako součet hlasů pro její kandidáty.
Hlasování v senátních volbách:
Ve volbách do senátu vybere volič z hlasovacích lístků jen jeden se 

jménem kandidáta, kterého si vybral, a ten vhodí do urny. Výběr senáto-
ra probíhá dvojkolově. Pokud v prvním kole nezíská žádný z kandidátů 
nadpoloviční většinu hlasů, bude se o týden později, 17. a 18. října konat 
druhé kolo, do kterého postoupí jen dva nejúspěšnější kandidáti.
         Zdroj: www.mvcr.cz
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která dokázala splnit naše náročné požadavky bez diskuzí o ceně i bez 
pokusů o výmluvy, že něco nejde provést. Co mi přišlo neskutečně skvělé 
bylo, že dodavatel dal navíc prostor firmě pana Tichého, která ji nádherně 
obložila dřevem. Školka si žije vlastním životem a po mé návštěvě zhruba 
rok po otevření paní ředitelka konstatovala, že je spokojena. Já jsem se 
ptal i dětí a ty jsou nadšené, což je pro mne největší ocenění. Konečně – 
oni jsou uživatelé a pro ně jsme to celé dělali.
*** Nyní pár mých jednoznačně osobních názorů. Proč  byla napří-
klad kláda na parkování jízdních kol instalována až dodatečně a ne-
byla tam hned při otevření?
Jak to tak bývá, spěchalo se pro dodržení časového termínu. On stojan 
na kolo není při takové stavbě to nejdůležitější. Firma v zápalu boje s ča-
sem dodala stojan, který byl i při otevření a který, jak jsme se dohodli 
s panem starostou, že nakonec zaměním za něco, co je vstřícnější k dětem. 
Konečně o tom byl základní koncept školky. Aby byla místem poznávání. 
Proto je zde každý materiál tim, čím je. Dřevo je dřevěné, plast vypadá 
plastově, žádné kamufláže. 
*** A co takové pískoviště. Děcka ho přece potřebují stále, proč tam 
tedy nebylo hned?
Kupa písku je zásadní! To souhlasím! Ale je to spíše otázka na pana sta-
rostu, každopádně se ale podařila neskutečná věc – získat peníze na novou 
školku. Nebyl to lehký boj, co já vím, a mnohokrát se vše přepracovávalo. 
Dětské prvky nebyly součástí projektu, protože se měly převzít z bývalé 
školky a navíc byl vyhlášen dotační titul, který chtěl investor využít a díky 
tomu se snížila celková cena za novou školku, což mělo za následek, že 
pan starosta uspěl.
*** Můj závěrečný osobní názor. Titulní nápis na školce je vzhledem 
k proporcím objektu malý a příliš tenkým písmem. Podle mého názo-
ru by měl být umístěn ze strany hlavní ulice. Krásně by se vešel mezi 
dvě okna – kdo se zastaví při cestě po hlavní silnici podívat se z boční 
strany, co je to za objekt? Názvy objektů bývají vždy z hlavního po-
hledu – pokud to náhodou není právě třeba Národní divadlo. 
Děkuji za Váš názor. Místo, které popisujete, bylo ve výběru. Shodli jsme 
se však, a já jsem toho zastáncem, že by domy měly obecně vykazovat 
základní sémantiku. Mělo by být patrné, že jdu do školy, kostela, radni-
ce, - a pak proč nápisy? Zvolili jsme decentní umístění na hlavní fasádu 
vstupu společně s fontem. Řešili jsme to i s panem grafikem…. a doufám, 
že je to tak dobře. Předpokládám, že děti ví, kam chodí. 
               
        Diskutoval Jaromír Složil
                       Foto – David Kotek (archiv), Foto příloh - archiv

Stručná charakteristika objektu 
Umístění a orientace nové mateřské školy navazuje na stávající 

urbanistickou strukturu. Vstup do objektu je navržen z ulice 
Sklopčická. U vstupu se nachází stání pro 11 osobních aut. Objekt 
má jednoduchý čtvercový půdorys se třemi prostornými samostatný-
mi třídami, vzdušnou jídelnou a otevřeným centrálním prostorem pro 
společné hry. Ve třídách jsou závěsy, které umožní prostor rozdělit 
na malé „pokojíčky“ ve chvíli, kdy přijde doba odpoledního odpočin-
ku dětí. Díky oknům, umístěným v různých výškových úrovních děti 
vidí ven nejen v době odpočinku, ale i ve chvílích, když si budou hrát 
na vzorované podlaze, připomínající vrstevnice či letokruhy. 

Každá ze tříd má samostatný vstup na vlastní venkovní terasu, kde 
si děti mají možnost  hrát v případě příznivého počasí. Povrch ven-
kovních skladů hraček je pojat jako tabule na kreslení, která dává 
prostor pro rozvoj dětské tvořivosti. Fasáda je tvořena vodorovnými 
dřevěnými profily s větší roztečí, díky čemuž je zčásti vidět podklad-
ní barevný rošt a černá fasádní folie. Tím se dětem odkrývají útroby 
budovy a barevnou formou ukazují, „JAK ŠKOLKA FUNGUJE“.

Nová stavba, na rozdíl od dříve využívané budovy, splňuje všech-
ny přísné hygienické a bezpečnostní normy, které jsou na objekty, 
určené pro děti, kladeny. Součástí projektu je také budoucí úprava 
nejbližšího okolí objektu.



Životnost staveb závisí na řadě vlivů, okolností a použitých 
materiálů.  Střecha  tělocvičny  základní  školy  už  opravu 

potřebovala velmi nutně. Její konstrukce byla zdrojem vzniku 
černé plísně a její  likvidace a menší dílčí opravy nepřinášely 
očekávaný efekt. Vedení městského obvodu proto rozhodlo po-
čátkem roku o zásadní opravě. 

Střecha i s krytinou měla totiž stejnou životnost jako celý objekt. „Od-
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haduji, že jde o původní krytinu, zhruba tak z období let okolo 1960“, 
říká Václav Hruzík, který na rekonstruovaném objektu vykonává stavební 
dozor. Práce připadly firmě Střechy -  Špak, která uspěla ve výběrovém 
řízení a podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Po-
dle V. Hruzíka je vůbec zázrak, že do objektu neteklo daleko více než se 
dělo dosud.
Negativní vlivy 

V rozích a hlavně pod stropem tělocvičny průběžně vznikala plíseň 
a její odstranění se pomocí chemických přípravků nedařilo. Jiným důvo-
dem nutnosti opravy střechy byl i negativní vliv malých větracích oké-
nek v luxferových blocích pod střechou, které se nedají dostatečně zavřít 
a jsou dalším z důvodů, proč v těchto místech kondenzuje voda vlivem 
vzniku rosného bodu na vnitřním povrchu konstrukce.

Při opravě střechy, která má rozměry 12,2 x 19 metrů, byla zachována 
stávající hydroizolace jako parotěsná zábrana. Bylo třeba i lokální vyrov-
nání střešní konstrukce a po obvodu byl namontován obvodový hranol 
pro kotvení klempířských konstrukcí a okapového systému. Střecha byla 
zateplena polystyrenem tl. 2 x 80 mm s mechanickým kotvením do beto-
nové střešní konstrukce

Součástí prací bylo také provedení nové hydroizolační vrstvy z pod-
kladního a vrchního modifikovaného pásu. Bylo nutné demontovat stáva-
jící klempířské konstrukce a provést nové oplechování okapu i štítů a dal-
ší, související práce. Rekonstrukce byla ukončena počátkem září, ale její 
průběh negativně ovlivnilo dlouhodobě špatné deštivé počasí, kdy bylo 
nutné práce přerušovat. 
                 Text a foto (jas)

*** Dosud nevědoucím si dovolujeme připomenout, že zahrada dří-
vější mateřské školky v centru obce byla otevřena pro široké použití ve-
řejnosti. Vzhledem k vnitřnímu uspořádání je vhodná hlavně pro návštěvy 
matek s dětmi. Poněkud stresující je sice velká cedule u vchodu do zahra-
dy, která udává řadu pokynů k jejímu užívání, ale jde o vcelku běžné zá-
ležitosti. Ze zahrady byly v mezidobí odstraněny staré poškozené dřevěné 
prvky a prostor bude průběžně doplňován o další vybavení. 
*** Úsměvně musí působit na návštěvníky a uživatele hřbitova úda-
je, uvedené u dvou památných stromů – buků. Odbor životního prostředí 
města tam v roce 2010 instaloval tabulku se státním znakem a zároveň 
s údaji o výšce  (20 a 23 metry) a šířce koruny (19 metrů). Označovatel 
však mimořádně přestřelil, když uvedl obvod kmenů 275 a 280 metrů. 
Bylo by vhodné, aby odbor životního prostředí města  tento nesmysl uvedl 
na pravou míru. 
*** Jakkoli se zdálo, že změnou umístění autobusové zastávky před 
hostinec U Čestmíra by mohlo docházet k problémům s tamním parková-

ním, není tomu tak. Zatím postačují zbylé prostory vcelku bohatě hlavně 
poté, když skončila činnost staré školky. 
*** Obyvatelé některých ulic ve střední a dolní části obce se v závěru červen-
ce nestačili divit, když plochy jejich pozemků a domů pokryla vrstva drob-
něji nasekané slámy. Zapříčinil to vítr, odnášející drcenou slámu do vzdá-
lenosti až okolo 200 metrů. Nezbylo než slámu buďto pohrabat nebo ji zkusit  
sbírat třeba sekačkou, což přinášelo jen malý efekt. U některých domů bylo 
potřeba vyčistit střešní žlaby a tak zvané gajgry, upravující odtok vody ze stře-
chy, které byly v některých případech slámou značně zanesené. Inu – bydlíme 
vlastně stále na vesnici, takže o velké překvapení nejde, když nebude hůře. 
*** Počátkem srpna uložený blok polystyrénových dílců na střeše spojo-
vacího koridoru mezi tělocvičnou a jídelnou základní školy naznačil, že se 
bude v areálu školy něco dít. Ano, na pořad úprav se dostala  tělo-
cvična, u níž je nutné provést novou střechu zároveň se zateplením celé-
ho objektu. Protékáním vody střechou dostala zelenou černá plíseň, kterou 
nebylo možné běžnými desinfekčními prostředky eliminovat a byl nutný 
razantní zásah. Celá akce na obnovení chodu „ozdravené tělocvičny“ přijde 
na 220 tisíc Kč a s jejím ukončením se počítalo do konce srpna 2014.
                      (jas)

Drobnosti kolem nás

Průběh rekonstrukce střechy tělocvičny při ZŠ jednoznačně 
určovalo časté deštivé počasí
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Autobusy MHD – větší nároky na řidiče
V  souvislosti  se  stavebními  pracemi  při  kladení  nového 

kanalizačního  vedení  a  souvisejícími  změnami  na  ulici 
Zauliční bylo nutno částečně změnit  trasu autobusu městské 
hromadné dopravy č. 46.

Autobus v současnosti po opuš-
tění zastávky Hájkovická odbočí 
na křižovatce u zrcadla nedaleko 
mateřské školky směrem dolů a jede 
po ulici Družební směrem ke hřbi-
tovu. Mezizastávka je přímo před 
hostincem U Čestmíra, kam stavbaři 
uložili blok osmi silnostěnných beto-
nových panelů jako nástupiště. 

Dále autobus pokračuje směrem 
ke hřbitovu, kde na úrovni ulice 
U Váhy odbočuje do protisměru 
na konci ulice Zauliční a vjíždí 
na původní zastávku Družební, jen 
z opačné strany jako dříve.  Mané-
vr to není nijak jednoduchý a kla-
de na řidiče zvýšené nároky. Až 
takové, že ne každý z nich dokáže 
odbočit najednou, méně zkušení v tomto místě i couvají, aby zatáčku 
vlevo dokonale zvládli. Poté již trasa autobusu č. 46 pokračuje dále 
do Poruby jako dříve. 

I toto nové uspořádání trasy autobusu však brzy dozná změny. Až do-
spěje výstavba kanalizace na úroveň zmíněné zastávky, kde se autobus 
točí, bude se trasa opět měnit. Musí se zbudovat další panelová zastávka 

u pravého okraje ulice Družební ve-
dle současného parkoviště U Váhy. 
Z této zastávky bude autobus po-
kračovat rovně kolem hřbitova 
až na Opavskou a po ní ve směru 
do Poruby. Přesný termín, kdy k této 
změně dojde, ještě není znám, bude 
to však určitě tento podzim a změna 
bude trvat asi 6 týdnů. Z uvedeného 
vyplývá, že budou bez náhrady zru-
šeny dvě zastávky, a to Krásné Pole 
střed (nad pálenicí) ve směru do Po-
ruby a také zastávka U Zahrádek 
v Pustkovci.

Po zmíněných šesti týdnech by se 
trasa autobusu měla již vrátit do své-
ho původního průběhu, tedy po Za-
uliční ulici. Ale ani to ještě nebude 
úplný konec všech změn. V průběhu 

roku 2015 se bude celkově rekonstruovat ulice Zauliční včetně stavby no-
vého chodníku a autobus bude opět převeden na náhradní trasu.
                  Text a foto (jas) 

Využití kombinované výroby  -  kogenerace
Účinnost zařízení hraje hlavní roli
Myšlenka  využívání  OZE  –  obnovitelných  zdrojů  energie, 

vznikla z diskuse se starostou T. Výtiskem, panem P. Šuttou 
a radou MOb již v roce 2009. „Už když jsme koncem roku 2010 
zprovoznili fotovoltaickou elektrárnu na střeše základní školy  (ta 
s výkonem 30 kW vyrobí každý rok energii za zhruba 400 000,-
Kč), začali jsme uvažovat o nějakém modernějším způsobu vytá-
pění objektů v areálu školy a okolí“, říká P. Šutta. Kotle v kotelně 
základní školy  jsou již za zenitem životnosti 
(rok jejich výroby je 1994) a začalo být jasné, 
že  bude  zapotřebí  provést  celkovou  rekon-
strukci způsobu vytápění. Po různých disku-
sích a návštěvách technických seminářů padl 
návrh na moderní způsob vytápění pomocí 
instalace kogenerační jednotky. 

Co je to kogenerace
Je to vlastně motorgenerátor, kdy poháněcí jednot-
ka je spalovací motor, ve kterém se spaluje plyn 
a na hřídeli je spojen s generátorem. Teplo, které 
se ve spalovacím motoru uvolňuje, je prostřed-
nictvím chlazení motoru, oleje a spalin efektivně 
využíváno k vytápění přidružených objektů. U moderních kogeneračních 
jednotek se využívá k ohřevu vody i teploty oleje a teploty spalin motoru. 
Standardně se používá teplotního spádu 90/70Cº. Generátor, který je po-
háněn spalovacím motorem, vyrábí elektrickou energii. 
První návrh kogenerační jednotky pro ZŠ byl na el. výkon 600 kW.  Po se-
známení s příslušnou legislativou bylo nutno redukovat tento návrh na vý-
kon do 200 kW el. výkonu. Byl zpracován investiční návrh a posléze byly 
vypracovány 2 nezávislé studie na výkon 184 kW. U kogenerační jednotky 
se udávají 2 hodnoty výkonu, zde elektrický – 184 kW a tepelný 232 kW.

Účinnost a napojení na síť
Pavel Šutta dále uvádí: „Účinnost kogeneračních jednotek se pohybuje 
v rozmezí 80-90 %, přičemž účinnost spalovacího motoru je jen 25 % 
Když si představíme, že účinnost parní kondenzační elektrárny je do 30 %, 
tak účinnost kogenerační jednotky je úctyhodná.
Elektrická energie, vyrobená v generátoru, je vyvedena přes rozváděč 
do trafostanice, kde je transformována na úroveň napájecí sítě 22 kV – ČEZ. 

Na rozváděč 400 V bude přepojeno kabelové napá-
jení ZŠ, jídelny a MŠ. 
Teplá voda, která vzniká chlazením spalovacího moto-
ru, bude využívána k vytápění topných systémů v na-
pojených budovách (ZŠ, MŠ, jídelna). Následně se 
počítá s napojením pro zdravotní středisko a bytovku. 
Vzhledem k tomu, že provoz jednotky je na základě 
cenových rozhodnutí ERÚ a zákona č. 165/2012 doto-
ván, je provoz jednotky o výkonu do 200 kW, omezen 
na zhruba 2700 provozních hodin za rok. Aby bylo 
možné lepší využití kogenerační jednotky po celý rok, 
vzhledem k omezení provozních hodin, bude kogene-
race doplněná akumulační nádrží o objemu min. 15m3, 
která umožní zrovnoměrnění provozu“.

Výhody a nevýhody kogenerace
• Ekonomická úspora díky vysoké účinnosti
• Minimalizace nákladů na distribuci elektřiny díky decentralizaci umístění
• Zisk z prodeje přebytku elektrické energie
• Podpora kogenerace od státu
• Optimalizace výroby elektřiny a tepla
• Nevýhodou jsou vyšší investiční náklady proti klasickým kotlům
Životnost provozu kogenerační jednotky se předpokládá 20 let. Návrat-
nost investice při dnešních ekonomických ukazatelích je do 6 let. 
                    Připravil (jas) 

Zákonitosti života:
*** Čím méně má přístroj funkcí, tím lépe funguje. Když vše 
ostatní selže, přečtěte si návod.

*** Vedlejší fronta postupuje rychleji a jakmile do ní přejdete, 
začne rychleji postupovat ta, kterou jste opustili. Čím déle 
ve frontě stojíte, tím větší je pravděpodobnost, že stojíte v té 
nesprávné.
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Fotokaleidoskop tvrdé práce 

Nadále  pokračují  práce  na  výstavbě  kanalizace  na  uli-
ci  Zauliční.  Motoristé  si  oddychli,  když  byl  dokončen 

úsek u  zrcadla,  i  když  dokončovací  práce  se  příliš  nepoved-
ly a po průběžném sedání zásypů se 
zaasfaltované  části propadly. Někdy 
jen  zčásti,  ale  také  až  10 cm,  takže 
ještě  v  červenci  bylo  nutné  povrch 
vyrovnat. Ale problém tím nebyl  vy-
řešen ani na rozhraní července a srp-
na.  Odpovědný  pracovník  označil 
nástřikem místa, kde bude nutné as-
faltovou vrstvu doplnit, jenže patrně 
stálé deště opravy oddálily. 

Nový asfaltový povrch na plochách 
nově položené kanalizace byl znovuob-
noven 8. srpna.V tuto dobu se už výstavba 
kanalizačního úseku dospěla až do míst u bý-
valého kina. Práce pokračovaly i ve více než 
300 vedrech. Příslušné části, kde probíhala výstavba, byly obklopeny  celou 
řadou různých materiálů, jako byly kanalizační šachtice v různých druzích 
provedení, jejich víka, různé betonové podkladní a vyztužovací prvky. Ještě 
že je na stranách ulice dostatek místa pro skladování. 

Nenahraditelným mechanizačním prostředkem se ukazuje používaný 
bagr, který obsluhuje doslova „bagrista – všeuměl“. Dokáže bez problé-
mů hloubit rýhu v hloubce až 4 metry, nakládat výkopek na odvozová 

auta s nejvyšším stupněm jejich vytížení, 
ale také na příslušná místa osazovat ocelové 
bednění, klást jednotlivé skruže sběrných 
šachtic, odstraňovat staré a nepoužívané 
druhy potrubí, klást kameninové kanalizač-
ní roury, podle potřeby je obsypávat a dělá 
řadu dalších prací. Ostatně podobným vše-
umělem je malý nakladač, který stavbu zá-
sobuje pískem, struskou, štěrkem a dalšími 
potřebnými materiály. Díky tomu práce 
postupuje rychlostí 7,5 m až 10 m za den, 
podle toho, zda se podaří položit 3 nebo 
4 dvaapůl metru dlouhé roury.

V další etapě se postup stavby zpomalí, 
protože od druhé křižovatky ulic Zaulič-
ní – Okolnice (blíže k ulici U Skály) bude 

souběžně s kanalizací probíhat stavba posilovacího vodovodního řadu. 
Vše však nasvědčuje tomu, že by termín dokončení celé akce, stanovený 
na červen 2015, měl být splněn, možná dokonce i zkrácen.                  
                 Text a foto (jas) 

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
V sobotu 20. 9. ve 14h se na našem fotbalovém hřišti uskuteční akce 

nazvaná „Rozloučení s létem“.
Kdo přijde, uvidí tři představení známého šermířského divadla Bez stře-
chy, které pobaví diváka všech věkových kategorií. Nejinak tomu bude 

s představeními žongléra Křupí-
na, který do svých kousků zapo-
juje děti aktivně. 
Můžete obdivovat i amatéry 
ve slack linu-chůzi po provaze, 
kterou si děti taky budou moci 
vyzkoušet, nebo si zahrát po-
slední dobou oblíbený cornhole, 
nechat si namalovat nový obli-
čej, příp. vyzkoušet nový účes. 
Nebude chybět jízda na koni, 

střelba z luku, nebo ze vzduchovky.
Celé odpoledne si děti všech věkových kategorií budou moci zahrát 
spoustu her. Uskuteční se soutěž o nejhezčí obrázek dětí z naší mateřské 
školy a školních dětí prvního stupně. 
Při této příležitosti místní turistický oddíl Paprsek oslaví 10. výročí své-
ho založení a vy uvidíte v praxi nepatrný zlomek toho, čím se na svých 
schůzkách jeho členové baví.
Po celé odpoledne bude nabízeno chutné občerstvení, můžete si koupit 
domácí buchty i medovinu.
K podvečernímu poslechu zahraje country kapela Kulhavá kobyla.
Přijďte se určitě všichni pobavit, zasmát se, zahrát si, zatančit, zkrátka 
udělat tu správnou tečku za letošním létem. 
          Zuzana Vojkůvková
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Zprávy ze školy

Začal nový školní rok 2014 – 15
V pondělí 1. září začal pro děti základní školy nový školní rok. Pro 33 

prvňáčků to bylo první vykročení k životním povinnostem, pro všech 
250 žáků pak ukončení prázdninových radovánek. Všechny přivítala ředi-
telka školy RNDr. Věra Havelková a starosta obvodu Ing. Tomáš Výtisk.
             (redakce)

Tolik o závěru loňského školního roku, ale teď zpět do Krásného Pole 
k pondělí 1. září 2014.  

I když ráno moc pěkně nevypadalo, pro 33 nových prvňáčků to byl den, 
na který se určitě nezapomíná. Přesně tolik jich přišlo poprvé do školy 
a od našich nejstarších žáků byli pasováni na školáky. Přivítala je samo-
zřejmě i paní ředitelka a pan starosta. 

V tomto školním roce nás čeká spousta zajímavých akcí a soutěží stejně 
jako roky minulé, ale dovolte mi zmínit alespoň pár z nich. Letos to vypa-
dá, že by se mohl uskutečnit lyžařský výcvik, pro žáky 4. a 5. třídy bude 
určitě zajímavá škola v přírodě a pro milovníky anglického jazyka opět 
proběhne týdenní intenzivní konverzační kurz s rodilým mluvčím – letos 
v týdnu od 9. do 13. března 2015.
Veškeré informace o akcích a dění ve škole nezapomeňte sledovat na na-
šich stránkách www.zskrasnepole.cz.
             Kateřina Pelíšková

Prázdniny jsou rok od roku kratší a utíkají závratnou rychlostí, kterou 
by jim mohl závidět i zkušený pilot nadzvukového letadla. Protože 

jsme v červnu nestihli napsat pár řádek o skvělém výjezdu do Chorvatska, 
tímto krátkým příspěvkem od děvčat z loňské sedmé třídy bychom si léto 
a čas dovolených chtěli připomenout. 
Takže takto vypadá vzpomínka na Chorvatsko:

S kufry jsme ke škole přijeli, 
ve čtyři autobusem vyjeli,
Cesta byla velmi dlouhá,
spánek byla naše velká touha.

Do jedné jsme nespali,
proto jsme jen kecali.
S kufry jsme se tahali,
do chatek je jen těžko dostali.

Jídlo pořád za nic stálo,
mnohdy se nám o něm zdálo.
Komárů tam bylo dosti,
poštípali nám snad i kosti.

V úterý jsme na rafty jeli,
peřeje na nich sjížděli.
Na raftech byl velký hic,
všichni z toho byli pic.

Pavel, to je správný blázen,
utratil všechny kuny rázem.
Koupil si tři lehátka,
no, bylo to jak pohádka.

Pavlovi se nejspíš zdálo,
že utrácení peněz bylo málo,
proto si ještě koupil prut –
no, proč ne – stál jen 80 kun.

Na diskotékách jsme si zatančili
a náladu si z toho všeho hned vylepšili.
Sluníčko nám pořád svítilo,
proto se nám všem v Chorvatsku líbilo.
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PRÁZDNINY U HASIČŮ
V uplynulých třech měsících uspořádal náš sbor několik akcí pro širo-

kou veřejnost. V prvé řadě to byl druhý ročník soutěže Železný hasič 
spojený s netradičním kláním o nejlepší guláš. Počet startujících v silové 
soutěži se oproti minulému roku mírně navýšil a celé závody se tak trochu 
protáhly, ale to bylo jen dobře. Závodníci dobíhali často úplně vyčerpaní 
a není se čemu divit. Tato soutěž vyžaduje opravdu skvělou fyzickou pří-
pravu a kondici.

Doprovodné klání „ Gulašfest“ měl letos  v naši obci  svou premiéru. 
I tak účast šesti soutěžních družstev nebyla k zahození a slibovala dobré 
kulinářské zážitky. Odborná porota neměla opravdu lehký úkol. Nako-
nec se ale podařilo najít vítěze. Guláš našich seniorů byl prohlášen za ten 
opravdu nejlepší a právem zvítězil. Myslím si však, že pochvalu zaslouží 
všichni soutěžící. Hlavně za tu odvahu se do vaření v bojových podmín-
kách vůbec pustit a z vlastní degustace můžu potvrdit, že všechny výtvory 
byly skvělé. Tak tedy kuchaři a kuchařky vzdávám Vám hold. Ani děti ne-
přišly v tento den zkrátka. Na hřišti si mohly zařádit ve skákacích hradech, 
nechat si na obličej nakreslit oblíbené zvířátko, nebo si zajezdit na koních. 
Takže si vlastně užili všichni. Rodiče gulášové hody a děti takový opož-
děný dětský den.

V červenci jsme uspořádali letní stanový tábor v Dolních Nětčicích. 
Tábora se zúčastnily děti z naší obce, ale i z okolních vesnic a prakticky 
z celé Ostravy. Čtrnáct dnů strávených v lese a vyplněných celotáborovou 
hrou si všichni opravdu užili. Počasí nám letos taky vyšlo a zažili jsme 
opravdu vydařenou akci se skvělým kolektivem dětí i vedoucích.

Jako poslední proběhly 16. srpna závody v požárním sportu a večer-
ní karneval. Závodů se letos zúčastnilo celkem 21 družstev mužů a žen. 
Celkovým vítězem se stali svinovští hasiči a odvezli si zase na jeden rok 
putovní pohár starosty obce. Naše soutěžní družstvo mužů skončilo na os-
mém místě, což není v tak silné konkurenci vůbec špatný výsledek. Celou 
akci provázelo velmi proměnlivé počasí, ale i přesto se povedla a to včet-
ně večerního karnevalu.

V současné době začínáme opět s tréninkem dětského družstva, které 
bude letos po delší pauze závodit v kategorii „starší“. Tak uvidíme, jak se 
bude dařit.

Rád bych ještě na závěr poděkoval všem členům sboru, kteří se podíleli 
na přípravě a průběhu všech akcí. Vím, že to ukrajuje spoustu volného 
času, který by každý mohl strávit úplně jinak. Tak tedy díky.
                za výbor SDH Dušan Riedl

GULÁŠOVÁ

Skvěle hasí požáry
střízliví i ožralí.

Vařit guláš, každý ví,
hasiči moc neumí.

O guláši mnoho neví 
motorkářské kypré děvy. 
S chlapama se vsadily, 
ale špatně skončily.

Proč se tak zoufale tváří 
krásnopolští motorkáři? 
Chtějí vyhrát, neví čím, 
všichni jeli na Hlučín.

Vařily, vařily tři grácie,
gulášek z akácie. 
Měly venku cicky, 
guláš byl Mexický.

Pánové a dámy! 
Z jezevce a vrány, 
dneska kuchtí hajný - 
guláš je fakt fajný.

A jsou tady vítězové. 
Zkušenosti mají mnohé. 
Guláš našich babiček 
dostal nejvíc hvězdiček.

Báseň složil: Bobr Mešnický



strana 12

Zpravodaj KRASNIČAN 

Vřesinští ochotníci slaví rok od založení 
a přijímají nové členy
Jmenuji se Eva Paláčková a v srpnu 2013 jsem se provdala, a proto i při-

stěhovala za manželem do Vřesiny. Mám velice ráda divadlo, a také 
jsem ho dříve hrávala v dramatickém kroužku. Když jsem zjistila, že zde 
fungoval velmi kvalitní soubor ochotníků, na který dodnes lidé vzpo-
mínají, napadlo mě tradici obnovit. Tak se od listopadu loňského roku 
ve Vřesině zase schází parta nadšenců, kteří se rozhodli dobýt amatérská 
prkna, která znamenají svět.  

Jak to všechno začalo? Když jsem přišla s nápadem obnovit ve Vřesi-
ně ochotnický soubor, nikdo nevěřil, že se to podaří. Slyšela jsem všude 
kolem sebe: "Lidé jsou dnes hodně pracovně vytížení, mají dost starostí 
s chodem domácnosti, starostí o děti či vnoučata a mladí pořád sedí u po-
čítače."  Ze své vlastní zkušenosti vím, že hrát jako ochotník divadlo, 
je koníček krásný, ale také časově náročný. Od mého prvotního nadšení 
mě nikdo nedokázal odradit, a proto celou obec zaplavily plakáty s vý-
zvou, že se u mě mohou lidé přihlásit do nově vznikajícího souboru. Vý-
zvu jsem poslala i na okolní obecní úřady a mnohé ji zveřejnili na svých 
webových stránkách.

První člověk se přihlásil za několik dnů. Měla jsem radost, když se 
sešlo více než 10 lidí. Byli mezi nimi nadšení studenti středních a vyso-
kých škol, pracující ženy i muži a také důchodci. Ideální sestava proto, 
abych mohla začít hledat vhodnou divadelní hru. Ta se našla a začali jsme 
zkoušet! Naše prvotní schůzky ve třídě místní ZŠ, brzy ukázaly, že potře-
bujeme vetší prostor a lepší zázemí. Prostě nejsme žádní troškaři. Díky 
podpoře obecního úřadu se od ledna scházíme pravidelně v Domě zahrád-
kářů. Vždy v úterý od 17 do 19 hodiny. Musím přiznat, že tam bývá hodně 
veselo. Snad Vám námi nacvičená hra přinese minimálně tolik radosti 
jako nám, když jí zkoušíme.

A kdy to bude? Kdy se objeví na vývěsních tabulích pozvánky na hru 
Klíče na neděli? Mé první představy jako režisérky byly, že premiéra bude 

v květnu 2014. Náš soubor je ohleduplný vůči svým členům, kteří mu-
seli dát dočasně přednost studijním povinnostem, a proto byla premiéra 
z května odložena na podzim. Díky tomu tři ze členů úspěšně odmaturo-
vali a jeden zvládl státnice a je z něj pan inženýr. Uznejte, že to je závažný 
důvod, proč odložit premiéru a omluvit studenty ze zkoušek ochotnického 
souboru. Své studijní povinnosti, splnili na výbornou a k tomu jim blaho-
přeji. Na naše představení ve Vaší obci v hospodě u Josefa se můžete těšit 
22.11.2014 v 18 hodin.

Všem, kteří přijdete, patří velké poděkování. Přesvědčíte  nás, že to, 
o co se snažíme, má smysl a lidé naše nadšení ocení. Prostě, i když je doba 
internetu a on-line filmů, hrané divadlo je naštěstí stále v oblibě. 
Čtete tyto řádky a říkáte si: "To by mě také bavilo a rád bych jim pomá-
hal." nebo "Já bych si chtěl/a také zkusit zahrát divadlo." Pak neváhejte 
ani chvíli a přijďte mezi nás. Nové členy přijmeme moc rádi a určitě pro 
ně najdeme nějakou hezkou roli, nebo hledáme dobrou duši pro nápově-
du. Kontakt naleznete ve výzvě k výstavě nebo přijďte v úterý mezi nás 
do Domu zahrádkářů ve Vřesině

Již dříve hrávali obyvatelé Vřesiny a Krásného Pole společná divadelní 
představení, například v roce 1949 klasické dílo W. Shakespeare Zkrocení 
zlé ženy, z kterého si můžete prohlédnout pár fotografií a třeba na nich 
i poznáte své rodiče či prarodiče. 

Doufám, že hraní divadla bude v naší vsi obnovenou tradicí a všichni 
obyvatelé Vřesiny a Krásného Pole, ale i blízkého okolí, se stanou věrný-
mi příznivci a diváky představení našeho souborů. 

Všem ochotníkům, kteří si v Krásném Poli zahrají, přeji: ZLOMTE VAZ!
A nebojte se nás a přijďte si zkusit zahrát divadlo s námi!!! Přes kopec 
vzdálená je od Vás Vřesina, kde se u ochotníků zabydlela legrace i psina. 
Těšíme se na Vás. 
              Bc. Eva Paláčková

Výstava o historii ochotnického divadla 
ve Vřesině a Krásném Poli - VÝZVA

Vážení občané, chtěla bych Vás požádat o pomoc. Připravuji  výstavu 
o historii ochotnického divadla ve Vřesině a Krásném Poli. Víme, že 

velmi často hrávali občané z těchto dvou obcí v jednom ochotnickém sou-
boru. Prosím proto všechny pamětníky 
a občany o zapůjčení fotografií, divadelních kulis či jiných rekvizit, které 
by byly na výstavě prezentovány. Budu ráda za jakékoliv informace od pa-
mětníků k historii ochotnické činnosti v Krásném Poli.  
Kontaktovat mě můžete osobně na ulici Malá Strana 12, Vřesina nebo 
na  emailu eva.palackova@seznam.cz, případně zavolejte na  mobil 
737 640 475.
Děkuji  všem občanům za případnou pomoc,  ochotu a vstřícnost.

Podařilo se nám téměř po 40 letech obnovit tradici ochotnického divadla 
a  výstavou bychom chtěli připomenout a  zavzpomínat na  dřívější slávu 
ochotníků z našeho nejbližšího okolí. 
Slibuji, že Vámi zapůjčené materiály  budou v pořádku vráceny.
                  Bc. Eva Paláčková
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Lavička
Lavička, to není jenom kus dřeva.
Odpočívají na ni všichni lidé -
mladí, starší, bohatí i ti chudí,
hlavně však ti, kterým je to nejvíc třeba.

Lavičky by se měly stavět hlavně z lásky k lidem, 
doufám, že se to jednou podaří.
Potom lavička splní svojí povinnost,
bez rozdílu barev a tváří.

Mnohá lavička by mohla hodně mluvit,
přitom jsou tajemství, která nemůže prozradit.
Vidím budoucnost lavičky hodně růžově,
v tom by měl být celý svět ve shodě.

Doufám, že nikdy nevyjde z módy,
to by byl konec - mezi lidmi i mezi národy.
Přeji všem krásné posezení na pěkné lavičce,
u toho hodně lásky a štěstí! 
Že to tak bude – držme si pěsti.

Jan Richter, 
ulice Hlubočická, Vřesina - srdcem z Krásného Pole
(redakčně upraveno)

Vystoupení ochotnického 
divadla Vřesina

S radostí oznamuji všem příznivcům ochotnických divadel, že v sobotu 
22. 11. 2014 v 18:00h v sále hospodě U Josefa proběhne představení 

„Klíče na neděli“, po letech znovu vzkříšeného divadla ve Vřesině.
Bude to poslední představení letošního roku v naší obci. Další přijdou, 
jako obvykle, až v jarních měsících.
Poslední dobou si příznivci této zábavy na ochotníky již zvykli a pravi-
delně tato představení navštěvují a troufám si tvrdit, že jsou spokojeni. 
Návštěvnost II. ročníku Tyjátru Krasnického toho bude jistě důkazem. 
Avšak troufám si tvrdit, že toto představení i jeho návštěvnost bude jiná.
Vřesinští ochotníci jsou ochotníci v pravém slova smyslu. Jejich soubor 
po mnohaleté tradici a zvláště po mnohaleté přestávce byl obnoven teprve 
v loňském roce. Zcela jistě i dnes se najdou pamětníci i ve vašich řadách. Přijď-
te tedy podpořit své přátele, mnohdy i příbuzné, v jejich záslužné činnosti. 
Na stránkách Krasničanu najdete i prosbu pí. Paláčkové, zakladatelky 
tohoto divadla, o dobové fotografie, které nám připomenou plodná léta 
ochotnického souboru, jehož členy byli i občané Krásného Pole. Ve Vřesi-
ně se chystá výstava na toto téma. Zkuste ji, prosím, pomoci, jak vyhle-
dáním vzpomínek, tak návštěvností jejich představení, které bude prvním 
po jejich premiéře ve Vřesině. Často slyšíme, že vztahy mezi sousedními 

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

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.

90 a více let
červenec: Paták Josef
srpen:  Dostálová Radomíra

80 let
srpen: Kouřilová Eva 
 
75 let
červenec: Veselá Anna, Žůrková Marie
srpen:  Hlaváčová Pavla, Bajgar Miroslav
září: Kozelská Anna, Marková Ľudmila, 
 Tichá Emilie, Ščurková Viera

70 let
červenec: Bajgarová Eva
srpen:   Kubášková Marie, Starečková Anna
září:  Vaníček Karel

Zákonitosti života:
*** Prokažte někomu laskavost a za chvíli to budete mít 
v popisu práce.

Nadlimitní čištění
Dobrý den,

sdělujeme Vám, že budeme v tomto roce provádět nadlimitní čištění komu-
nikací III. třídy ve vašich služebních obvodech, a to vždy  v denní  době. 
Jednotlivé městské obvody jsou dle prachové mapy rozdělené do tří skupin, 
co se týče četnosti čištění. Konkrétně  u vašeho městského obvodu byly 
stanoveny 2 cykly čištění samosběrem a 2 cykly čištění kropičkou. Samot-
né čištění probíhá v období od května do října daného roku. První cyklus 
samosběrem proběhl dne 24.6.2014. Další cykly čištění budou následovat.

Čechovský Břetislav, mistr strojního čištění a sečení
Ostravské komunikace, a.s., 

obcemi pomalu mizí, lidé se už tak nescházejí, nenavazují se nová přátel-
ství, nevytvářejí se příležitosti, které by tato spojení podporovaly. Zkusme 
i tímto způsobem navázat na ještě nedávná léta, kdy všechno toto bylo 
samozřejmostí. Přijďte se podívat na jejich představení, nenechte si ujít 
budoucí vřesinskou divadelní výstavu a ukázat tak mladším ročníkům, že 
Vřesina není jen tvrdý soupeř ve Vesnických sportovních hrách a místem 
„přes kopec“.
Podrobnější informace o činnosti nového divadelního souboru ve Vřesině 
najdete na webových stránkách Krásného Pole.
           Zuzana Vojkůvková



Akční tragikomedie o tom, že nosí-li někdo šaty, nemusí ještě nutně býti 
člověkem.

                 (diva)

Divadlo Bez střechy je volným sdružením komedian-
tů přepestrého zaměření.

(divadlo, scénicko historický šerm,hudba, tanec atd. ...) 
Jejich doménou jsou autorská divadelně šermířská před-
stavení, nepostrádající napětí a divokou akci, ale i hu-
mor, nadsázku a poučení.
Jejich prioritou je úsměv, údiv či zděšení diváka, vše samozřej-
mě v kontextu dramaturgie daného představení či programu. 
Hrají jak v jazyce mateřském, tak i řečí cizokrajnou. (an-

glicky, rusky, polsky). Pro vás samozřejmě řečí mateřskou.
Je více než možné, že už jste jejich umění mohli obdivovat na místech ta-
kových, jakými jsou zámek Frýdlant, zámek v Karviné Fryštátu, Letovice, 
Pernštejn, zámek Poděbrady nebo i v Praze. Pravidelně vystupují na hradě 
Sovinci či Slezskoostravském hradě. Jsou každoročními účastníky poulič-
ního uměleckého festivalu na Hlavní tř. v Porubě, jejich soubor vystupuje 
v Divadle Jiřího Myrona v Noci na Karlštejně nebo jako kompars ve fil-
mech stejného žánru, naposledy v právě natáčeném novém filmu Jan Hus.
Přijďte se tedy na tyto mistry svého umění podívat v sobotu 20. září 2014 
na místní fotbalové hřiště, kdy zde vystoupí při příležitosti akce „Roz-
loučení s létem“, o kterém získáte bližší informace na jiném místě tohoto 
Krasničanu a uvede tyto tři níže uvedené hry v daném pořadí, přičemž 
gong, značící začátek prvního představení, se rozezní v 14:30h.  
Comedia dell´morte
Výpravná černá komedie z prostředí středověké mučírny o tom, že i Mistr 
popravčí může mít rád svou práci.
 

Dědictví
Tragikomický příběh o tom, co vše se může stát, je-li touha po majetku 
silnější než zdravý rozum. Akční příběh, vycházející z klasické Comedie 
dell´Arte.
Bohatý hostinský Pantalone na sklonku života odkáže svůj hostinec své-
mu neoblíbenému sluhovi Harlekýnovi, avšak ještě před tím jej stihne 
prohrát v kartách s námezdným žoldnéřem Kapitánem. Kdo ví, co vzejde 
ze setkání vychytralosti a hrubé síly? 

Šaty dělaj člověka
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Divadlo Bez Střechy
POLEŤTE S NÁMI NA KŘÍDLECH FANTAZIE

Říjnové sobotní podvečery budou v Krásném Poli opět po roce ve zna-
mení divadla. II. ročník Tyjátru krasnického přivede do naší obce 

čtyři amatérské divadelní soubory, tedy o jeden více než loni, a jako bonus 
se pak v neděli 19.10. uskuteční představení pro děti.
Letošní Tyjátr bude oproti minulému ročníku přehlídkou soutěžní. Hod-
notit něco tak relativního jako umění si však pořadatelé alibisticky ne-
troufají a tak o vítězi přehlídky rozhodnou diváci hlasováním po každém 
představení.
Tyjátr je tentokráte dramaturgicky zaměřen výhradně komediálně a před-
stavení karvinského divadla K.V.A.S. Rozpaky zubaře Svatopluka, kte-
rým přehlídka 4.10. startuje, toho bude důkazem. Název tohoto kusu evo-
kuje dávný televizní seriál, ale komedie autorské dvojice Kazimír Lupinec 
a Sonya Štemberová slibuje daleko svobodnější porci zábavy.
O týden později Divadlo Nadšených Amatérů (DNA) uvede Dívčí válku 
od F. R. Čecha. 
Třetí říjnovou sobotu se v sále hostince U Josefa představí Divadlo9, které 
v Krásném Poli v minulosti již vystoupilo. Je to soubor vyzrálých herec-
kých výkonů a uhlazeného humoru. Tentokrát uvedou romantickou kome-
dii Láska mezi nebem a zemí od Pam Valentine. O den později, v neděli
19.10. v 15:00, krnovské Lidové divadlo zve všechny děti na Útěk do po-
hádek.
Přehlídka bude uzavřena 24.10. hrou divadla Hades Promiňte, pane 
Shakespeare. Ephrain Kishon, slavný humorista, si dovolil z mistrovy 
slavné tragedie udělat brilantní komedii a bude u toho i člen Hadesu, náš 
spoluobčan Adam Halátek.
Všech pět souborů, stejně jako pořadatelé, vás tímto zvou k návštěvě II. 
ročníku krasnického Tyjátru.
      Marek Plhák

Divadlo bude
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Český svaz zahrádkářů zahrádkářům a spoluobčanům
Všem obyvatelům Krásného Pole nabízí svaz zahrádkářů malou služ-

bu. 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 ze-
leniny. 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 rýče (25-30cm). Všech-
ny 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 zahra-
dy, kde pěstujete např. zeleninu, ovocný sad, skleník apod., je třeba vždy 
z každé části odebrat 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 zá-
jemců. 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 odevzdávejte v termínu od 10. do 15. listopadu 2014 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

LIPOVÁ RATOLEST 2014
Mladí zahradníci budou soutěžit v září v Ostravě
Česká republika je zcela ojedinělá v tom, že profesní soutěž pro obor 

realizace zahradních a krajinářských úprav, kterou připravuje Svaz 
zakládání a údržby zeleně, se koná v reálném prostředí. Jejím výsledkem 
je vždy ucelená plocha, která obohatí zeleň partnerského města. Po Jihla-
vě, Olomouci, Třinci a Rousínově se v roce 2014 uskuteční soutěž v Os-
travě v areálu parku za poliklinikou v Ostravě – Porubě (Mephacentrum)

Sedmého ročníku soutěže se ve dnech 23. – 25. září 2014 v Ostravě 
zúčastní 12 čtyřčlenných družstev. Studenti budou intenzivně pracovat 
tři dny a dílo, které zhotoví, bude dál sloužit obyvatelům města Ostra-
vy. Pro soutěž mladých zahradníků zvolili organizátoři park mezi ulicemi 
Zednická a Španielova, v těsné blízkosti staré polikliniky, kde byly nově 
zprovozněny dvě restaurace. Obě restaurace mají k posezení venkovní 
zahrádku. Z druhé strany parku stojí základní škola Dětská a vedle ní 
zimní stadion Sareza. Z nedávného šetření na porubských školách vyply-
nulo, že park je i přes jeho potenciálně vysokou návštěvnost využíván 
především jako průchozí zóna. Vysoký podíl dřevin tvoří z parku stinné 
a nepřehledné místo, navíc park nemá žádnou náplň, kromě laviček zde 
není důvod zastavit se. Projekt soutěžních segmentů pro soutěž „Lipová 
ratolest“ zpracovala Ing. Ilona Vybíralová. Je prvním krokem k případné 
rekonstrukci parku, která je navrhovaná i dokumentem „Strategický plán 
rozvoje systému zeleně na území města Ostravy“

Soutěžní segmenty tvoří navzájem na sebe navazující nepravidelné 
lichoběžníky, zakončené vyvýšeným záhonem, vysokým 65 cm. Záhon 
osází studenti trvalkami. V každém segmentu je plocha s betonovou dlaž-
bou a plocha dlážděná žulovou kostkou, ve které bude následně ukotvena 
lavička. Každý soutěžní segment obsahuje i část, na které soutěžící položí 
travní koberec a vysadí strom. Pravděpodobně nejsložitější pro soutěžící 
bude sestavení vyvýšených záhonů z dubových hranolů.
Přijďte v září podpořit mladé zahradníky a podívat se, jak jim jde 

dílo od ruky.
Časový harmonogram soutěže:
23. září 2014 (úterý)
10:30 – slavnostní zahájení soutěže
11:00 – 17:00 – soutěž

24. září 2014 (středa)
8:30 – 17:00 – soutěž

25. září 2014 (čtvrtek)
09:00 – 11:00 – dokončení soutěžních ploch
14:00 – vyhlášení výsledků
                Informaci dodala: Šárka Halátková

Projekt „Na trhu práce máme své místo!“ pomáhá osobám 
se  zdravotním postižením nalézt pracovní uplatnění

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. rea-
lizuje od 15. 4. 2013 do 31. 3. 2015 projekt s názvem Na trhu prá-

ce máme své místo! Projekt je určen osobám se zdravotním postižením, 
které jsou nezaměstnány déle než 6 měsíců. Jedná se o osoby, které mají 
přiznány invalidní důchod v I., II. nebo III. stupni či mají přiznaný statut 
osoby se zdravotním znevýhodněním. Projekt má za cíl zvýšit zaměstna-
telnost těchto osob a pomoci jim získat uplatnění na trhu práce. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. 

Veškeré aktivity projektu jsou pro účastníky zdarma. Projekt je realizován 
na celém území Moravskoslezského kraje. Bližší informace o možnostech 
účasti na projektu a o klíčových aktivitách jsou k dispozici na webových 
stránkách organizace (www.czp-msk.cz) či na jednotlivých detašovaných 
pracovištích organizace v Ostravě, Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Brun-
tále a Opavě. Zájemci nás mohou kontaktovat také na tel. č. 596 115 318. 
    Za realizační tým projektu
    Mgr. Jana Martínková, sociální pracovnice
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Patronát - kmotrovství Zlína nad Krásným Polem
Při shromáždění občanů k 69. výročí osvobození Krásného 

Pole u Památníku osvobození dne 28. května byla také ofi-
ciálně odhalena pamětní deska kmotrovství Zlína nad Krás-
ným Polem, uzavřeného v roce 1946 v rámci akce „Budujeme 
Slezsko“. Níže přinášíme bližší informace o historii této akce.

Krásné Pole patřilo mezi deset nejvíce válkou postižených obcí ve Slezsku. 
Z 260 obytných domů jich 60 vyhořelo, 19 bylo zbořeno a 52 těžce poškozeno, 
takže polovina obyvatel vesnice neměla kde bydlet, respektive bydlela ve vy-
pálených nebo pobořených domech. Aktivita „Budujeme Slezsko“ vznikla 
jako akce pomoci válkou poničenému Slezsku z iniciativy akademické malíř-
ky Heleny Salichové a našeho občana a předválečného starosty a učitele Jin-
dřicha Šajnara v závěru září 1945. Tito zakladatelé s dalšími 
spolupracovníky zahájili v říjnu rozsáhlou rozhlasovou a tis-
kovou kampaň, ve které seznamovali občany republiky s těž-
kými životními podmínkami obyvatel ve vypálených a pobo-
řených slezských městech a vesnicích a vyzývali  obyvatele 
válkou málo postižených krajů k pomoci. Ve všech oblastech 
Čech a Moravy se brzy rozběhl široký rozsah peněžních 
a věcných sbírek a jiných dobročinných akcí ve prospěch 
Slezska.Vyústil počátkem roku 1946 v přebírání patronátů-
-kmotrovství okresů, měst i různých institucí a podniků nad 
jednotlivými obcemi nebo třeba jen jejich školami. 

Ve Zlíně se k pomoci Slezsku ustavila v listopadu 1945 spo-
lečnost Sdružení Slezanů, kterou  podporoval městský a okres-
ní národní výbor ve Zlíně i znárodněný podnik Baťa. Ze sbě-
rových akcí  posílalo  Sdružení zásilky  do několika slezských 
obcí, ale když  se počátkem roku 1946 rozhodlo převzít patro-
nát nad Krásným Polem, byla další pomoc směrována do naší 
obce. Již v lednu odvezla tři nákladní auta pro postižené občany 9 skříní, 7 příbor-
níků, 16 stolů, 1 mycí stůl, 12 stoliček, 52 židlí, 6 laviček, 4 prádelníky, 17 postelí, 
23 matrací a slamníků, 1 sporák, 30 kamínek, 188 kusů různého kuchyňského 
nádobí, 11 žehliček a ještě další drobnosti. Další auto dovezlo elektroinstalační 
materiál s drátem, trubkami a krabicemi.   Kmotrovství oficiálně převzala delega-
ce, složená z předsedy ONV a MNV Zlín, předsedy Sdružení Slezanů a  předsedy 
závodní rady národního podniku Baťa při příležitosti oslav 1. výročí osvobození 
Krásného Pole dne 26. dubna 1946. Předala přitom obci peněžitý dar 250 tis. Kč. 
Brzy nato věnoval kmotr obci dalších 79 tis. Kč a z věcné dary v ceně 211 tis. Kč.   

Na podzim zorganizovala komise žen krajské odborové rady ve Zlíně 

samostatnou sbírku, ze které dovezl do Krásného Pole nákladní automobil 
před vánocemi 260 kusů různých textilií, 122 párů bot, 95 knih a 15 be-
den s potravinami, které obsahovaly 800 různých konzerv, 100 bonboniér 
a 2000 oplatků. Ze sbírky bylo dále věnováno 100 tis. Kč na stavbu provi-
zorní dřevěné budovy měšťanské školy. V prosinci byla rovněž zorgani-
zována věcná sbírka ve zlínských školách, ke které se připojili obchodníci  
a firma Baťa. Zlínská sokolská jednota věnovala svým bratřím v Krásném 
Poli kompletní vybavení základním tělocvičným nářadím. Organizace so-
ciálnědemokratické strany ve Zlíně zase uspořádala peněžní sbírku pro své 
soudruhy v Krásném Poli. 

Roku 1947 kmotr zakoupil obci aparaturu a plně uhradil stavbu sítě míst-
ního rozhlasu a v roce 1948 zaplatil 500  m potrubí na při-
vaděč k připravované stavbě vodovodu.
Rozsáhlou  pomoc věnoval kmotr škole a školní mláde-
ži. V roce 1946 poslal obecné škole 33 již používaných 
lavic a v dalších letech vybavil tři třídy novým nábytkem 
a ve všech třídách nahradil opotřebované prkenné podla-
hy parketami. Vybavil rovněž přírodovědný kabinet, kte-
rý byl ve válku poničen, 46 novými pomůckami vycpa-
nin a lihových preparátů, do školní knihovny věnoval 320 
svazků a koupil také promítací přístroj na krátký film. Žá-
kům školy daroval stovky sešitů a dalších školních potřeb 
a těm nemenším několik beden hraček. 
Na stavbu  měšťanské školy věnoval kmotr vagon s 25 m3 
řeziva a  vybavil jednu třídu novým nábytkem.
O prázdninách roku 1946 zajistil deseti děvčatům z nejpo-
stiženějších rodin třítýdenní pobyt v ozdravovně Lesková 
a na cestu domů jim daroval komfortní vybavení. Každé děv-

če dostalo zimník, šaty, halenku, teplákovou soupravu, svetr, pyžamo, soupra-
vu prádla, šálu, rukavice, baret, punčochy, boty, trampky, tenisky, přikrývku, 2 
ručníky, hygienické pomůcky, soupravu školních potřeb, balík potravin o váze 
4 kg  a velký kufr na uložení dárků.  
Před likvidací Sdružení Slezanů  v roce 1948 došel ještě obci zůstatek 
ze sbírek ve výši 210 tis. Kč a tím završil kmotr peněžní dary na částku 
639 tis.Kč. Věcné dary jen v roce 1946 byly oceněny částkou 532 tis. Kč, 
v dalších letech se je nepodařilo vyčíslit.
Z uvedeného výčtu pomoci je zřejmé, že Krásné Pole má být Zlínu za co 
vděčné a pamětní desku si Zlín jistě zaslouží.    JUDr. Zdeněk Bajgar

V polovině července, po devíti  létech působení ve farnosti Pustkovec, 
do které spadá i Krásné Pole, ukončil u nás své působení otec PhDr., 

Bc. Pavel Moravec. Jeho článek na rozloučenou přetiskujeme z farního 
zpravodaje Benjamín v mírně upravené verzi (bez přehledu hospodaření).

Milí farníci,
Nastal čas, abych se s Vámi jako Váš farář rozloučil. Po zralé a dlouhé 

úvaze jsem své nadřízené požádal o přeložení do menší farnosti, které se 
uskutečnilo – jak je to u nás zvykem – v průběhu července. Je dobře, že se 
kněží ve farnostech čas od času střídají, protože žádný kněz není ideální 
a nevyhovuje všem. Žádný kněz také nedokáže uspokojit všechny požadav-
ky, které jsou na něj kladeny. Ani já nejsem výjimkou, a jsem si toho vědom.

Chtěl bych Vám všem poděkovat za oněch krásných devět let, které 
jsem mohl v Pustkovci a Krásném Poli prožít. Bylo to náročných devět 
let, ale stály za to. Mnohému jsem se naučil, něco se mi podařilo, něco 
jsem pokazil. To, co bylo „V Boží režii“, to zůstane i nadále. To, co bylo 
jen „mým dílem“, to skončí. A je vlastně dobře, že to skončí. Přeji Vám, 
aby to, co jsme společně prožili a co pramenilo z Božího Ducha, ve vaší 
farnosti dál zapouštělo kořeny a mohlo se rozvíjet. Aby to přineslo plody, 
které třeba ani navenek nebudou vidět, anebo nebudou hodnotitelné lid-
skými měřítky - na tom přece nezáleží. 

A chtěl bych se Vám omluvit za tři věci:
Byli jste mou první farností. Mnohé záležitosti jsem dělal poprvé, a tak jsem 

občas šlápl vedle. Omlouvám se těm, kterým jsem tímto způsobem ublížil.
Farnost mi dávala hodně zabrat. Často jsem byl utrápený a bylo to na mě 
zbytečně moc znát.
Někdy jsem únavu naopak nezvládl a zbytečně se rozčílil, to je ta třetí věc, 
za kterou se Vám omlouvám.                       

o. Pavel M
Vzhledem k tomu, že otec Pavel byl pravidelným přispěvatelem člán-
ků do Krasničanu,  přidává  se  i  redakční  rada k přání  všech,  kteří 
otci Pavlovi přejí na novém působišti – v sousední plesenské farnosti 
– mnoho úspěchů, zdraví a štěstí.

Milí čtenáři, sestry a bratři,
právě nám skončil čas pro děti nejkrásnější a pro nás dospělé určitým způsobem 

náročný, čas prázdnin. I pro řadu kněží je to každoročně náročné období, neboť je 
to čas stěhování z farnosti do farnosti. Také v naší farnosti došlo letos k této změně.

Na tomto místě bych tedy nejprve chtěl poděkovat mému předchůdci, 
otci Pavlovi. Patří mu velký dík za jeho starostlivost o farnost a jistě také 
za všechny ty, kterým svou službou pomohl.

Dále bych se rád představil. Jmenuji se Vladimír Ziffer a pocházím z Opa-
vy. Po základní škole jsem se šel učit na Střední odborné učiliště v Dolním 
Benešově. Byl jsem vyučen v oboru Mechanik seřizovač obráběcích strojů 
a linek. Dlouhý a složitý název, ale v podstatě ze mě byl soustružník, vrtař 
a frézař, který mohl navíc dělat s počítačem řízenými stroji. Díky tomu, že to 
byl maturitní obor, mohl jsem přímo pokračovat ve studiu na vysoké škole.

V té době jsem už byl po obrácení ke křesťanství a protože jsem chtěl 
v  církvi aktivně pomáhat, začal jsem studovat teologii. Nejprve laickou 
v Českých Budějovicích. Později jsem v sobě objevil povolání ke kněžství 
a tak jsem po čtvrtém ročníku přešel na Cyrilometodějskou teologickou 
fakultu do  Olomouce. Po  konviktu a  dalších čtyřech letech studia jsem 
v olomouci odpromoval jako magistr. 

Po roční vojně jsem v roce 2003 na stoupil jako kaplan do Jablunkova. 
Po necelých šesti letech jsem se přestěhoval do Moravského Berouna. Tam 
jsem působil pět let. Letos  v létě tedy začínám další kapitolu svého života 
zde v Pustkovci a Krásném Poli.

Čeká nás tedy čas, který, jak doufám, bude časem spolupráce nejen 
na budování Božího království v naší farnosti, ale i na zlepšování života 
v  obci, k  němuž patří i  duchovní rovina víry. Tady bych rád už dopře-
du poděkoval každému, kdo svou trochou přispěje do společného mlýna. 
Také bych se už dopředu chtěl omluvit za to, pokud řeknu, nebo udělám 
něco, co někomu z vás ublíží. Především vás však prosím o modlitbu za to, 
abych mezi vámi působil k vašemu dobru.

Doufám, že se brzy uvidíme na některé bohoslužbě nebo akci, pořádané 
naší farností. Těším se na vás.                     Vladimír Ziffer

Rozloučení s otcem Pavlem Přivítání otce Vladimíra



strana 17

Zpravodaj KRASNIČAN 

Tisková zpráva pracovní skupiny 
„Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi“ 

Komunitního plánování sociálních služeb Ostrava
Pomozme lidem, co bolí duše tím, že je budeme vidět!

Ostravské Týdny pro duševní zdraví jsou součástí XXV. ročníku ce-
lorepublikové kampaně, která začíná v Ostravě dne 4. září a vrcholí 

10. října, jenž je Světovým dnem duševního zdraví, vyhlášeným World 
Federation for Mental Health. Do letošní  kampaně se již šestým rokem 
zapojujeme s organizacemi, které pomáhají lidem s duševním onemoc-
něním a psychosociálními obtížemi a jsou součástí Komunitního plánu 
sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. Naše skupina 
se aktivně připojuje k reformě systému péče o duševně nemocné v České 
republice. Snahou naší kampaně je pravdivě informovat veřejnost o pro-
blematice lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Zejména chceme 
poukázat na fakt, že duševní nemoc není nálepka!
Vždyť „nálepkování“ má za důsledek strach z označení „psychiatrický 
pacient“ a pro tuto nálepku velká většina lidí, trpících depresí nebo panic-
kou poruchou, odbornou pomoc ani nevyhledá. Odborníci odhadují, že se 
jedná až o 75% lidí trpících sociální fobií a 60% lidí trpících depresí nebo 
panickou poruchou. 
Psychiatrická diagnóza jde pak ruku v ruce se stigmatizací a ta jde ruku 
v ruce s diskriminací duševně nemocných ve společnosti. Vlivem médií 
pak tato nálepka dostává téměř démonický podtext. Naše kampaň by ráda 
ukázala, že člověk s duševním onemocněním nestojí o žádné nálepkování. 
Mnozí lidé s duševním onemocněním studují, pracují, vychovávají děti 
a věnují se sportu a uměleckým činnostem. A ti lidé s duševním onemoc-
něním, kteří pracovat nemohou a přes svá velká zdravotní omezení žijí 
svůj každodenní život, třebaže s pomocí druhých, si zaslouží stejnou úctu 

jako kdokoliv z nás. Zkusme tedy na prahu třetího tisíciletí zbourat „ost-
naté ploty“ mezi zdravými 
a nemocnými a nálepku „blázen“ vymažme z paměti.
Děkujeme,  také  za naše přátele,  známé a blízké  lidi,  trpící duševní 
nemocí!

Veškeré informace o plánovaných akcích Ostravských Týdnů pro duševní zdraví 
naleznete na webových stránkách www.kpostrava.cz. a www. menssana.cz.
Kampaň Ostravské Týdny pro duševní zdraví se koná za finanční podpory 
statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje.
Přejeme hodně duševního zdraví!!!

Za poskytovatele sociálních služeb lidem s duševním onemocněním 
a psychosociálními obtížemi    

Jaroslava Saidlová                                   
Leknín
Jsem semínko leknínu.
Podařilo se mi vyklíčit v zemi na dně rybníčku. V této hloubce je ještě 
okolo tma a voda studená. Věřím však, že někde nade mnou, nad hladi-
nou, svítí slunce. Snažím se tam vyrůst tak abych pak na vodní hladině 
mohlo vykvést v opravdový leknín. Mám sílu na to dokázat to. 
                     Pavel Němec

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava

• Chcete se dozvědět více o bezpečnosti?
• Chcete se seznámit s novými kolegy a získat nové zkušenosti?
• Chcete si vyzkoušet práci v laboratořích?
• Chcete se dozvědět něco nového a zajímavého?
• Chcete se zúčastnit exkurzí?

Podejte si přihlášku a přijďte studovat Univerzitu 
třetího věku na naší fakultě.

(Bližší informace na další stránce)
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Promoce absolventů Univerzity 3. věku na FBI

V pondělí 16. června 2014 proběhly v aule VŠB-TUO promoce absol-
ventů Univerzity 3. věku, pořádané Fakultou bezpečnostního inže-

nýrství. Studenti převzali osvědčení o absolvování z rukou děkana fakul-
ty.  Studium bylo zaměřeno na získávání poznatků v oblasti bezpečnosti 
a požární ochrany.  Výuka probíhala formou přednášek a součástí studia 
byly také exkurze do Dolní oblasti Vítkovic, Landek Parku, hasičského 
záchranného sboru, ostravského pracoviště Českého hydrometeorologic-
kého ústavu a také zájezd k přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně v Je-
seníkách.

Univerzita 3. věku umožňuje kontakt s lidmi, zajímajícími se o vědu 

a techniku, a také k navázání nových přátelství. Přitom dochází i k udr-
žování psychické svěžesti a kvalitnímu naplnění volného času seniorů.

Od října bude zahájen nový ročník čtyřsemestrálního kurzu: Požáry, 
havárie, mimořádné události – zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel. 
Podmínkou přijetí k tomuto typu vzdělávání je ukončené středoškolské 
vzdělání a věk nad 55 let. Výuka probíhá v budově fakulty v Ostravě – 
Výškovicích, Lumírova ulice 13. (2 semestry za 700,- Kč)

Zájemci o tento druh vzdělávání mají možnost se přihlásit až do 26. září 
2014. Více informací lze získat na http://www.fbi.vsb.cz/U3V/cs/ nebo 
přímo na studijním oddělení na tel. čísle 597 322 824.

Představení projektu

Projekt Velkého světa techniky (STC) je součástí 

mnohem širšího komplexu národní kulturní památky 

Dolní oblasti Vítkovice, která v současnosti prochází 

celkovou proměnou své původní industriální funkce 

na funkci zejména vzdělávací, ale rovněž společensko-

kulturní. V současnosti je v rámci této přeměny 

hotova první etapa, která zpřístupnila objekt Vysoké 

pece č.1., objekt plynojemu (multifunkční aula Gong)  

a VI. Energetické ústředny (objekt U6).

STC je součástí širší vzdělávací platformy, kterou nazýváme Svět 

Techniky. Tuto platformu tvoří dvě klíčové části, a to  objekt 

interaktivní expozice U6 (Malý svět techniky) zaměřený zejména 

na historii tradičních technických oborů a právě objekt STC, neboli 

Velký svět techniky (svým rozsahem několikanásobně převyšuje 

U6), který se soustředí zejména na současnost a budoucnost 

vědních oborů. Projekt STC zcela výjimečným způsobem využívá 

kouzlo a symboliku lokality, ve které se nachází. Jeho význam je 

navíc podpořen unikátní architekturou plně respektující charakter 

objektu včetně jeho okolí a jejíž autorem je Josef Pleskot.

Co je Science Centrum? 

Zkusíme to vysvětlit nejdříve úplně přesně. Science Centrum je obecný název podobně jako 

muzeum. Na rozdíl od muzea se však všeho můžete dotýkat a se vším je možno si hrát. 

Science Centrum je středisko neformálního (dobrovolného a každému přístupného) 

vzdělávání, které se zaměřuje na cílenou popularizaci (šíření obecného povědomí) vědy 

a techniky. Nejedná se přitom o klasickou vzdělávací instituci: důraz je kladen zejména 

na interaktivitu (vzájemné působení) a učení formou her a samostatného objevování 

vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti. Náš Velký svět techniky budou tvořit 

čtyři stále expozice (Svět Přírody, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Dětský svět), 

pátou poté bude část věnována hlavním parterům. Zároveň bude součástí 3D kino a 

Divadlo vědy (Show & Demo) včetně zóny dočasných výstav.

Proč to děláme?

Jde nám o to, abychom lidem ukázali 

novou možnost, jak trávit volný čas 

aktivně a smysluplně. Chceme jim 

zábavnou formou přiblížit vědu, která 

v praxi není tak složitá a nudná jako 

v knížkách. Navíc dáváme tak možnost 

všem, aby rozvinuli svůj talent, který je 

v nich schovaný, protože ten pak může 

přinést něco dobrého celé společnosti.

Pro koho je Science Centrum vhodné?

Pro všechny lidi bez rozdílu věku a vzdělání.  Pro malé a větší děti, studenty 

i dospěláky. Pro babičky i pro dědy, zkrátka pro všechny. Ti malí si u nás zahrají 

a něco nového se přitom naučí a ti starší si u nás zase opráší školní znalosti. 

To byste koukali, na co si všechno pamatují!  Jsme připraveni i na velmi mladé 

rodiny, které mají s sebou děti v kočárku.  Pro děti od dvou let připravujeme 

celou expozici „Dětský svět“.  

VELKÝ SVĚT TECHNIKY - SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTER

26. září 2014 se uskuteční  slavnostní otevření plně vybaveného 
objektu a zahájení ostrého provozu pro veřejnost

dTest: Také kupujete vzduch?
V továrnách se vyrábí vzduch, kamiony jej přepravují, pro-

dejci umísťují na regály v obchodech a zákazníci si jej ne-
dobrovolně kupují. Že ne? Ale ano – spolu s výrobky prodáva-
nými v nadměrných obalech. Bezdůvodně velké obaly zbytečně 
zatěžují životní prostředí a matou zákazníky.

Krabice, sáčky i dózy, do kterých by se vešlo někdy o polovi-
nu, někdy i několikanásobně více prodávaného obsahu. S nad-
měrnými obaly se na pultech obchodů setkal asi každý, často nás 
nemilé překvapení čeká až doma po otevření lákavého balení.

„Z pohledu výrobců a dodavatelů je důvod zřejmý: větší 
obal je na pultech nápadnější, je na něm více místa pro ob-
chodní sdělení a hlavně budí zdání, že si spotřebitelé za své 
peníze odnášejí výrazně více, než tomu ve skutečnosti je. Týká 
se to potravin, kosmetiky a drogistického zboží, hraček, potra-
vinových doplňků a řady dalších výrobků,“ konstatuje Lukáš 
Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. Výrobci také ně-
kdy využívají jednu velikost obalu (například u potravinových 
doplňků) pro produkty, které mohou mít různý objem.

Problematiku nadměrných obalů řeší v České republice zá-
kon č. 477/2001 Sb., o obalech. Tento zákon mimo jiné stano-
ví, že osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby 
hmotnost a objem obalu byly co nejmenší, a to s cílem snížit 
množství odpadu z obalů. Praxe však často vypadá jinak.

„Z pohledu zákazníka se jedná o klamavé jednání, kterého 
se výrobci podle zákona nesmějí dopouštět,“ říká Lukáš Zele-
ný. Nadměrné obaly navíc představují zbytečnou ekologickou 
zátěž. Na jejich výrobu se spotřebuje velké množství obalové-
ho materiálu a kamiony převážejí poloprázdné krabice.

dTest na svých webových stránkách provozuje databázi 
„vzdušných“ výrobků, jejímž záměrem je poukazovat na uvede-
né praktiky a pomoci spotřebitelům v lepší orientaci na trhu. Na-
jdete ji na adrese www.dtest.cz/nadmerne-obaly. V databázi jsou 
uvedeny jen ty výrobky, jejichž obaly jsou bezdůvodně nadměrné 
a neslouží například k ochraně zboží nebo spotřebitele. Narazíte-
-li na případ, kdy se malé množství výrobku krčí na dně krabice 
či sáčku obklopeno velkou masou obalu, můžete vložit fotogra-
fie výrobku přímo do databáze. „Tlak ze strany zákazníků může 
donutit výrobce a prodejce, aby změnili své praktiky a nabízeli 
zboží v odpovídajících obalech,“ uzavírá Lukáš Zelený.

Vanda Jarošová, dTest
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Nový rekvalifikační kurz v Moravskoslezském kraji 

Nová možnost získat další kvalifikaci se občanům v Moravskoslezském kraji otvírá díky novému 
akreditovanému kurzu Marketing, který pořádá agentura Rh+ marketing. Díky kurzu budou 
absolventi schopní pracovat na juniorských/asistentských pozicích marketingových, komunikačních a 
reklamních agentur nebo v marketingových odděleních firem.  
Kurzu je vhodný pro všechny, kteří chtějí získat kvalifikaci v kreativním a atraktivním oboru, pro 
nezaměstnané registrované na úřadu práce, pro maminky po mateřské dovolené nebo pro 
absolventy středních a vysokých škol, kterým se nedaří najít uplatnění ve svém oboru.  
Pro uchazeče o zaměstnání registrované na úřadu práce je možnost plného proplacení kurzovného 
formou zvolené rekvalifikace. Běžná cena kurzu je 22 000 Kč a je osvobozena od DPH. 

Pozvánka na akreditovaný rekvalifikační kurz - OBOR MARKETING 

Komu je kurz určen?
Nabízený rekvalifikační kurz je určen všem, kteří chtějí získat rekvalifikaci v oboru marketing a 
naučit se pracovat v atraktivním oboru, který se dynamicky vyvíjí. Je vhodný pro firmy a jejich 
zaměstnance, pro absolventy středních nebo vysokých škol, kteří jsou tvůrčí a chtějí se naučit 
marketingové a komunikační strategie, pro nezaměstnané, kteří hledají nové uplatnění, také pro 
maminky po mateřské dovolené. Kurz je vhodný pro všechny věkové skupiny. 

Co vás naučíme? 

 Zvládnout marketingové úkoly ve firmách, reklamních, marketingových a komunikačních 
agenturách 

 Budete schopni analyzovat konkurenci, plánovat, realizovat a vyhodnocovat komunikační 
kampaně 

 Public Relations (vztahy s veřejností, tiskové zprávy PR články, komunikace s novináři), 
reklama, média 

 Se zaměřením na internetový marketing – Marketing na sociálních sítích, optimalizace 
webových stránek, blogy a další formy internetového marketingu 

 Naučíme vás také tvořit efektivní powerpointové prezentace a jak prezentovat 
 
 Termín kurzu: 3. 11. – 20. 11. 2014 závěrečná zkouška 27. 11. 2014 
 Délka kurzu: Výuka trvá 100 vyučovacích hodin a je rozložena do 13 pracovních dnů. 

Závěrečná zkouška proběhne v jednom dni.  
 Místo konání kurzu: V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
 Vstupní předpoklady: Ukončené středoškolské vzdělání. 

Kontaktní osoba, registrace: Mgr. Radka Hošková
tel.: +420 721 572 010, hoskova@rhplusmarketing.cz,  

Nnavštivte naše stránky: www.rhplusmarketing.cz/rekvalifikacni-
kurz-marketing/ 

Konverzace
Jednoho dne se Bůh zeptal Sv. Františka ....

Bůh: Franto, ty víš všechno o zahradách a přírodě, co 
se to děje tam dole na zemi? Co se to stalo pampe-
liškám, fialkám, sedmikráskám a těm dalším věcem, 
které jsem před věky vysázel?  Měl jsem perfektní 
bezúdržbovej zahradní plán. Ty rostliny rostly v jaké-
koliv půdě, vydržely sucho a hojně se samy množily. 
Nektar z dlouhotrvajících květů přitahoval motýly, 
včely a hejna zpěvných ptáků. Očekával jsem tedy, 
že už uvidím krásné zahrady plné barev a květů. Ale 
všechno co vidím jsou zelené fleky...
Sv.František: To všechno ten kmen, který se tam usadil, 
Pane. Říkají si Příměšťáci. Začali říkat tvým květinám 
„plevel“, ze všech sil je hubí a nahrazují trávou.
Bůh: Trávou? Ale to je tak nudné! Není to barevné. 
Nepřitahuje to včely, motýly, ani ptáky, jenom ponra-
vy a žížaly. Je to citlivé na teplotní změny. Chtějí 
tihle Příměšťáci opravdu, aby tam rostla jen tráva?
Sv.František: Očividně, Pane. Podstupují při jejím 
pěstování velké utrpení. Začnou každé jaro hnojit a hubí 
všechny ostatní rostliny, které se v trávníku objeví.
Bůh: Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně 
způsobují, že tráva roste opravdu rychle. To musí být 
Příměšťáci velice štastní.
Sv.František: Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile trochu 
povyroste, sekají jí někdy i dvakrát do týdne.
Bůh: Oni jí sekají? Suší jí jako seno?
Sv.František: Nikoliv, Pane. Většina z nich jí hrabe 
a dává do pytlů.
Bůh: Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to?
Sv.František: Ne Pane, právě naopak. Platí za odvoz.
Bůh: Tak počkej chvilku: Oni to hnojí aby to rostlo, 
a když to roste, tak to sekají a platí za to, aby se toho 
zbavili?
Sv.František: Ano Pane.
Bůh: Tihle Příměšťáci musí cítit velkou úlevu v létě, 
když vypínáme déšť a zapínáme horko. To dozajista 
zpomalí růst trávy a ušetří jim to hodně práce.
Sv.František: Tomu nebudete věřit, Pane! Když tráva 
přestane růst tak rychle, vytáhnou hadice a platí ještě 
více peněz za zalévání, aby mohli pokračovat v sekání 
a odvážení.
Bůh: Děsnej nesmysl! Alespoň že si nechali nějaké 
stromy. To bylo ode mne geniální, musím se pochvá-
lit. Stromům narostou na jaře listy pro krásu a letní 
stín. Na podzim opadají a vytvoří přirozenou pokrýv-
ku, aby zadržely vláhu v půdě a chránily tak stromy 
a keře. Navíc se rozloží na kompost, aby obohatily 
půdu. Je to přirozený cyklus života.
Sv.František: Raději si sedněte, Pane. Místo toho je 
Příměšťáci hrabou na velké hromady a platí za jejich 
odvoz.
Bůh: To není možné!! A co dělají, aby chránili ko-
řeny stromů a keřů před mrazem, a aby udrželi půdu 
vlhkou a nespečenou?
Sv.František: Po tom, co vyhodí listy, kupují něco 
v igelitových pytlích, co se nazývá mulč. Přivážejí to 
domů a rozsypávají to na místo listů.
Bůh: A odkud tento mulč berou?
Sv.František: Oni kácí stromy a rozemelou je, aby 
tento mulč vyrobili.
Bůh: Dóóóst!!! Už na to raději nechci myslet. Svatá 
Kateřino, ty máš na starosti kulturu. Jaký film je 
na programu dnes večer?
Sv.Kateřina: „Blbý a blbější“ Pane. Je to opravdu 
hloupý film o ...
Bůh: To je OK, klidně to pusť. Myslím, že jsem 
o tom už slyšel od Františka.

dTest: Občané EU mají od pátku stejná spotřebitelská práva

Více než dva roky měly členské státy Evropské unie na promítnutí nové směrnice o prá-
vech spotřebitelů do svých právních řádů. Od pátku 13. června 2014 již musí být předpisy, 

provádějící tuto směrnici, uvedeny v život a regulovat vztahy mezi spotřebiteli a obchodníky 
shodně na celém území Unie. České provedení však vykazuje některé nedostatky.

Některá pravidla doznala změn, jiná se jen více zpřesnila. Část změn je ku prospěchu zákazníků, 
jiné pomohou obchodníkům. Nově je například možné odstupovat i od smluv o službách, které 
začaly být poskytovány hned po uzavření smlouvy. Spotřebitelé dále při odstoupení od smlouvy 
do 14 dnů ocení zkrácení lhůty pro vrácení peněz z 30 na pouhých 14 dnů. Došlo k omezení výše 
nákladů, spojených se zvoleným způsobem platby a dalších nákladů, které si účtovali obchodníci 
(nyní mohou zákazníkům účtovat jen skutečnou výši nákladů, spojených s platební transakcí, na-
příklad při použití karty). Obchodníci ocení, že se rozrostl okruh smluv, od nichž nelze odstoupit. 
Navíc mohou nově požadovat po zákaznících náhradu za snížení hodnoty věci. Čeští podnikatelé 
však povinnost k této náhradě často mylně spojují už jen s tím, že spotřebitelé zboží rozbalí.   

Ukázkovým příkladem je vyloučení práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy na poskytování 
služeb. Zatímco občanský zákoník toto právo spotřebiteli nepřiznává, jestliže byly služby splněny 
před uplynutím lhůty pro odstoupení, tak směrnice právo smlouvu zrušit připouští do doby poskytnutí 
služby v plném rozsahu. Dokonce některá pravidla Česká republika opomněla převzít úplně. Napří-
klad 30denní lhůtu pro dodání zboží, pokud doba dodání nebyla stranami sjednána. Došlo také k vy-
puštění smluv na předplatné novin a časopisů z práva na odstoupení. Zásadním pochybením, zhor-
šujícím postavení českých spotřebitelů, je omezení pravidla automatického zrušení úvěru (do výše 
5000 Kč) při odstoupení od smlouvy. V českých podmínkách toto pravidlo platí jen pro smlouvy 
uzavřené na dálku, v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory mohou strany svým ujed-
náním aplikaci tohoto pravidla vyloučit. Vzhledem k formulářovému charakteru smluv je však pro 
spotřebitele většinou fakticky nemožné obsah smlouvy ovlivnit.      Lukáš Zelený, dTest
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Už je za námi desátý rok činnosti oddílu...
Třináctého srpna se vráti-

li naši členky a členové 
z předposlední oddílové akce-
-letošního puťáku pro nejlepší, 
tentokrát v Krkonoších, kde šest 
dnů lítali po kopečkách a okolí, 
po muzeích a ZOO.
Minulý víkend, 23.-24.8.2014 
jsme sbalili náš desátý tábor 
a uložili všechno v jídelně..
Pomáhali nám rodiče a přátelé 
i bývalí členové. 

Teďka se všechno suší, uklízí 
a opravuje na příští roky.
Rádi bychom se přidali k akci 
Rozloučení s létem 20. září 2014 
na hřišti a za ním, kde bychom 

Třiapadesátiletý místostarosta Ostravy-
-Poruby Petr Mihálik se chce v  Senátu 
zabývat politikou z pohledu dlouholetého 
regionálního politika, který dokáže přes-
ně popsat, co trápí obce a města i jeden 
z  nejvíce problematických krajů České 
republiky. Jako senátor chce přinést jiný 
pohled na  zneužívání sociálních dávek, 
ochranu seniorů a bezpečnost na ulicích. 

Proč kandidujete do Senátu?
Jako místostarosta jsem denně konfrontován 
s problémy, které jsou řešitelné pouze legis-
lativní změnou. A trápí vedení radnic v obcích 
celé republiky. V  Senátu prostě musí sedět 
lidé, kteří tuto zkušenost mají. 

Co chcete udělat pro svůj senátní obvod?
Senátní obvod 72 v sobě zahrnuje obce Hlu-
čínska a městské obvody západní části Ost-
ravy a obce obklopující Porubu. Je zajímavé, 
že skoro všechny starostky a starostové to-
hoto senátního obvodu vnímají stejné problé-
my. Bezpečnost v  obci, ubytovny, sběrny, 
dotace, veřejné zakázky… A existují zde i sil-
ná místní témata. Je to financování projektu. 

Revitalizace hlučínské štěrkovny, důležitým 
tématem je rozvoj lékařské fakulty a  samo-
zřejmě její vazba na Fakultní nemocnici. 

Jaké jsou u Vás největší problémy?
Budu se asi opakovat. Pocit bezpečí v obci 
je občany vnímán jako priorita. A  k  tomu je 
třeba, aby policisté měli nástroje, jak toho do-
cílit. Uvedu jen drobný příklad. Víte, že poli-
cistovi můžete kdykoliv vulgárně vynadat? On 

se může stejně jako každý jiný občan pouze 
obrátit na soud se žalobou. Pravomoci poli-
cistů je nutno posílit. 

Jak byste se sám charakterizoval? 
Člověk by sám sebe neměl hodnotit, ale 
osobně si v politice nejvíc cením lidí, kteří drží 
slovo, umí říci ne, a  mají jasný názor, třeba 
odlišný. Co nesnáším je pletichaření a člověk, 
který mění názor jako oblečení. Já osobně se 
snažím držet hesla „co sám nemáš rád, nečiň 
jinému“.

Co na to říká Vaše rodina?
Všude si pochvaluji, že mám skvělé rodinné 
zázemí. Moje manželka i můj již dospělý syn 
mě podporují. Mnohdy se sice ptají, jestli to 
mám vůbec zapotřebí, ale mám u nich opo-
ru a  přiznám se, že mi umějí i  poradit, a  to 
ve  chvílích, kdy je třeba trochu nadhledu. 
A ten si naštěstí všichni ještě držíme. 

VOLBY DO SENÁTU 2014
1. kolo 10.–11. října 2014
2. kolo 17.–18. října 2014

Petr Mihálik: Budu chránit seniory 
a podporovat region
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MO ČSSD Krásné Pole pomáhá

Ostravská ČSSD ve spolupráci s místní organizací a Sborem dobro-
volných hasičů  pořádá od 15. do 22. září SBÍRKU HRAČEK pro 
dětské oddělení ostravských nemocnic a Armádu spásy. Pokud máte 
nějaké přebytečné hračky a chtěli byste je věnovat - sběrné místo 
bude v daném termínu  před budovou hasičské zbrojnice. Případné 
dotazy zodpoví velitel SDH p. Štefek, mobil 604 172 723 nebo mís-
topředseda MO ČSSD p. Krejčí, mobil 724 228 570 .

Místní organizace ČSSD se rozhodla pomoci také při úpravách v okolí 
nové mateřské školky. V červenci bylo přivezeno 400 ks dlaždic, které 

poslouží jako okapový chodník a zabrání prorůstání trávy pod dřevěné ob-
ložení stěn budovy školky. Dále byl přivezen odhozový kámen ze stavby 
Prodloužené Rudné z lokality u lesa Padělky. Jedná se o moravskou  drobu 
s pískovcem a měla by sloužit jako základ budoucí okrasné skalky, kde bude 
představovat ukázku nejčastěji se vyskytujícího místního kamenného podloží.

Text a foto: Tomáš Krejčí, místopředseda MO ČSSD
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Turnaj v nohejbalu se konal opět v Horní Lhotě za příznivého počasí, 
na slušných kurtech a s tradičně dobrou organizací lehce narušenou mou 

roztržitostí /za což se ještě jednou dodatečně omlouvám/. Sportovní úroveň 
soutěže byla podpořena výkonem nováčka z Kyjovic a o dramatičnost opět 
nebyla nouze. Na první místo se po posílení kádru vrátila Velká Polom. Vzá-
jemné zápasy rozhodovaly o umístění dokonce ve třech případech!

Bohužel na konci turnaje došlo k situaci, která ovlivnila celkové hodno-
cení a v důsledku i pořadí na posledních dvou místech. Protože v celko-
vých propozicích VSH pro rok 2014 bylo odsouhlašeno pravidlo, které 
neumožňuje hrát v menším počtu hráčů než 3, musím z pozice hlavního 
pořadatele výsledky v duchu propozic dodatečně upravit a zápas Velká 
Polom – Hlubočec kontumovat ve prospěch Hlubočce. 

Pro vysvětlení – došlo ke zranění dvou polomských hráčů a zápas s Hlu-
bočcem nakonec odehrála Velká Polom jen ve dvojici.

                  Kamil Drozdek

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

VÝSLEDKY SOUTĚŽE VE VOLEJBALU

Volejbal nám letos nezkomplikovalo počasí, ale přesto se u nejpočet-
něji obsazené soutěže drobné potíže vyskytly. S účastí 72 hráčů a do-

bou trvání 8hodin vytvořil letošní volejbal jistě rekord VSH. Velkým kla-
dem soutěže byla účast všech obcí, vyrovnanost zápasů na 3 sety soutěž 
protáhla do pozdního odpoledne – tady je podnět k zamyšlení pro příští 
ročník.

Organizaci chybělo asi více ochotných lidí, přehlednější seznamování 
s průběžnými výsledky a hlavně s programem zápasů – na druhé straně by 
přispěla plynulému průběhu soutěže větší disciplinovanost zúčastněných 
a ochota trochu pomoci. Snaha vyjít vstříc požadavkům na přednostní 
odehrání zápasů nemá při takovém množství utkání žádný význam a vede 
jen k chaosu a nespokojenosti u ostatních.

Na kurtech se i ve velkém vedru urputně bojovalo o každý míč a nakonec 
nezústal nikdo neporažen. Vítězství letos patří Krásnému Poli, nováček 
z Kyjovic svou silnou disciplímu dále hledá….
V celkovém pořadí se situace opět vyrovnala a minimálně 6 obcí má stále 
šanci bojovat o celkové prvenství.
                  

Výsledky 6. soutěže Celkové výsledky po  6.soutěži

OBEC součet bodů Body do VO OBEC Body/Body-1soutěž 

1. Krásné  Pole 16 10 1. Krásné Pole 5+8+5+8+9+10=45/40

2. Horní Lhota 14 9 2. Velká Polom 8+10+8+9+4+5=44/40

3. Dolní Lhota 12 8 3. Plesná 4+4+10+10+7+6=41/37

4. Vřesina 12 7 4. Horní Lhota 10+5+6+6+5+9=41/36

5. Plesná 10 6 5. Dolní Lhota 9+6+0+7+10+8=40/40

6. Velká  Polom 10 5 6. Vřesina 7+9+9+5+0+7=37/37

7. Pustá  Polom 8 4 7. Těškovice 6+7+3+3+6+3=28/25

8. Těškovice 6 3 8. Pustá Polom 3+0+2+0+8+4=17/17

9. Kyjovice 2 2 9. Hlubočec 1+3+7+2+3+1=17/16

10. Hlubočec 0 1 10. Kyjovice 2+2+4+4+2+2=16/14

Výsledky 7. Soutěže Celkové výsledky po  7.soutěži

OBEC součet bodů Body do VO OBEC Body/po odečtu 1 disciplíny

1. Velká  Polom 18 10 1. Velká Polom 8+10+8+9+4+5+10=54/50

2. Plesná 14 /vzáj. zápas 2:1/ 9 2. Plesná 4+4+10+10+7+6+9=50/46

3. Vřesina 14 /vzáj. zápas 1:2/ 8 3. Krásné Pole 5+8+5+8+9+10+4=49/45

4. Horní Lhota 12 7 4. Horní Lhota 10+5+6+6+5+9+7=48/43

5. Kyjovice 10 6 5. Dolní Lhota 9+6+0+7+10+8+5=45/45

6. Dolní Lhota 8 /vzáj. zápas 2:0/ 5 6. Vřesina 7+9+9+5+0+7+8=45/45

7. Krásné  Pole 8 /vzáj. zápas 0:2/ 4 7. Těškovice 6+7+3+3+6+3+2=30/28

8. Hlubočec 4 3 8. Kyjovice 2+2+4+4+2+2+6=22/20

9. Těškovice 2/vzáj. zápas 2:1/ 2 9. Hlubočec 1+3+7+2+3+1+3=20/19

10. Pustá  Polom 2/vzáj. zápas 1:2/ 1 10. Pustá Polom 3+0+2+0+8+4+1=18/18

Poř. VŘ KP VP PP DL HL PL HB TE KY sety body
4 Vřesina x 2:1 2:1 2:1 0:2 0:2 1:2 2:0 2:0 2:0 13:9 12
1 Krásné Pole 1:2 x 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 17:3 16
6 Velká Polom 1:2 1:2 x 2:0 2:0 1:2 1:2 2:0 2:1 2:0 14:9 10
7 Pustá Polom 1:2 0:2 0:2 x 0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:1 9:11 8
3 Dolní Lhota 2:0 0:2 0:2 2:0 x 2:1 1:2 2:0 2:0 2:1 13:8 12
2 Horní Lhota 2:0 0:2 2:1 2:0 1:2 x 2:0 2:0 2:0 2:0 15:5 14
5 Plesná 2:1 0:2 2:1 0:2 2:1 0:2 x 2:0 1:2 2:1 11:12 10
10 Hlubočec 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 x 1:2 1:2 2:18 0
8 Těškovice 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 2:1 2:1 x 2:1 7:15 6
9 Kyjovice 0:2 0:2 0:2  1:2 1:2 0:2 1:2 2:1 1:2 x 6:17 2

VSH 2014 HL HB DL TE KY KP PP PL VP VR sety body pořadí
Horní Lhota 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 1:2 0:2 1:2 16:4 12 4
Hlubočec 0:2 0:2 2:0 0:2 1:2 1:2 0:2 2:0 kon 0:2 6:14 4 8
Dolní Lhota 0:2 2:0 2:1 0:2 2:0 2:1 0:2 0:2 0:2 8:12 8 6
Těškovice 0:2 0:2 1:2 0:2 1:2 2:1 0:2 0:2 0:2 4:17 2 9
Kyjovice 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 0:2 0:2 10:8 10 5
Krásné Pole 0:2 2:1 0:2 2:1 0:2 2:0 2:0 0:2 1:2 9:12 8 7
Pustá Polom 0:2 2:1 1:2 1:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 5:17 2 10
Plesná 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 2:1 0:2 2:1 14:7 14 2
Velká Polom 2:0 0:2 kon 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 16:3 16 1
Vřesina 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 1:2 0:2 15:6 14 3

VÝSLEDKY SOUTĚŽE V NOHEJBALU

chtěli formou her a soutěží pro naše členky a členy a hlavně děti z Krás-
ného Pole oslavit desáté výročí našeho TOM-oddílu turistiky. Pro starší, 
bývalá Paprsčata (ti zakládající jsou už dospělí) bychom rádi uspořádali 
na závěr country večer.                  Karel Závadský
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Návod pro ty, kteří by se chtěli podívat na Wimbledon

Jako velký  sportovní  fanoušek  jsem využil  svůj roční pra-
covní pobyt v Anglii k návštěvě různých sportovních akcí. 

Za  největší  zážitek  ale  považuji  návštěvu  tenisového  Wim-
bledonu. Dlouho  jsem si myslel,  že dostat  se na něj  je  téměř 
nemožné. Nicméně  je  to daleko  jednodušší,  něž by  se mohlo 
na  první  pohled  zdát.  Vzhledem  k  tomu, 
že  z  různých  krpolských  sportovních  klá-
ní  vím,  kolik  je  zde  stejných  sportovních 
nadšenců, rozhodl jsem se podělit se o svou 
zkušenost a eventuelně někoho inspirovat.

Jednou z možností, jak sehnat lístek na Wimble-
don, je najít si na internetu agenturu, která prodává 
lístky na sportovní akce. Jejich cena mě však zasko-
čila – lístek na první kolo turnaje na centrální kurt 
stojí přes 1000 liber/den (tedy více než 30.000 Kč), 
na kurt č.1 přes 500 liber. Tato cena pak s každým 
přibývajícím dnem turnaje roste. 
 Druhou možností je mít známého v nějakém an-
glickém tenisovém klubu. Organizátoři Wimble-
donu, v rámci podpory anglického tenisu, do nich 
posílají lístky podle poptávky. Nicméně tenis není 
v Anglii příliš rozšířený sport, a tedy počet hráčů 
či funkcionářů tenisových oddílů není velký. Proto 
není pravděpodobné, že budete nějakého aktivního 
tenistu znát.
 Třetí možností, kterou jsem využil já, a která je 
dostupná pro všechny, je vystát si frontu. Wimble-
don totiž zůstává díky tradici jednou z posledních 
velkých sportovních událostí v Anglii, kde je mož-
no zakoupit lístek v den turnaje. Na každý den je 
reservováno určité množství lístků na centrální kurt 
(cena lístku je 50liber), kurt č.1 (40 liber), kurt č.2 
(40 liber) a souhrnně pro 4-18 kurt (20 liber).
Fronta na Wimbledon, to je samostatné téma. Každý 
den v ní čeká kolem deseti tisíc lidi. Má svá pravi-
dla, která jsou spolu s dalšími informacemi shrnuty 
v 25-ti stránkovém průvodci ,,A GUIDE TO QUE-
UEING”, který se zde zdarma rozdává. Každý pří-
chozí dostane lísteček s pořadovým číslem. Tak, jak 

řada postupuje, čísla jsou na ,,check pointech” kontrolována, a ti, kteří se 
předběhnou, jsou nekompromisně posíláni zpět. Před vstupem do areálu 
Wimbledonu se prochází kontrolou jako na letišti. Podél fronty jsou za-
jištěna sociální zařízení, stánky s občerstvením, reklamní akce, sportovní 
aktivity (například možnost si zahrát minitenis, fotbálek atd). Fronta se 

neposunuje postupně, ale skokově, proto mají lidé 
možnost rozložit deky, skládací židle a piknikovat, 
spát…
Samozřejmě ten, kdo dorazí dříve, má větší šan-
ci koupit lístek na centrální kurt, kurt č.1., 2. a 3. 
(+automaticky na kurty 4.-18), což je také důvod, 
proč někteří postaví stan a čekají v řadě přes ce-
lou noc (ráno je pro ně připravena uschovna stanů 
a zavazadel). Na ostatní pak zbývá jen společný lís-
tek na kurty č. 4.-18., ale i tito návštěvníci nemusí 
přijít o to nejlepší – mohou si koupit lístek na nej-
lepší kurty za 5 liber v pokladně, kde je odevzdají 
návštěvníci, kteří tyto nejlepší kurty opustí a jdou 
domů – tyto peníze pak jdou na charitu.
Moje osobní zkušenost je taková, ze jsem ráno 
dorazil na zastávku metra Southfield, splynul s da-
vem a byl jím „přinesen“ do cca 1 km vzdálené-
ho Wimbledon parku, kde fronta začíná. To bylo 
přibližně v půl osmé ráno. Mé pořadové číslo bylo 
5153. Do areálu All England Clubu jsem se dostal 
v poledne. Nicméně hrát se začíná až od 11.00 ho-
din, navíc jsem měl štěstí a byl mi nabídnut lístek 
na kurt č. 2 a dokonce v první řadě uprostřed! Pak 
už stačí koupit si pro Wimbledon typické jahody se 
šlehačkou, vychutnat si Berdycha, Wiliamsovou, 
Kvitovou…

Do Londýna se dnes snadno dostanete i z moš-
novského letiště. Člověk může cestovat nalehko, 
jen s jedním menším zavazadlem (které však ze-
jména při využití návštěvy londýnských nákupních 
center nemusí některým dámám stačit) nízkonákla-
dovými aerolinkami. To dohromady činí návštěvu 
výjimečné události, jakou je tenisový Wimbledon, 
relativně dostupnou jak logisticky, tak finančně.
               Jaromír Richter
občan Krásného Pole, článek z pracovního pobytu 
v Anglii

Wimbledon - vedlejší kurt
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Fotbalová sezóna je opět tady
Vážení sportovní přátelé!

 Po letní přestávce máme  odehrán  první domácí zápas s mužstvem 
z Hošťálkovic, který stejně jako v jarní části skončil  bezbrankovou  remízou.

V mužstvu proběhly, pod vedením trenéra Pavla Válka, určité změny 
ve hře a především v posílení mužstva novými hráči. Z dorostu přestoupil 
Adam Chobot, z jiných mužstev Ostravského regionu přestoupilo  dalších 
pět fotbalistů. Jestli byla volba šťastná, ukážou příští zápasy, na které Vás, 
všechny sportovní fanoušky, srdečně zveme.

Cílem vedení TJ je postup  do krajského přeboru a to opravdu nebude 
jednoduché! Jak jsme se přesvědčili v minulé sezoně, nejsou mezi muž-
stvy v naší skupině, co se týká hry a připravenosti, téměř žádné rozdíly.
Že to nebude jednoduché, jsme se přesvědčili při zápase s Hošťálkovice-
mi. A tak nám nezbývá, než držet palce a fandit z plných plic!

Závěrem děkuji našim sponzorům za podporu:
SMO Ostrava, MO Krásné Pole, Ridera Bohemia a.s., Nikolas Tours 

a.s., Dalkia Česká republika, Karbonia s.r.o., Potrubí Seidler s.r.o., Ho-
mola a.s., Canis, Stolařství Roman Tichý, Navrátil & Partneři advokátní 
kancelář s.r.o., Teko Technology s.r.o., Kimex Group, Kooperativa pojiš-
ťovna a.s., VIG,  Jiří Teslík, Martin Obrtlík, Martin Stopa
              
              Martin Prokeš, předseda TJ

Rozpis zápasů družstva mužů Krásného Pole 
v Městském přeboru – sezóna 2014/15
Den  Hodina Soupeři   Výsledek
So 23.8. 17,00  Krásné Pole – Hošťálkovice  0 : 0
So 30.8. 17,00 Michálkovice - Krásné Pole  2 : 4 
Út 2.9. 17,00  Klimkovice - Krásné Pole
So 6.9. 16,30  Krásné Pole – Třebovice
So 13.9. 16,00  Vřesina - Krásné Pole
So 20.9.  16,00 Krásné Pole – Lokomotiva Ostrava
So 27.9. 16,00 Pustkovec - Krásné Pole
So 4.10. 15,30 Krásné Pole – Hrabůvka
So 11.10. 15,00 Hrušov - Krásné Pole
So 18.10. 15,00  Krásné Pole – Muglinov
So 25.10. 14,00 Krásné Pole – Polanka
Út 28.10. 14,00 Krásné Pole – Svinov
So 1.11. 14,00 Koblov - Krásné Pole
So 8.11. 14,00 Krásné Pole – Hlubina B
So 15.11. 13,30 Slovan Ostrava - 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

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.
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