Zpravodaj

KRASNIČAN
www.krasnepole.ostrava.cz

		

www.krasne-pole.cz

JSME PRVNÍ!!!!
Krásné Pole vyhrálo Vesnické
sportovní hry 2014

adost organizátorů, sportovců a příznivců této celoroční
soutěže je obrovská. Po celoroční dřině se sportovcům
Krásného Pole dostalo zaslouženého ocenění ve formě putovního poháru, který si předávají vesnice již devatenáct let.
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od PRVNÍ zmínky o vsi KRÁSNÉ POLE

Pozvánka

na silvestrovské setkání před radnicí
Rada městského obvodu
Vás srdečně zve na tradiční
zakončení roku a oslavu
Silvestra 2014.
Akce začíná jako každoročně v 15,00, tradiční
občerstvení zajištěno!!!

Ohňostroj bude
odpálen v 16,30!!!
Za obec převzali poháry Petr Hrubý a starosta Tomáš Výtisk

V roce 1996 byla tato soutěž založena p. Milanem Švidrnochem a TJ
Velkou Polomí jako Vesnická olympiáda. Jde o celoroční sportovní soutěž
v různých disciplínách individuálních i kolektivních sportů a soutěží se
o putovní pohár pro nejsportovnější obec Slezského regionu.
Mohou startovat muži a ženy, kteří v daném roce dosáhnou 14 let, ve vyjmenovaných disciplínách 13 let, a mají v obci trvalé bydliště. Každá
ze zúčastněných obcí pořádá během roku jednu ze soutěžních disciplín,
Krásné Pole organizuje plavání.
Soutěž vznikla se záměrem, že není důležité vyhrát, ale pobavit se, a to
se jí bezesporu daří. Ale rivalita vesnic je veliká a stupňuje se s počtem odehraných disciplín. Při každé soutěži slyšíte přátelské narážky a zároveň
vidíte rychlé přepočty získaných bodů.
Z původních šesti přihlášených obcí v r. 1996 se jejich počet rozšířil

Reprezentanti Krásného Pole ve Vesnických sportovních hrách

Přijďte se rozloučit s odcházejícím rokem 2014
ve společnosti ostatních
spoluobčanů!!!

a nyní se soutěže zúčastňuje 10 obcí. Původní disciplíny – plavání, přespolní běh, cyklistika, stolní tenis, volejbal, nohejbal a sálová kopaná se
postupně rozšířily o kuželky, střelbu ze vzduchovky, lukostřelbu a o badminton.
16. ročník Vesnické olympiády změnil název na “Vesnické sportovní hry”.
Stalo se tak po upozornění Českého olympijského výboru z Prahy, že název “Olympiáda” je chráněnou značkou a je používán neoprávněně.
Krásné Pole se poprvé do soutěže zapojilo pod vedením Ladislava Výtiska
v roce 1998 a skončilo tehdy na 5. místě. V roce 2005 převzal organizaci her
Jaromír Bajgar. On, společně s Vladimírem Kozelským a Petrem Hrubým,
nejsou jen hlavními představiteli naší obce v těchto sportovních hrách, ale
zároveň také všichni Krásné Pole zastupovali a stále zastupují v některých
disciplínách a věnují hrám neskutečné množství svého volného času.
Ač se to nezasvěceným možná nezdá, největším problémem je stále nedostatek sportovců, zvláště mladých. Vyhledávání a přesvědčování sportovců, aby reprezentovali svou obec, je nepřetržitou a nejsložitější součástí
organizace soutěže.
Za dobu trvání soutěže skončilo Krásné Pole 1x na 9. a 8. místě, 2x obsadilo 7. místo, 3x 6. místo, 2x páté a čtvrté, na 3. místě jsme se umístili 2x,
naposled v roce 2012, druhé místo nám patřilo 3x, a to v letech 1999, 2011
a 2013 a letos jsme konečně zásluhou našich sportovců dosáhli na stupeň nejvyšší a získali Putovní pohár, který byl naším zástupcům v soutěži
a starostovi obce předán 29. 11. 2014 na slavnostním vyhlášení výsledků
VSH, které se tentokrát konalo ve Vřesině.
Bohužel nemohl být předán přímo do rukou nejpovolanějších, a to ani
Jaromíra Bajgara, tak Vladimíra Kozelského, kteří nemohli být přítomni.
pokračování na str. 20
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V

ážení občané,

Před několika týdny proběhly komunální volby, s jejichž
výsledky se můžete seznámit na stránkách tohoto Krasničanu.
Dovolte mi, abych Vám jménem všech zvolených zastupitelů
poděkoval za účast ve volbách a za důvěru, kterou jste nám
dali do dalších čtyř let.

Osobně chci poděkovat také zvoleným zastupitelům za jednomyslné
zvolení mé osoby na post starosty. Začínám své třetí volební období a tak
mi dovolte trochu rekapitulace.
Musím se přiznat, že jsem se tentokrát dost dlouho rozmýšlel, zda
mám ve funkci starosty pokračovat. Nakonec jsem se rozhodl asi půl roku
před volbami, že budu opět kandidovat na tento post, a to hlavně proto, že
se podařilo zajistit financování pěti velkých investičních projektů. Připadalo mi dost nezodpovědné utéct od takto rozdělané práce. Ta představa,
že by se někdo nový měl potýkat s nástupem do neznámé funkce a ještě řídit tyto akce, mne přiměla k tomu, že jsem se rozhodl pokračovat.
A když v těchto dnech vidím, s jakými problémy se některé z projektů
rodí, musím objektivně připustit, že bych svému potencionálnímu nástupci asi připravil horké chvilky. Takto mi nezbývá, než že si všemi strastmi
mnou připravených projektů musím projít sám.
Když se ohlédnu za uplynulými osmi roky, zdá se mi, že uběhly neskutečně rychle. V životě Krásného Pole se událo mnoho věcí, dokázali

jsme využít příležitosti, které nabízí spolufinancování projektů z fondů
EU, přesto jsme zatím nenaplnili všechny plány, které jsme si dali. Sportovní hala nebo dům pro seniory, majetkoprávní řešení fotbalového hřiště
nebo domu zahrádkářů - to jsou výzvy, které zatím stále leží před námi.
Jsem rád, že mnoho schopných lidí vyslyšelo mé volání po větší aktivitě
ve společenském životě obvodu. Vznikly nové akce jako divadelní festival Tyjátr krasnický nebo akce Gulášfest, či Rozloučení s létem. Musím
zmínit i heroické úsilí našich sportovců a jejich historicky první vítězství
ve Vesnických sportovních hrách.
V letošním roce jsme si připomněli výročí 590 let od první zmínky
o Krásném Poli. Oslavy nebyly nijak bujaré, ostatně - nebylo to ani v plánu. Letošní výročí mělo spíše jen připomenout, že „už“ za 10 let oslavíme
kulatiny – a ty by se už měly oslavit řádně. Proto vyzývám, abychom se již
dnes zabývali tím, jak tu „šestistovku“ naší obce oslavíme.
Vážení spoluobčané, velice vám děkuji za spolupráci v uplynulých 8
letech. Těším se, že i to další čtyřleté období bude naplněno snahou o rozvoj Krásného Pole, aby bylo stále krásnějším a příjemnějším místem pro
život. Těším se na setkávání s vámi a na společné prožití další „čtyřletky“.
A na závěr mi dovolte, abych učinil tradici zadost a popřál vám příjemné a ničím nerušené prožití svátků vánočních a také do nového roku
Vám všem přeji mnoho úspěchů, zdraví, štěstí a pohody.
Ing. Tomáš Výtisk
starosta městského obvodu Krásné Pole

Výsledky voleb v MOb Krásné Pole za oba volební okrsky
Počet volených členů zastupitelstva: 		

15

Počet oprávněných voličů zapsaných v seznamu: 2 092

Kandidátní listina
Pořadí

Počet vydaných obálek:			

1 048

1.

Počet odevzdaných obálek:			

1 046

2.

Volební účast v %				50,1
Počet platných hlasů (každý volič měl až 15 hlasů) 13 842

Složení nového zastupitelstva:
Za KDU – ČSL:
Jméno a příjmení
Tomáš Výtisk		
Věra Pražáková		
Miroslav Kondé		
Miroslav Broskevič
Dušan Lederer		
Roman Vlkovič		

Absolutní počet hlasů
644
396
379
332
302
278
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5.

Počet
mandátů

4 628

33,43

6

3718

26,86

4

2490

17,99

3

1 515

10,94

1

1491

10,77

1

Jméno a příjmení
Nikolas Mamulos		

Absolutní počet hlasů
163

Za KSČM
Jméno a příjmení
Jiří Plhák		

Absolutní počet hlasů
186

Povolební uspořádání MOb Krásné Pole
Absolutní počet hlasů
394
319
306
296

Za ODS
Jméno a příjmení
Radim Homola		
Martin Prokeš		
Radek Slončík		

4.

Křesť.demokrat.unie - Čs. str. lidová
(KDU – ČSL)
SNK MEŠNICE
(SNK)
Občanská demokratická strana
(ODS)
Česká str. sociálně demokratická
(ČSSD)
Komunistická str.Čech a Moravy
(KSČM)

Přepočtené
% platných
hlasů

Za ČSSD

Za SNK
Jméno a příjmení
Zdeňka Klásková		
Jan Pandularis		
Eva Dostalová		
Tomáš Havrlant		

3.

Název strany

Hlasy –
absolutní
počet

Absolutní počet hlasů
257
231
230

Starosta:
Místostarosta:
Členové rady:
		
		

Tomáš Výtisk (za KDU ČSL)
Zdeňka Klásková (SNK Mešnice)
Věra Pražáková (KDU ČSL),
Martin Prokeš (ODS),
Nikolas Mumulos  (ČSSD)

Předseda finančního výboru:  Eva Dostalová (SNK Mešnice)
Předseda kontrolního výboru:   Jiří Plhák  (KSČM)
Předseda investičního a stavebního výboru:
		
Miroslav Kondé (KDU ČSL)
Předseda komise sociální: Věra Pražáková (KDU ČSL)
Předseda komise kulturní a sportovní: Zdeňka Klásková (Mešnice)
Předseda komise přestupkové: Mgr. Králíková (nez.)
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Cyklostezka s různými otazníky
Stavba chodníku a cyklostezky vyvolává rozporuplné reakce
Dopravní poměry se na části
ulice Hájkovické zásadně změnily loni poté, když ulice byla
rozdělena podélně na část ryze
dopravní, přičemž zbytek připadl na pokračování cyklostezky
od porubského lesa. Zemní práce
na přeměně ulice začaly již loni
a k zásadnímu pokračování došlo
na začátku letošního podzimu.
Výsledkem je kompletní poklad
dlažby od zastávky autobusu až
poulici Zauliční.

Bohužel celý průběh projektu výstavby (úsek Nová Kolonie – Zauliční) probíhal značně nestandardně. Vyskytla se řada nešťastných náhod, chyb i nedostatků, jak nám řekl Pavel
Šutta, koordinátor a stavební dozor této stavby. Původní vítěz výběrového
řízení – firma Ridera, po čase od zakázky odstoupila a její místo zaujala
firma Elspol Ostrava. Od konce září, po předání staveniště, stavební práce
vázly (čekání na materiál, střídání stavbyvedoucích, špatná spolupráce party pracovníků). Mnohé části položené dlažby se musely překládat (výškové

a prostorové nedostatky) a počátkem
listopadu se zastavily úplně.
Nakonec došlo až na jednání majitele dodavatelské firmy u starosty
městského obvodu a tam dal dodavatel
příslib, že práce budou pokračovat podle harmonogramu. V závěru listopadu
práce skutečně pokračovaly, ale přes
všechny sliby nebyla ani v prvním týdnu v prosinci stavba dokončena. A to
už uhodily první mrazíky, které postup
prací dále kompikovaly.
„Městský obvod se omlouvá obyvatelům, řidičům i chodcům, kterým
vznikly zbytečné potíže, komplikující jim běžný denní chod na této poměrně frekventované trase. Přes obtíže
s výstavbou pevně věřím, že výsledné dílo bude dobře sloužit všem lidem
a přispěje ke zvýšení bezpečnosti jak chodců, tak cyklistů. Především jde
o děti, které tady každodenně musí procházet cestou do školy. Jsem přesvědčen o tom, že až vyřešíme problémy se stavbou, všichni ocení přínos
tohoto díla“ řekl starosta Tomáš Výtisk.
				          Připravil a foto dodal (jas)

Datové propojení zajistí lepší informovanost
Město je protkáno optickou sítí, spojující nejrůznější organizace

ré dosud k síti připojeny
nebyly. Realizace akce začala již v roce 2012 a byla
dokončena v říjnu 2014.

Výsledky vcelku příznivé

Když začaly na počátku podzimu ve směru od hřbitova
dále do obce až do Základní školy různé druhy výkopových
prací, většina občanů netušila, co se děje. Značnou měrou výkopy probíhaly ručně, ale na mnohých místech vznikly pořádné zemní jámy (zaplavované spodní vodou), a to i na několika
místech v ploše chodníků nebo v těsném sousedství radnice.
A v místech jam byly zanedlouho nasazeny speciální protlačovací stroje, které nakonec všechny výkopy propojily a zajistily
uložení plastové chráničky. Ty se do otevřených výkopů kladly
ručně.

Do chrániček je zafouknut optický kabel, který je součástí Ostravské
metropolitní sítě. Ta slouží potřebám jak statutárního města Ostravy, tak
základních škol, kulturních organizací, organizací v sociální oblasti či vybraných úřadů městských obvodů v okrajových částech města – těch, kte-

Přes časté výhrady
k probíhajícím výkopům
se nakonec ukázalo, že
práce proběhly poměrně
rychle a kvalitně. Plocha
chodníků byla obratem
opravena, výkopy byly
zasypány s vysetím trávy
nebo vyplněny asfaltovou
výplní. Velmi dobré bylo
patrně využití protlakové
metody (provedla odborná firma Talpa, zaměřená
na tyto činnosti již řadu
let), která byla použita v místech křížení a souběhu trasy s ostatními inženýrskými sítěmi. Chráničky jsou uloženy v rýze s krytím ve volném
terénu 60 cm, v chodníku 40 cm, s položenou výstražnou folií oranžové
barvy a krycími PVC deskami.
Mimo samotnou výstavbu probíhala v rámci celé akce také instalace
a konfigurace síťových prvků v budovách koncových příjemců služeb.
Závěrečná část projektu se týká dokončení agendy vkladů do katastru nemovitostí a zahájení rutinního provozu služeb metropolitní sítě. Celkové
náklady na celý projekt přesáhly 80 milionů korun včetně DPH, z čehož
má být pokryto dotací z prostředků EU kolem 85 %. Takže se můžeme
těšit na to, že při potřebě získání určitých informací je při využívání Metropolitní komunikační infrastruktury dostaneme podstatně rychleji a kvalitněji než tomu bylo dosud.
					             Text a foto (jas)
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Základní škola musí objemově přirůst
Kapacita již za několik let nebude dostačovat

Vizualizace, pohled na připravovaný výtah

Vizualizace, pohled od silnice

Nedostatek vyučovacích prostor základní školy v posledních letech roste. Skutečnost je dána hlavně tím, že rostl počet
nově narozených dětí spolu s trvalým trendem přistěhovávání
nových občanů do Krásného Pole. Od roku 2011 rostl počet
nepřijatých dětí v mateřské škole a kapacita školní družiny
musela být v letošním roce zvýšena ze 60 na 88 žáků. Z těchto
skutečností vyplývá, že škola potřebuje vybudovat nové učební
i užitné prostory.

dové i stropní konstrukce. Ostatní systém napojení na technickou infrastrukturu zůstane zachován.
Důležitým požadavkem dneška je také zajištění bezbariérového
přístupu, který je nyní umožněn jen do přízemí budovy školy. Při plánovaných stavebních úpravách bude realizována přístavba výtahu, a to
v místech zadního vstupu do školy a jejích šaten z prostor od oploceného školního hřiště. Nástupní a výstupní stanice výtahu jsou orientovány
do stávající chodby a jednotlivé stanice budou v místě původních okenních otvorů. Jiné úpravy uvnitř objektu nebudou nutné. Tím budou zcela
splněny požadavky na prostory a provoz zařízení či učeben pro výchovu
a vzdělávání dětí a mladistvých podle příslušné vyhlášky o zajištění bezbariérovosti budov.

Dnešní kapacita školy je 270 žáků, ale podle demografického vývoje
se do 10-ti let zvýší počet dětí, kteří dosáhnou věku pro základní vzdělání,
na 320. V konečné podobě to znamená, že škola potřebuje co nejdříve
postavit tři nové (tak zvaně kmenové) učebny. Jednu bude nutné rekonstruovat ze stávající učebny pro pracovní výuku a k dalším dvěma novým
budou zapotřebí i sociální zařízení, šatny a kabinet.
Čistá užitková plocha současné školy byla v závěru letošního července 952 m2. Každá kmenová učebna je nyní podle ředitelky školy
RNDr. Věry Havelkové vytížena na 100 %.

Nástavba a dostavba

Bylo rozhodnuto o dostavbě potřebných prostor formou nástavby
nad vstupní podlaží školy tak, aby nové prostory tvořily se školou jeden
funkční celek. Do nástavby by se mělo podle připraveného projektu vstupovat ze současného vnitřního schodiště tak, že bude zajištěna návaznost
na hlavní komunikační chodbu školy. Jenže to nebude jen tak jednoduché,
protože nově vybudovaná nástavba si vyžádá staticky zesílit dnešní zákla-

Stavební zásahy

Na pohled nebudou rozsáhlé, ale přízemí a 1. patro uličního traktu
budovy si vyžádají vybourání některých příček. Bourat se budou i dnešní
podlahy a zvýší se nosnost kleneb. Počítá se i s menšími dispozičními
úpravami menšího rozsahu ve všech podlažích dvorního traktu hlavního objektu. Nově bude zapotřebí realizovat i střešní plášť, zateplit plášť
obvodový a vyměnit i okna a dveře. Nově vzniklé prostory bude nutné
vybavit nábytkem, výukovými pomůckami a různými doplňky.
Podle projektové organizace Atris, s. r. o. mají celkové náklady dosáhnout výše okolo 23 milionů Kč. Nejvíce připadne na stavební práce
(přes 16 milionů Kč), menší částky budou tvořit přípravné a projektové
práce, technický dozor investora a interiérové vybavení.
					
(jas)

Změny v dopravě od 14. prosince 2014
K

celostátnímu termínu změn jízdních řádů dne 14. prosince 2014
vstoupí v platnost mimo jiné nový jízdní řád linky 46 a výrazně upravený jízdní řád tramvajové linky 5.
Na lince 46 dojde především k prodloužení jednoho ranního školního
spoje z Poruby do Krásného Pole – bude se jednat o spoj s příjezdem
na zastávku Družební v 7:44. Tento spoj bude dále pokračovat zpět do Poruby a bude ukončen na zastávce Poruba, vozovna.
Na tramvajové lince 5 je cílem změny především zlepšit cestování
občanům v pracovní dny dopoledne tak, že intervaly mezi spoji budou
zkráceny z 60 na 30 minut. Zároveň bude maximálně sjednocen jízdní řád
v pracovní dny a o víkendech, což umožní snadnější zapamatování odjezdů této tramvajové linky. Linka 5 pojede nově po většinu dne vždy v 9.
a 39. minutu ze zastávky Krásné Pole směrem do Poruby, a zpravidla v 6.
a 36. minutu ze zastávky Vřesinská do Krásného Pole. V jiných časech
pak linka pojede pouze v době odpolední přepravní špičky v pracovní den
a po celý týden ve večerních hodinách. Dle nového jízdního řádu bude
linka 5 provozována v intervalech 30 minut v pracovní dny od 4 do 20
h (mezi 14:00 a 15:30 častěji) a o víkendech od 7 do 20 h. Po celý týden
strana 4

po 20. h a o víkendech ráno do 7. h bude linka provozována v intervalech
60 minut.
Popsaná změna je reakcí na připomínky cestujících a výsledky dopravních průzkumů. Navýšení počtu spojů bylo umožněno především nahrazením spřažených souprav článkovými tramvajemi na většině spojů.
Věříme, že provoz linky 5 dle nového jízdního řádu usnadní cestování
občanům přilehlých obcí a zajistí efektivnější provoz linky.
Tomáš Hranický
Koordinátor ODIS s. r. o.

Murphyho zákony:
Systém, závislý na lidské spolehlivosti, je silně
nespolehlivý.

Zpravodaj KRASNIČAN

Mateřská škola dostává centrum venkovní zábavy
Školáčci budou mít více možností ke tvůrčí a zábavné činnosti

Většina nejmenších, kteří navštěvují mateřskou školu, doslova miluje pohyb na vzduchu a nejrůznější činnosti venku.
Nová mateřská škola jim to dosud příliš neumožňovala, protože venkovní plochy v okolí jsou poměrně malé a tudíž bylo
nutné chodit za zábavou na hřiště školní. Ale projekt MŠ již
ve stavu zrodu počítal s výstavbou přírodní zahrady, která
v současnosti vyrůstá v těsné
blízkosti zdravotního střediska a tenisové tréninkové stěny.
Děje se tak i v souvislosti s nutností zajistit na tuto akci dostatek finančních prostředků.

Probíhá zde řada stavebních prací – od výstavby oplocení, vstupní
části a řady různých zábavních míst
přímo na vnitřní ploše. Na prvopočátku byla velká deponie nejrůznější
zeminy, která po řadě přesunů nyní
vytváří základ svahu, situovaného
jižním směrem od telefonního vysílače (základnové stanice). Svah je
ve směru k obvodu vysílače usazen
a ukotven do gabionové zdi. Zemní práce probíhají jak ručně, tak strojně.
Bylo nutné vykopat řadu výkopů pro zhotovení plotu, ale i pro patky nových herních prvků, tzv. modulací (kopečků), na kterých budou umístěny
různé herní prvky. Modulace bude zároveň sloužit k zimnímu sáňkování
a lezení, - prostě „blbnutí“ dětí ve sněhu.

Předpoklady výstavby

Před zahájením stavby byl areál
budoucího dětského hřiště oplocen.
Práce probíhaly jak strojně, tak hlavně ručně. Pro herní prvky (tzv. mobiliář) byly vytvořeny základové patky
300x300 mm o výšce 900 mm, ale
počítalo se i s kotvením do země stojkami z dřevěných (hlavně akátových)
kulatin, které při zabetonování do betonových patek hodně vydrží. Nosné konstrukce jsou u nového hřiště
z odkorněné, přirozeně rostlé akátové
kulatiny. Počítalo se však i se dřevem dubovým nebo plošnými prvky
z akátové překližky. Mimo dřevo
jsou použity přímé nebo různě ohýbané ocelové trubky s krytím práškovým lakem. Ale počítalo se i s ocelovým, žárově zinkovaným ocelovým
drátem a kombinovanými lany. Zkrátka, spoje a prvky mobiliáře jsou
provedeny tak, aby prvky vydržely co nejdéle a byly co nejbezpečnější.

Prvky na hřišti

Jejich výčet je poměrně dlouhý, ale vcelku detailně charakterizuje
vše, co budou mít děti předškolního věku k dispozici při – hraní, zábavě
i vzdělávání. V prostoru hřiště bude například šestikůlový zastřešený altán. Děti takovému prvku rády říkají „domeček“ a ten bude mít v tomto

Kurz pro seniory
družení nezávislých kandidátů Mešnice vyhlašuje kurz počítačové a internetové gramotnosti určený pro seniory. Kurz
bude probíhat od 15. 1. 2015 v prostorách Základní školy v Krásném Poli, a to jedenkrát v týdnu 2 hodiny. Kurz je zdarma.

S

případě tři patra lavic a bude zde i tabule a tři stoly. Při půdorysu 4,9x4,3
metru by měl mít místa dost i při velkém zájmu.
Dalším prvkem bude prolézačka TEE PEE, která bude mít nakloněnou lezecí stěnu nebo nakloněné žebřiny, - děti zde budou asi trénovat
odvahu. Prolézačka Pyramida bude sloužit podobnému účelu. Mezi dalšími prvky bude také pružinové houpadlo Koník, malovací tabule Čmáralka nebo basketbalový koš Hopík
((bude mít dvě výškové úrovně).
Mezi další prvky můžeme uvést
malou lavičku, skluzavku Šupinku
pro dvě výškové úrovně skluzu nebo
divoké kořeny (kůl s podlážkou pro
doskok). Děti nepochybně zaujme lanový tunel s věžemi – dvě věže šestiúhelníkového tvaru s podestou jsou
propojeny lanovým tunelem, který je
zavěšen mezi dvěma věžemi pomocí
dvou nosných kostrukcí v různých
výškách. Děti budou moci využívat i šplhací lávku, která je určena
ke šplhání na kopec, nebo také pozorovatelnu (kryté zastřešení, v němž
budou 4 kusy laviček). K dispozici
bude i týpí z vrbového proutí - vrbové proutky snadno koření a jsou velmi tvárné. Týpí mají být ve dvou provedeních – malé a velké a budou propojena vrbovým tunelem. Vstup na hřiště
bude přes dekorativní bránu, nad níž bude nápis „PŘÍRODNÍ HŘIŠTĚ“.
Terén hřiště bude modulován hutněným jílem, na nějž je navrstvena
ornice pro trávník nebo ornice pro výsadbu a u větších svahů bylo nutno
pod ornici položit rohož pro zpevnění svahu. Pro zdolávání výškového
převýšení jsou na hřišti provedeny
dřevěné přírodní schody - hlavně
z akátové kulatiny nebo akátové desky. Při budování nových pochůzích
ploch se počítá s provedením kamenných chodníků ze šlapáků.

Různé doplňky

Hřiště mateřské školky bude
multifunkční a bude na něm probíhat
řada výukových programů. Děti budou například pomáhat při organizování Bylinkové zahrádky, která počítá s pěstováním levandule, oregana,
saturejky a dalších rostlin. V areálu
budou i tak zvané pozorovací stromy, určené k pozorování přírody,
například uhnízděného ptactva. Některé další prvky zahradní a dětské
architektury budou umístěny i přímo
v areálu objektu mateřské školky, kde se v závěru měsíce listopadu připravovaly potřebné plochy. Nepochybujeme, že řada nově instalovaných
prvků se u dětí uchytí hlavně díky jasnému a srozumitelnému označení
jako: Kavčí věž, Rudovousova věž, Sluníčko, Hopík, Čmáralka, Koník
a dalším, která se nepochybně v průběhu vývoje ukážou jako potřebné
a snadno pochopitelné.
					               (připravil jas)

V případě Vašeho zájmu se můžete přihlásit u Zdeňky Kláskové na telefonním čísle 737 328 536 nebo na sekretariátu ÚMOb
Krásné Pole na telefonním čísle 599 426 102,
a to do 10. 1. 2015.
		
Zdeňka Klásková
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Nová zahrada pro školku

ětšina z nás si nemohla nevšimnout, že kolem budovy nové školky
vyrůstají různé prolézačky pro děti, houpačky, horolezecká stěna,
skluzavka, domečky, které vkusně doplňují tento prostor.
Spousta občanů už ale netuší, že obec vykoupila pozemky za zdravotním
střediskem a díky financím získaných ze Státního fondu životního prostředí
zde roste zahrada pro děti mateřské školy se vším všudy.
V dnešních dnech, kdy se stavba blíží ke konci, nemusíte mít velkou
představivost, abyste z pohledu přes plot uhodli, jak asi zahrada bude vypadat. Přírodní hřiště stylově odpovídá dětskému hřišti u školy a krásně
tak do tohoto prostředí zapadá. Prolézačky, domečky, skluzavky, tabule
na kreslení, týpí, vigvamy, sloupy nejsou umístěny jen na rovině.
Aby se děti dostaly k některým domečkům, budou muset vynaložit trochu
úsilí, ale zpátky se už mohou sjet po skluzavce. Je tady prostor ke schovávání i na honěnou. Všechno dřevěné, barevné, přírodní. Uvidíte i konstrukce prolézaček, které budou pravděpodobně obrostlé dřevinami a vytvoří tak úžasné bunkry, které děti tak milují. Před sluníčkem se mohou

V
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schovat do velkého zastřešeného domku s lavičkami.
Cestičky jsou vysypané pískem, některé barevným.
Zkrátka zahrada se zcela jistě stane zamilovaným místem dětí a určitě se
jim nebude chtít jen tak odejít a přerušit své hry kvůli něčemu takovému
jako je oběd.
Je skvělé, že po tak krátké době, kdy byla nová moderní školka vystavěna,
může být doplněna o pomyslnou třešničku na dortu ve formě této zahrady.
Na různých místech republiky se můžeme s podobnými parky setkat, je
však dost dobře možné, že tam po nás budou chtít vstupné.
Při pohledu na novou školku a rostoucí zahradu lituji jen jediné věci, a to
že mé děti jsou už velké a já je nemůžu z této školky vyzvedávat a dívat
se na ně, jak si hrají v nové zahradě.
Že tento pocit se mnou sdílí spoustu rodičů, jsem si naprosto jistá. Zkuste se projít kolem budovy staré školky a přilehlé zahrady a pak zamiřte
k nové školce a k přírodnímu hřišti. Osobně se domnívám, že k tomu není
třeba žádného komentáře.				
						
(ZV)

Zpravodaj KRASNIČAN

Více energie v novém provedení
U základní školy vyrostl nový zdroj tepelného a energetického výkonu

do základní školy, jídelny a mateřské školy.
Kogenerační jednotka je velký stroj (výrobce TEDOM) s elektrickým
výkonem 184 kW a tepelným výkonem 232 kW s výstupem teplé vody
90/70oC. Samotný spalovací motor jednotky je poháněný plynem se spotřebou plynu 45,9 m3. Celý stroj váží téměř pět tun a u krytu má hluk 72 dB,
přičemž garance říká, že u okolních budov to nebude více než max 40 dB.

Termíny nedaleko

Budova s umístěním stroje kogenerace a budova trafostanice mají být
ukončeny do konce roku 2014 včetně napojení objektů, což je úkolem dodávající místní firmy Seidler a půjde o Základní a mateřskou školu i jídelnu, případně zdravotní středisko. Počítá se s tím, že konečné zprovoznění
jednotky a připojení na el. síť bude do ledna 2015. Zhotovitelem projektu
je autorizovaná projekční kancelář PospíšilíkProjekt, s. r. o.
Na akci je zaměstnána řada obyvatel Krásného Pole (díky firmě Seidler), práce probíhaly během podzimu podle harmonogramu, čemuž hlavně pomohlo velmi teplé podzimní počasí.
Text a foto (jas)

A zase se kope, byly odezvy veřejnosti na průběh zemních
prací v těsném sousedství Základní školy přímo v místech, kde
je kotelna a kde byla dříve například skládka uhlí. Občané
nevěděli, o co se jedná.  
Poměrně hluboká díra, vznikající v těsné blízkosti školy,
byla nutností. Obec se rozhodla zde umístit kogenerační jednotku, která dokáže vyrábět elektrický proud a ohřívat vodu
s nejvyšší efektivností. Návratnost dané investice byla spočtena na 6 až 7 let.
Technické parametry
Budova (s rozměry 6,5 m x 3,7 m, která v těsném sousedství školy
vyrostla, bude mít samostatný vchod a je stavebně oddělena od budovy
školy. Bude zde i trafostanice (dodá firma Eltraf), kde bude transformátor 250 kV s rozvodnou. Vysokonapěťová přípojka bude provedena VN
kabelem z trafostanice u hřiště a nízkonapěťové vývody budou směřovat

Výtěžek z fotovoltaické elektrárny
70 000,00 Kč
60 000,00 Kč
50 000,00 Kč
40 000,00 Kč
30 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč

Pozvánka na soutěž
sobotu 28. prosince 2014 se od 10,00 hodin uskuteční již tradiční střelecké závody ze vzduchovky. Střílet se bude v sále hospody U Josefa, a to v kategoriích: děti do 15-ti let, ženy, muži a masters
(účastníci Vesnických sportovních her). Soutěž proběhne pod záštitou Městského obvodu Krásné Pole, zvou pořadatelé.

V

Řady1

2013
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

CELKEM bez DPH
10 892,00 Kč
24 473,00 Kč
35 192,00 Kč
45 937,00 Kč
41 729,00 Kč
50 837,00 Kč
62 394,00 Kč
40 025,00 Kč
31 490,00 Kč
23 195,00 Kč
9 510,00 Kč
???
375 674,00 Kč

Murphyho zákony:
Vždy je lehčí věci rozdělit než spojit dohromady.
Je-li zakázáno přístroj rozebírat, rozsype
se sám od sebe.

					    Jaromír Bajgar
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Počasí rozhoduje o způsobu uzení
Blížící se přelom roku je také často impulzem k úvaze, jak
zpestřit zimní jídelníček různými masovými pochoutkami.
Řada lidí dává přednost
výrobkům, které prošly
procesem uzení, a to nejlépe v domácích podmínkách. Jednu z domácích
udíren v Kr. Poli provozuje pan Petr Papírník
a udírna je údajně v provozu již od třicátých let
minulého století. Lze v ní
udit cokoliv, ovšem nejčastěji to bývají klobásy,
dále různé druhy masa,
špek, ale ne ryby.
Proces uzení je však hodně specifický a vyžaduje dostatek znalostí, jak v jeho průběhu
postupovat. Tedy nejen to, jaké maso nebo výrobky jsou pro uzení nejlepší, ale také jak dlouho a za jakých teplotních podmínek udit. A jaká by
měla být stavební skladba udírny a jaké dřevo především používat.

Proces hoření

Trochu techniky

Popisovaná udírna má na sebe navazující: * ohniště, kde se přikládá,
dále * sopouch, kterým prochází do ¾ délky nejprve oheň
s následným kouřem, a samotná * udírna, kde se kouř podle
konstrukce točí nahoru a dolů.
Udírna má v konstrukci základů
hlavně různé druhy cihel (po rekonstrukci i šamotové) a na sopouch byly užity čedičové kameny s vymazáním spár hlínou.
Jak dodává Jaroslav Tvarůžka,
soused odnaproti, je docela
pravděpodobné, že nad ohništěm je zabudován poklop z tanku. A historické prameny říkají,
že udírna vznikla již v době
před II. světovou válkou.
Každá udírna udí jinak, což je
dáno nejen samotnou konstrukcí, ale zejména stavem počasí.
Při velkém větru nebo nízkém tlaku vzduchu nemá uzení cenu, protože
dým se vrací. Uzení - to je tak trochu věda, vyžadující dlouhodobě získávané znalosti celého procesu.

Pan Papírník doporučuje při zahájení procesu uzení nejprve předehřev dřevem smrku – zhruba 2 hodiny předem při teplotě okolo 80oC.
V udírně jsou umístěny nosné tyčky ve dvou řadách, na které se uzené
výrobky zavěšují. Tyčky jsou dřevěné (zcela prouzené) o průměru 25 –
30 mm, - kovové nelze užívat, protože by se výrobky spálily. Proces uzení
začíná a v tuto dobu je vhodné topit suchým dřevem z břízy, stále při
teplotě okolo 80 – 90oC. V udírně je umístěna nádoba se zhruba třemi
litry vody, jež se odpařuje, protože jinak by se klobásky „vyšťavily“, byly
suché a ztratily by osobitou chuť.
Po dvou hodinách uzení je potřeba udírnu otevřít a zkontrolovat barvu
uzených výrobků. Když jsou například klobásky ještě hodně světlé, je
třeba dále topit dřevem, nejlépe z ovocných stromů. Naopak tmavá barva znamená užívat dřevo buku, habru nebo břízy. Mezitím teplota klesá
na zhruba 70oC a topí se dále tak dlouho, až se klobásky začnou scvrkávat
(krabatit), protože se mění jejich vnitřní struktura.

(Ne)zaručený recept na klobásky podle P. Papírníka:

L

ibové maso nakrájíme na plátky šíře 1-3 cm, tučné maso odložíme, prorostlé meleme. Nakrájené a namleté maso prosolíme (na 10 kg
masa 17 dkg soli), necháme 2 dny odležet, na 10 kg masa přidáme pro zjemnění směsi 1 litr vody. Mezitím přidáme tzv. bren
(na jemno mleté tučné maso) a koření s česnekem a kmínem, rozmíchané ve vodě. Směs je nutné ½ hodiny promíchávat a promačkávat,
následně plníme střívka a zavěšujeme na tyčky do udírny.							 Text a foto: jas

Chovatelé poštovních holubů hodnotili závodní
sezónu roku 2014
V
sobotu 29. 11. 2014 proběhla výstava poštovních holubů Oblastního
sdružení Opava, kterou pořádala Základní organizace Krásné Pole.
Bylo vystaveno 108 ks holubů z osmi Základních organizací regionu Opava. Při příležitosti této výstavby proběhlo vyhodnocení závodní sezóny
2014 a vítězným chovatelům byly předány poháry a diplomy. Soutěže
v závodech poštovních holubů jsou náročnou činností, kde musí chovatel uplatnit svoje schopnosti, udržet formu holubů po období tří měsíců,
od konce dubna do konce července. Po 14 denní přestávce od ukončení
závodů starých holubů, začínají tréninkové a pak závodní lety mladých
holubů, narozených v tomto roce. Závodní sezóna mladých je ukončena
v měsíci září. Soutěže poštovních holubů jsou rozděleny do hodně kategorií, a to podle délky a počtu zaletěných tratí. Nejhodnotnější výsledek
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chovatele je pořadí v mistrovství Oblastního sdružení, kde jsou sečteny
výsledky ze všech závodů sezóny. Pak jsou hodnoceny výsledky na krátkých, středních a dlouhých tratích v příslušném roce. Dvouleté soutěže
jsou rozděleny do kategorií „A“ až „H“ a jsou ještě další soutěže, které
však pro „nezasvěcené“ nemá význam uvádět.
Jak to dopadlo pro chovatelé ze základní organizace v Krásném Poli?
Stručně řečeno – velmi dobře! V nejhodnotnější soutěži, tj. mistrovství
Oblastního sdružení se umístili v „TOP 10“ tři chovatelé z Krásného Pole:
2. místo – Holuša David, 3. místo – Hrbáč Daniel a František, 5. místo –
Výtisk Jaromír. Celkem závodí v Oblastním sdružení Opava 92 chovatelů.
V mistrovství krátkých tratí:
1. místo – Holuša David, 2. místo
– Hrbáč Daniel a František, 8. místo – Kozelský – Musial, 11. místo – Výtisk Jaromír. V mistrovství
středních tatí: 3. místo Hrbáč Daniel a František, 7. místo – Holuša
David, 10. místo – Výtisk Jaromír.
V mistrovství dlouhých tratí: 2. místo – Salga Jaromír, 3. místo – Výtisk
Jaromír, 5. místo Holuša David, 17.
místo – Hrbáč Daniel a František, 33.
místo – Výtisk Josef mladší. Neuvádím ve výše hodnocených soutěžích
všechny chovatele z důvodů zdlouhavých informací, V soutěžích olympijských kategorií jednotlivých holubů – A až H se naši chovatelé umístili
následovně:
Skupina:
„A“ – 1. a 3. místo Holuša David, 2. místo Hrbáč Daniel a František
„B“ – 2. a 3. místo Holuša David
„C“ – 1. a 3. místo Výtisk Jaromír
„D“ – 2. místo Hrbáč D. a F., 3. místo Holuša D., 5. místo Výtisk J.
„E“ – 1. a 5. místo Výtisk Jaromír, 3. místo: Holuša David
„F“ – 1., 2. a 8. místo Kozelský – Musial
„G“ – 11. místo Hrbáč D. a F.
„H“ – 10. místo Hrbáč D. a F.
V soutěži výkonu holuba za rok se umístil na 1. a 2. místě Výtisk Jaromír, v soutěži výkonu holuba za 2 roky se umístil na 1. a 3. místě Výtisk
Jaromír, na 2. místě Hrbáč Daniel a František.
Ve výkonu holubic za rok je na 1. a 2. místě Hrbáč D. a F.
V soutěži mladých holubů je na 2. místě Hrbáč D. a F., 4. místě Kozelský

– Musial, na 13. místě Výtisk Josef ml.
Mimo sportovní soutěže, tj. výkonu v nalétaných km, existuje soutěž
v kategorii „STANDARD“, která má stanovený limit v km a dále jsou tito holubi hodnoceni v ruce podle jednotlivých tělesných partií, což posuzuje rozhodčí, kteří mají k tomuto posuzovatelské zkoušky. Na naší výstavbě v této
kategorii „standard“ se umístil u holubic na 1. místě Albrecht Jiří a na 3. místě
Výtisk Josef ml. U mladých holubů byl na 1. místě Albrecht Jiří.
Oblastní sdružení Opava reprezentuje na celostátní výstavě v Lysé nad Labem 14 ks holubů a v této kolekci je 8 holubů ze ZO Krásné Pole od chovatelů: Holuša David, Hrbáč D. a F., Albrecht Jiří a Kozelský – Musial.
Tento výčet výsledků je pro „nezasvěcené“ velmi nezáživný, ale holubářský sport je organizován jednotně v celém světě pod vedením
mezinárodní organizace FCI (Federation Colombophile Internationale),
která schvaluje jednotlivé kategorie
v soutěžích poštovních holubů. Délky tratí pro závody holubů jsou určeny od 100 km po 1000 km i výše.
Pro Moravsko-Slezské oblasti je nejdelším závodem belgické přístavní
město Oostende – 1150 km pro naši
oblast. Země Beneluxu a Německo
mají nejdelší trať z Barcelony, která
se stala již zaběhnutou tradicí – cca
1 400 km.
Pro měření vzdáleností jednotlivých tratí slouží zeměpisné souřadnice v místě startu a doletu – přesně
na parcelní číslo místa domu (GPS).
Pro měření času doletu slouží elektronické systémy pro snímání čipů holubů, z těchto údajů jsou přesně spočítány rychlosti letů z jednotlivých
závodů a tímto stanoveno pořadí doletů. V dnešní době elektroniky je vše
již dokonale přesné, bez sporných situací i v oblasti závodění s poštovními holuby.
Jistě jste postřehli, že chovat a závodit s poštovními holuby není jednoduchá záležitost. Je to „koníček“ náročný na finance a na čas! Musíte
znát metody závodění a chovu, znát jednotlivé holuby a jejich chování.
Znát, co je schopen jednotlivec zaletět, znát, jak zabezpečit zdraví a čím
co nejvíce motivovat holuba pro nejrychlejší návrat domů. Chyby se trestají ztrátami vynikajících jedinců, kteří se nerodí každý rok.
Přeji pro sezónu 2015 hodně zdraví a „LETU ZDAR“
Jaromír Výtisk, předseda ZO CHPH Krásné Pole

Hasiči, jak se mají, co dělají
D

ovolte, abych na sklonku letošního roku zrekapituloval činnost našeho sboru. Díky loňské zimě
(a letošní zatím vypadá podobně) nebylo potřeba
vyjíždět se sněžným pluhem, a proto byl úvod roku
zaměřen víc na prevenci a výcvik než na akci. Výjezdová jednotka se věnovala přípravě a údržbě techniky,
aby byla v případě potřeby k dispozici. Ale jak jsem
už řekl, sníh nás letos netrápil a tak si mohli hasiči
oproti minulým letům odpočinout.
Jaro pro nás znamená odstartování kolotoče soutěží a akcí, které pořádáme a nebo se jich zúčastňujeme. Do závodu se zapojují naše družstva dětí a také
dospělých. Co se týká výsledků a umístění dětských
družstev mohu říct, že se držíme zhruba uprostřed
tabulky ostravské ligy. Není to tedy na žádnou velkou pochvalu, ale stydět se taky nemusíme. Ovšem
pořád je co zlepšovat a v tomto duchu pokračujeme
i v průběhu zimní přípravy, která probíhá v tělocvičně
školy. Naše mužské družstvo objíždí okolní soutěže
s podobným výsledkem. Někdy na pochvalu a někdy
„…..i zde je co zlepšovat“. Letos se ale naši muži zú-

častnili i několika akcí, ve kterých není pouze jedna
disciplína, a to požární útok, ale soutěž je zaměřena
na celkovou zručnost a znalosti. Tady zaznamenali
několik dobrých umístění a je nutno říct, že vzhledem
k náročnosti je to opravdu úspěch.
Náš sbor také letos uspořádal několik akcí, které
proběhly nejen v naší obci. Jednou z nich byl letní
stanový tábor v Dolních Nětčicích. Tábor proběhl
k velké spokojenosti všech zúčastněných a v roce
2015 se bude konat opět. Děti bude možno přihlásit
už v průběhu března na tel.739522449 a musím dodat, že naplněnou kapacitu máme většinou do týdne.
Další akce, pořádaná pro děti, byly závody mladých
hasičů. Zde bohužel není žádný doprovodný program, protože samotná organizace a průběh dá, jak
soutěžícím dětem ( a letos se jich sešlo na 150 ), tak
i pořadatelům, pořádně zabrat. Dále naši mladí hasiči
absolvovali podzimní čtyřdenní soustředění ve Starých Heřminovech. Tyto akce nám velmi pomáhají
stmelit dětský kolektiv, zejména po začátku školního
roku, kdy se k nám hlásí nové děti. Abych plynule
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přešel od dětí k dospělým, tak můžu vzpomenout další vydařenou akci,
a to první ročník krásnopolského gulašfestu. Zde byl naopak velmi bohatý doprovodný program pro děti, ale
ani dospělí nepřišli zkrátka. Hasičské klání Železný hasič, které probíhalo paralelně s vařením, zaujalo
většinu diváků a bylo se opravdu
na co dívat. Srpnové závody o „ Pohár starosty obce“ a večerní karneval uzavřel naše akce o prázdninách.
Během roku ale nezahálí ani
výjezdová jednotka. Členové se podílejí na spoustě aktivit, spojených
s hasičskou tématikou. Letos se zúčastnili několika velkých akcí, kde
plnili funkci požárního dozoru, prováděli ukázky techniky, pomáhali
občanům obce s odstraněním nebezpečných stromů a obecnímu úřadu
s čištěním kanalizace. Také letos vyjížděli k několika požárům. V tomto
směru se stávají stále častější výjezdy k požárům osobních automobilů

na ulici Opavskou. A to ještě není v provozu tzv. prodloužená Rudná. No
uvidíme. Dále členové absolvují celou řadu školení, které nebudu ani vyjmenovávat, protože zapamatovat si
všechny je i nad moje síly. Prostě „
zábava“ na celý rok. A podobný scénář nás čeká i příští rok.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří náš sbor
podporovali v roce 2014 a zejména
obecnímu úřadu v Krásném Poli,
bez jehož pomoci by vše určitě neprobíhalo tak hladce. Také bych
chtěl poděkovat výboru TJ Sokol
Krásné Pole za poskytnutí prostor
a skvěle upraveného hřiště, které
jsou nedílnou součástí pro naše soutěže. Velké díky. Také bych rád popřál všem občanům Krásného Pole
za všechny hasiče opravdu šťastné
a veselé vánoce, hodně štěstí do nového roku a žádné události, při kterých
bychom museli asistovat. Tak tedy pěkného Silvestra!!!
				         Za výbor SDH  Dušan Riedl

Zpívající učitelky znovu zvítězily!
e dnech 24. – 26. 10. 2014 se konal ve Varšavě X. Mezinárodní festival pěveckých sborů Varsovia Cantat.
Tohoto festivalu se zúčastnilo 27 pěveckých sborů
různých kategorií z Polska, Maďarska, Litvy, Chorvatska,
Ruska, Dánska, Indonésie, Slovenska, Slovinska a České
republiky.
Naši republiku zastupovaly dva sbory: Mládežnický
sbor z Nového Jičína pod vedením dirigenta Karla Dostála a Pěvecké sdružení ostravských učitelek pod vedením
sbormistra Jurije Galatenka. Učitelky soutěžily se sbory
z Maďarska, Litvy a s oběma sbory s Polska v kategorii B.
V jejich podání zazněly skladby skladatelů Miklóse Kocsára, Jiřího Pospíšila, Otmara Máchy a polského skladatele
a pedagoga prof. Romualda Twardowského, jehož skladba
„Alleluja“ byla zároveň i skladbou soutěžní.
Mezinárodní porota se zastoupením z Polska, Rakouska, Maďarska a Španělska ohodnotila výkon Pěveckého
sdružení ostravských učitelek 1. místem. Sbormistr Jurij
Galatenko zároveň obdržel cenu pro nejlepšího dirigenta.
Toto ocenění je pro sbor velkou vzpruhou do další práce v oblasti sborového zpěvu.
Anna Hrbáčová,
členka Pěveckého sdružení ostravských učitelek

V
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Co se děje ve škole

Š

kolní rok je v plném proudu a žáci naší školy stihli zvládnout spoustu
akcí. O většině z nich jste se mohli dočíst na našich webových stránkách. Jen namátkou připomenu říjnový výlet do Prahy, drakiádu, sportovní dopoledne nebo návštěvu kina. V prosinci se ještě uskuteční zájezd pro
starší děti do Osvětimi a pak už se všichni budou těšit na Vánoce.
V říjnu ale proběhla na naší škole akce, která zůstala v utajení a jen zúčastnění žáci se o ní možná zmínili. Jednalo se o prezentaci starého keltského
svátku Halloween. A aby byl program trošku pestřejší a pro všechny, hlavně
ty menší, zajímavější, připravili si jej žáci osmé a deváté třídy pro děti ze
třetích tříd. O co tedy šlo? V hodinách anglické konverzace si osmáci a deváťáci připravili pohádku o Halloweenu s prezentací zvyků a tradic, které se

k tomuto svátku vážou. Třeťáci se naučili nová slovíčka, plnili úkoly a ti nejšikovnější vyhráli sladkou odměnu. Program se všem líbil a žáci z anglické
konverzace už chystají další program, tentokráte o britských Vánocích.
Další velká akce se týká vybavení naší školy. Vypadá to, že bychom
mohli dostat pěkný vánoční dárek – nové učebny. Budou celkem tři –
učebna přírodopisu, učebna zeměpisu (která bude sloužit i jako mobilní
počítačová učebna) a nesmím zapomenout na novou jazykovou laboratoř,
vybavenou technikou Robotel.
Závěrem mi dovolte popřát příjemně strávený adventní čas, krásné
a pohodové Vánoce a šťastné vykročení do nového roku.
Kateřina Pelíšková

Počítačový kurz pro osoby se zdravotním postižením
ážení občané města Ostravy. V rámci sociálně aktivizačních služeb Vám nabízíme Počítačový
kurz. Cílem kurzu je seznámit se s obsluhou počítače, naučit se pracovat s programy MS Word,
Excel, Internetem apod., prostřednictvím kurzu se lépe uplatnit na trhu práce. Výuka
probíhá na základě vzájemné domluvy pravidelně v úterý a ve čtvrtek, v celkovém
počtu 10 lekcí (1 lekce trvá 1,5 h). Kurz je bezplatný, určen výhradně pro osoby
se zdravotním postižením ve věku 15 až 64 let. Bližší informace rádi podáme na tel. č. 596 115 318 nebo osobně v Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s. na ulici Bieblova 3, v Ostravě (naproti
hotelového domu Jindřich); kontakty najdete také na webových stránkách www.czp-msk.cz.

V
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100 let Československé obce legionářské

D

ne 5. 9. 2014 proběhlo slavnostní odhalení památníku v Milostovicích na počest 300 padlých legionářů, kteří pocházeli z regionu Opava. Tam také zástupci MO Krásné Pole položili kytici.
Dne 6. 9. 2014 pak následovala vzpomínková akce u bunkru OP-25 Trigonometr v Milostovicích, věnována 100. výročí vzniku československých

Přehled bohoslužeb v kostele sv. Hedviky
v Krásném Poli:
24. 12. 2014          	 22,00 hodin („půlnoční“)
25. 12. 2014          	 10,30 hodin
26. 12. 2014            	  7,30 hodin
28. 12. 2014          	 10,30 hodin
31. 12. 2014          	 15,00 hodin
      1.1.2015               	10,30 hodin

legií. Programem této úspěšné akce byla ukázka cvičení československých branných sil v roce 1938.
Děkujeme Československé obci legionářské – Jednotě Ostrava za pozvání
a za zajímavý zážitek.
					

Murphyho zákony:
Nic není tak pomíjivé jako to, co má trvat
věčně.
Naopak věci s omezenou trvanlivostí vydrží
nejdéle.

září jsme si připomněli neblahé výročí
100 let od zahájení 1. světové války. Toto výročí
jednoho z nejničivějších válečných konfliktů historie
si připomněli občané průvodem z místního kostela k pomníku
padlým, u kterého pak sloužil otec Vladimír vzpomínkovou bohoslužbu.

V
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Tři králové budou koledovat v Ostravě

C

harita Ostrava se pravidelně zúčastňuje celorepublikové Tříkrálové sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita
Česká republika. Tříkrálová sbírka 2015 bude v rámci Ostravy
a okolí probíhat ve dnech 1. – 14. ledna 2015. Charita Ostrava se
této tradiční veřejné sbírky zúčastní ve spolupráci s partnerskou
Charitou sv. Alexandra. Z finančních příspěvků dárců budou v Ostravě podpořeny tyto projekty:
1. Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici
a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa
2. Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy
3. Podpora lidí bez domova - zřízení pohotovostní služby v charitním azylovém domě a noclehárně sv. Františka
4. Podpora lidí bez domova ve startovacích bytech sv. Lucie
5. Podpora matek s dětmi v tísni v azylovém domě sv. Zdislavy
6. Podpora seniorů a uživatelů služeb sociální prevence
7. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v nouzi
8. Dofinancování rekonstrukce tréninkových prostor pro lidi ohrožené sociálním vyloučením v Charitním středisku sv. Lucie - startovací byty
9. Rozvoj chráněných dílen Charity sv. Alexandra
10. Podpora chráněného bydlení Charity sv. Alexandra   
Hledáme různé finanční a jiné možnosti, jak uskutečňovat naše aktivity
na pomoc lidem v obtížných životních situacích. Obracíme se proto na Vás,
vážení občané, s žádostí o pomoc při této celostátní akci, pořádané na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. Všem, kteří se budou jakýmkoliv způso-

bem podílet na realizaci Tříkrálové sbírky 2015, předem děkujeme!
V loňské Tříkrálové sbírce 2015 se v Ostravě vykoledoval
1 474 273 Kč. Finance byly využity v průběhu letošního roku
na projekty na podporu aktivit Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra pro lidi bez přístřeší, lidi v závěrečném stádiu života, seniory, lidi se zdravotním postižením a přímou humanitární pomoc
lidem v nouzi. Více o využití výtěžku na webu: http://ostrava.caritas.cz/dobrovolnici/trikralova-sbirka-charita-ostrava/.
Pořadatelem Tříkrálové sbírky 2015 je Charita Česká republika se
sídlem v Praze. Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. města Prahy podle
zákona č.117/2001 Sb. O veřejných sbírkách.
Při pořádání Tříkrálové sbírky Charity Ostrava jsou sbírkové pokladničky
úředně zapečetěny i rozpečetěny Magistrátem města Ostravy, celý finanční výnos je uložen na sbírkové konto 66008822/0800 u České spořitelny.
Využití a vyúčtování financí z Tříkrálové sbírky pro záměry Charit jsou
předkládány ke kontrole Diecézní charitě ostravsko–opavské. Děkujeme
všem dárcům, koledníkům, úřadům i farním společenstvím, kteří se
do Tříkrálové sbírky zapojují.
Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice,tel./fax: 596 621 094, 733 676 692, e-mail: veronika.curylova@charita.
cz, www.ostrava.charita.cz
Charita sv. Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky,tel./fax: 596 237 831,
e-mail: alexandr@charita.cz, www.charita-sv-alexandra.cz

Nové a příjemné prostředí pro seniory – Vila Vančurova o. p. s., Opava

yužijte nabídky posledních několika volných míst v Domově pro seniory Vila Vančurova. Nabízíme 24 hodinovou péči o seniory nad 65
let se sníženou schopností sebeobsluhy a vyžadující dopomoc druhé osoby.
Kromě základní péče se náš domov vyznačuje příjemným a novým prostředím, možností využít rozsáhlou zahradu, poskytováním široké škály aktivit,
balneoterapii a především individualizovanou péčí odborného personálu.

V

Prostřednictvím péče, zaměřené na Vaši osobu a Vaši
osobní historii se snažíme, aby
byl pro Vás pobyt v našem domově co nejpříjemnější, abyste
se cítili téměř jako doma.
Nabízíme také Odlehčovací službu – ta je určena pro klienty již od 50 let a pro seniory
se sníženou schopností sebeobsluhy. Jde o krátkodobý pobyt
od 7 dní do 3 měsíců. Potřebujete si odpočinout od náročné
péče o pečovanou osobu, zregenerovat síly nebo si zajistit své
osobní věci (např. delší vyšetření v nemocnici, rehabilitaci),
či nemáte jak vyřešit aktuální
problém, kdo bude pečovat? Obraťte se na nás, můžeme Vám pomoci.
Soběstačným seniorům nebo těm, jež nepotřebují vysokou míru podpory, nabízíme jednopokojové byty, kde Vám můžeme zajistit také služby péče.
Pro více informací navštivte www.vilavancurova.cz, kontaktujte nás
na tel. 731 152 926 nebo nás navštivte osobně na ul. Vančurova 5, Opava.
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Rozloučení s létem a 10. výročí založení TOM
PAPRSEK v Krásném Poli

D

vacátého září se na hřišti konala akce Rozloučení s létem a oslava 10.
narozenin našeho turistického oddílu TOM Paprsek.
Akce se povedla a díky úžasnému počasí a veliké návštěvnosti předčila
očekávání pořadatelů. Snad díky reklamě přijeli lidé z Ostravy a dokonce
i z Frýdlantu nebo Frýdku-Místku.
Návštěvníci hodnotili vystavená výtvarná díla dětí MŠ a I. stupně ZŠ,
prohlédli si fotografie, pořízené během 10ti let činnosti oddílu Paprsek, shlédli tři divadelní představení
šermířského divadla Bez střechy,
dvě vystoupení klauna a kejklíře
Křupína, ukázky chůze po provaze
a taneční vystoupení sester Kačky
a Míši Kotalových. Jejich druhé vystoupení bylo nádherným tématickým úvodem ke koncertu country
kapely Kulhavá kobyla, která všem
zpříjemnila konec akce.
Celé odpoledne děti soutěžily a mohly si vyzkoušet mnoho her. Od skákání v pytli, přes stavění kostek
nejmenších, po natahování na gumě,
střelbu ze vzduchovky a luku. Tu si
mohli vyzkoušet i dospělí a opět se ukázalo, že tyhle činnosti prostě táhnou. Neustálá fronta nedala dohlížejícím chvilku k odpočinku. Ale naši
zástupci ve VSH v lukostřelbě a střelbě ze vzduchovky odvážně vytrvali
a za to jim patří obrovský dík.
U každé soutěže dostaly děti razítko do svého soutěžního lístku a malou odměnu. Lístky pak byly slosovány, a protože každé dítě mohlo soutěžit jen s jednou kartičkou, předešlo se tomu, aby nějaké dítko vyhrálo
víckrát a ceny tak byly rozděleny mezi co nejvíce dětí.
Díky sponzorům se nakonec cen nasbíralo mnoho, od těch nejmenších
balíčků, až po nádherný sluníčkový dort pí. Lenky Lehnertové. Losování
nebralo konce, ale trocha prodloužení snad vynahradila radost dětí z obdržených cen.
Nesmírný dík patří maminkám a babičkám, které na své náklady ochotně
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upekly úžasné moučníky a vyprodaly je do jediného kousku během pár
hodin, a to jich bylo celých 17 plechů!
Největší dík však patří dětem turistického oddílu Paprsek pod vedením
Karla Zavadského. Bez jejich dohledu a pomoci mladším soutěžícím by
akce nemohla proběhnout v takové pohodě a bez jediné organizační chyby. Jejich ochota a vstřícnost bez nároku na jakoukoli odměnu je úctyhodná.
Další poděkování míří MO Krásné
Pole za finanční přispění, díky němuž mohlo být odpoledne zpestřeno třemi vystoupeními šermířského
divadla Bez střechy, které sklidilo
velký úspěch jak mezi dospělými,
tak dětmi, stejně jako vystoupení
kejklíře a klauna Křupína.
A díky níže jmenovaným sponzorům
mohly být zakoupeny ceny v tak
velkém množství. Organizátoři děkují firmám AUTO KOZELSKÝ, IN
PARK FITNESS a. s., Pavel Vajda,
Ostravská reklama, Petr Varecha,
BRAIN COMPUTERS s. r. o., RIDERA a. s., CANIS SAFETY a. s.,
Stolařství Tichý, Hostinec U Čestmíra, Hospoda Na Hřišti a také dalším
soukromým osobám, které přispěly finančně nebo přiložily ruku k dílu,
např. při malování na obličej nebo česání extravagantních účesů na přání.
Akce se tedy uskutečnila jen díky společné snaze a nadšení lidí Krásného
Pole. Neorganizovala ji žádná samostatná složka, zapojil se MO Krásné
Pole, turistický oddíl Paprsek, Základní i mateřská škola, firmy z Krásného Pole, reprezentanti Krásného Pole v VSH a spousta ochotných lidí,
kteří se chtěli podílet na této akci a odměnou jim je jen dobrý pocit, že
akce se vydařila a lidem se líbila.
Věřím, že i v příštím roce, na který je akce už teď plánována, se
najdou stejně ochotní lidé a i díky nim bude moci proběhnout minimálně
v takovém měřítku, jako proběhla letos.
Už teď jste všichni srdečně zváni.		
Zuzana Vojkůvková
					       foto: Denis Pagáč

Zpravodaj KRASNIČAN

Vánoční výstava

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

90 a více let
říjen:
Výtisková Štěpánka
listopad: Mrázek Josef
85 let
říjen:
Výtisk Jaromír, Bajgarová Emma
listopad: Hurníková Libuše, Tomášek Marián
prosinec: Kosinová Vlasta
e dnech 28.-29. 11. se konala v Domě zahrádkářů poslední vánoční výstava, pořádána ČSZ v Krásném Poli. Poslední proto, že prostory Domu zahrádkářů musí být vyklizeny a od roku 2015 nemovitost
na základě platné legislativy přebírá stát, respektive Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových. ZO ČSZ tak přijde o svoji tradiční základnu a Krásné Pole o jednu z nemnoha veřejných prostor, používaných pro
setkávání občanů a kulturní činnost.
Přes určitou nostalgii byla výstava jako vždy krásná. Vánoční atmosféra na vás dýchla hned v přízemí při pohledu na expozici z ovoce,
stupňovala se výstupem po schodišti, které bylo vyzdobeno mimo jiné
i obrázky dětí z mateřské školky. Při otevření dveří jste ucítili sladkou
vůni medu a první pohled do sálu patřil perníčkům a úžasné perníkové
chaloupce pí. Zlaty Heroldové.

V

80 let
říjen:
Gardoňová Jarmila
listopad: Hurník Stanislav
75 let
říjen:

Surmová Antonína

70 let
říjen:
Balšínková Jiřina
listopad: Štefková Alenka, Vavrošová Vlasta, Homola Petr,
Matušek Pavel, Cegnarová Alenka
prosinec: Čerbák Aleš, Homola Josef, Homolová Hildegarda

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.

Opět jste si mohli prohlédnout např. obrázky pí. Chalcařové, dřevěné
šperky pí. Grobařové z Vřesiny, krásné výrobky pí. Lehnertové, pro jejíž
roztomilé sněhuláčky se lidé vraceli i v druhém dni výstavy, novinkou byly
roztomilé pletené myšky, kterým neodolalo mnoho dětí ani dospělých, tak
jako sladkým perníčkům a spoustu dalším výrobkům, které vám navodily
a zpříjemnily chvilky před prvním adventem. Pokud jste ještě nebyli vánočně naladěni, při odchodu tomu muselo být zákonitě přesně naopak.
Jistě nikdo neodolal koupi alespoň jedné ozdoby či dárečku a využil
občerstvení, které bylo, tak jako každým rokem, nabízeno. Ať již v podobě čaje, sladkého jablečného štrůdlu, či sladké medoviny.
Všichni však odcházeli s povzdechem, že tato vánoční výstava byla
v Krásném Poli tou poslední. Nic nám však nebrání si do dalších let přát,
aby tomu tak nebylo a našly se prostory a ochotní lidé, kteří by umožnili
této krásné tradici pokračovat.
(ZV)

Murphyho zákony:
Když se s něčím páráte moc dlouho, rozbije se to.
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19. ročník - VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY - celoroční sportovní soutěž obcí

VÝSLEDKY SOUTĚŽE V LUKOSTŘELBĚ VÝSLEDKY SOUTĚŽE CROSS COUNTRY

L

ukostřelby se i letos zúčastnilo 33 startujících z 9 obcí, stejně jako
loni. Těškovice se omluvily a účast bez boje vzdaly.
Počasí nám letos příliš nepřálo a tak jsme byli nuceni operativně
změnit místo konání do areálu bývalého CO, kde má sídlo sponzorská
firma této soutěže 1. indiánská zbrojovka Velká Polom ing. Tomáše Lazeckého. Prostor pro střelbu i zázemí se osvědčily a budeme v budoucnu
uvažovat o přesunutí soutěže do tohoto areálu nastálo. Podruhé jsme stříleli ze dvou vzdáleností – 12 a 15 m. Pole startujících ozdobily svou účastí
i dvě zástupkyně pěknějšího pohlaví, kterým však již při střelbě na větší
vzdálenost chyběly fyzické síly.
OBEC

Výsledky 8. Soutěže
součet bodů do VSH. Body do VSH

OBEC

Celkové výsledky po 8.soutěži
Body/body po odečtu 2 disciplín

1. Horní Lhota

85

10

1. Velká Polom

8+10+8+9+4+5+10+6=60/51

2. Krásné Pole

76

9

2. Horní Lhota

10+5+6+6+5+9+7+10=58/48

3. Dolní Lhota

58 /7.místo/

8

3. Krásné Pole

5+8+5+8+9+10+4+9=58/49

4. Kyjovice

58 /9.místo/

7

4. Plesná

5. Velká Polom

57

6

5. Dolní Lhota

6. Vřesina

39

5

6. Vřesina

7+9+9+5+0+7+8+5=50/45

7. Hlubočec

33

4

7. Těškovice

6+7+3+3+6+3+2+0=30/28

8. Plesná

28

3

8. Kyjovice

2+2+4+4+2+2+6+7=29/25

9. Pustá Polom

21

2

9. Hlubočec

1+3+7+2+3+1+3+4=24/22

Těškovice

-

0

10. Pustá Polom

3+0+2+0+8+4+1+2=20/20

4+4+10+10+7+6+9+3=53/46
9+6+0+7+10+8+5+8=53/48

Boj o špici celkového pořadí se díky lukostřelbě opět vyrovnal a poslední 3 soutěže budou – i díky systému odečtu 2 nejhorších výsledků –
velmi zajímavé. Letos předvedli suveréní výkon střelci Horní Lhoty, která
si s Krásným Polem prohodila loňské umístění na prvních dvou místech.
O umístění na 3.-5. místě rozhodoval jediný bod a Dolní Lhota byla nakonec díky lepšímu umístění jednotlivce nejšťastnější před Kyjovicemi
a pořádající Velkou Polomí. Hlubočci se i ve dvojici podařilo porazit Pustou Polom i Plesnou, která momentálně opustila celkové stupně vítězů, ale
boj o ně jistě nevzdává.
Dramatičnost dalších disciplín je zaručena, protože o celkové prvenství má stále reálnou šanci bojovat ještě 6 obcí.
Kamil Drozdek
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16…33

obec
HL
HL
KP
VP
HL
KP
DL
KP
KY
HB
HL
KY
DL
KP
VR

jméno
Mrázek Zdeněk
Konečný Martin
Hrubý Petr
Dostál Vladimír
Parýzek Vladimír
Černý Jiří
Mada Luboš
Kozelský Vladimír
Osmančík Roman
Gintar Libor
Hyžák Vladimír
Vysoudil Antonín
Asztemborski Krzysztof
Homola Dalibor
Kozelka Antonín

nástřel
144/66
128/60
127/55
126/59
126/58
124/60
123/58
120/58
117/57
104/41
98/50
98/46
98/44
95/43
96/49

body VO
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
x
20
19
x
18

Tabulka městského přeboru mužů
ve fotbale po podzimní části
Pořadí:					
1. Svinov					
2. Slovan Ostrava				
3. Krásné Pole				
4. Klimkovice				
5. Polanka „B“				
6. Třebovice				
7. Hošťálkovice				
8. Koblov				
9. Hrušov					
10. Vřesina „B“				
11. Pustkovec				
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Body:
38
37
32
32
29
27
27
26
24
20
18		

VSH 2014 se řítí do finále a musím říct, že takovou vyrovnanost v celkovém
pořadí ještě nezažila. Vždyť 6 obcí má zcela reálnou šanci na zisk letošního
prvenství – díky pravidlu o škrtání 2 nejhorších výsledků bude vše napínavé
až do posledního plavce! Letošní Plesenská stezka opět zamíchala pořadím
a díky selhání loňského vítěze Velké Polomi a naopak úspěchu Vřesiny (loni
až 8.!) se máme na co těšit i v dalších pokračováních VSH.
Sportu zdar a VSH zvlášť			
Kamil Drozdek
Výsledky 9. soutěže

Celkové výsledky po 9.soutěži

součet bodů do VSH

Body do VSH

OBEC

Body/body po odečtu 2 disciplín

78

10

1. Krásné Pole

5+8+5+8+9+10+4+9+7=65/56

2. Plesná

64

9

2. Velká Polom

8+10+8+9+4+5+10+6+4=64/56

3. Pustá Polom

61

8

3. Horní Lhota

10+5+6+6+5+9+7+10+5=63/53

4. Krásné Pole

59

7

4. Plesná

4+4+10+10+7+6+9+3+9=62/55

5. Dolní Lhota

51

6

5. Vřesina

7+9+9+5+0+7+8+5+10=60/55
9+6+0+7+10+8+5+8+6=59/54

OBEC

1. Vřesina

6. Horní Lhota

50

5

6. Dolní Lhota

7. Velká Polom

48

4

7. Těškovice

6+7+3+3+6+3+2+0+2=32/30

8. Kyjovice

27

3

8. Kyjovice

2+2+4+4+2+2+6+7+3=32/28

9. Těškovice

16

2

9. Pustá Polom

3+0+2+0+8+4+1+2+8=28/28

Hlubočec

-

0

10. Hlubočec

1+3+7+2+3+1+3+4+0=24/23

CROSS COUNTRY
- pořadí  jednotlivců
19.ročník VSH - celoroční sportovní soutěže obcí
poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
…..
22

jméno

KLOS Viktor
PROKEŠ Richard
ROUBÍČEK Lukáš
MITURA Jindřich
PLANKA Libor
CIHLÁŘ René
VRZGULA Lukáš
HURNÍK Michal
KOŠAŘ Petr
KLAPUCH Roman
KADULA Michal
HOMOLA Petr
NAVRÁTIL Pavel

obec

HL
PP
VR
KP
VR
PL
VR
VP
PL
DL
VP
KP

body do VO
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19

KP

13

Zpravodaj KRASNIČAN

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

SOUTĚŽ VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY

P

ořadatelem soutěže ve střelbě byl opět Hlubočec jako host v sokolovně ve Velké Polomi. První místo vybojovalo družstvo Velké Polomi před tradičním rivalem Krásným Polem. Mezi
jednotlivci se dařilo vítězi posledního ročníku
a prvenství obhájil Josef Marek st. /VP/.
Celá soutěž měla velmi dobrý spád a zajištění
pořadatele cenami a medailemi bylo tradičně výborné. Poděkování patří také rozhodčímu Milanovi Švidrnochovi.
Vše rozhodne příští sobota a soutěž v plavání,
kde bude boj o celkovou bednu ještě napínavý.

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

Výsledky 10. soutěže – střelba
Celkové výsledky po 10. soutěži
Body za pořadí
Body do VO OBEC
Body / po odečtu
1. Velká Polom
8+10+8+9+4+5+10+6+4+10=74/66
81
10
2. Krásné Pole
5+8+5+8+9+10+4+9+7+9=74/65
77
9
3. Horní Lhota
10+5+6+6+5+9+7+10+5+7=70/60
68
8
4. Dolní Lhota
9+6+0+7+10+8+5+8+6+8=67/62
55
7
5. Plesná
4+4+10+10+7+6+9+3+9+4=66/59
54
6
6. Vřesina
7+9+9+5+0+7+8+5+10+6=66/61
50
5
7. Těškovice
6+7+3+3+6+3+2+0+2+3=35/33
27
4
8. Kyjovice
2+2+4+4+2+2+6+7+3+1=33/30
25
3
9. Pustá Polom
3+0+2+0+8+4+1+2+8+2=30/30
18
2
10. Hlubočec
1+3+7+2+3+1+3+4+0+5=29/28
10
1

VÝSLEDKY SOUTĚŽE V PLAVÁNÍ
na 100m

O

rganizátoři z Krásného Pole zajistili opět odpolední termín v zrekonstruovaném bazénu v areálu v Porubě a opět to zřejmě poznamenalo
účast – 3 obce se omluvily. Čemu ale jistě odpoledne nevadilo byly, výkony plavců, které byly v porovnání s loňskem opět kvalitnější.
A k výsledkům: Vřesina zabojovala o celkové pořadí a obhájila
prvenství jak v družstvech, tak jednotlivcích – zvítězila opět Michell
Vokounová před kyjovickým překvapením Ondrou Drozdkem a stálicí
z Krásného Pole Petrem Markem. A právě jeho výkon nakonec pomohl Krásnému Poli ke 3. místu v plavání a tím i historickému vítězství
ve VSH 2014. Vřesina se na poslední chvíli prosadila celkově na bednu
za druhou Velkou Polom.
Takže nakonec z pomyslných stupňů vítězů sestoupila stejně jako
loni Horní Lhota…
PLAVÁNÍ 100m
jméno
obec čas
body
poř.
Vokounová Michell
VR
1:00,5
30
1
Drozdek Ondřej
KY
1:02,1
29
2
Marek Petr
KP
1:05,1
28
3
Dolbová Petra
DL
1:06,2
27
4
Mihálik Lubomír
PL
1:06,6
26
5
Krčmářová Barbora
VR
1:06,8
25
6
Hlavica Robert
VR
1:07,2
24
7
Holiš Patrik
DL
1:07,7
23
8
Proksch Daniel
DL
1:11,4
22
9
David Ivo
PL
1:11,9
21
10
…
…
…
…
…
Návrat Radan
KP
1:17,0
18
13
Kaleta Martin
KP
1:19,9
16
16
Mitták Marcel
KP
1:21,8
X
17
OBEC
1. Vřesina
2. Dolní Lhota
3. Krásné Pole
4. Plesná
5. Velká Polom
6. Kyjovice
7. Hlubočec
Pustá Polom
Horní Lhota
Těškovice

Murphyho zákony:
Čím méně má přístroj funkcí, tím lépe funguje.

Výsledky 11. soutěže – plavání
Celkové výsledky VSH 2014
Body za pořadí
Body do VO OBEC
Body / po odečtu
1. Krásné Pole
5+8+5+8+9+10+4+9+7+9+8=82/73
79
10
2. Velká Polom
8+10+8+9+4+5+10+6+4+10+6=80/72
72
9
3. Vřesina
7+9+9+5+0+7+8+5+10+6+10=76/71
62 /3.místo/
8
4. Dolní Lhota
9+6+0+7+10+8+5+8+6+8+9=76/71
62 /5.místo/
7
5. Plesná
4+4+10+10+7+6+9+3+9+4+7=73/66
56
6
6. Horní Lhota
10+5+6+6+5+9+7+10+5+7+0=70/65
50
5
7. Těškovice
6+7+3+3+6+3+2+0+2+3+0=35/35
39
4
8. Kyjovice
2+2+4+4+2+2+6+7+3+1+5=38/35
nestartovala
0
9. Hlubočec
1+3+7+2+3+1+3+4+0+5+4=33/32
nestartovala
0
10. Pustá Polom
3+0+2+0+8+4+1+2+8+2+0=30/30
nestartovaly
0

Murphyho zákony:

Shodíte-li si nějaké nářadí z ponku, zakutálí se to
vždy do toho nejhůře přístupného rohu.
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TYJÁTR KRASNICKÝ

C

elý říjen byl, co se
týče kultury v Krásném Poli, zaměřen na divadlo. Proběhl II. ročník
divadelní přehlídky Tyjátr Krasnický. Organizátoři měli obavy o návštěvnost, ale všechny
strachy se ukázaly jako
liché. Každé představení shlédla více než
stovka diváků a díky
jejich hlasům tak mohlo
být určeno nejlepší představení. Největší ohlas a tzv. Cenu diváků získalo představení „Láska mezi nebem a zemí“ Divadla 9 z Ostravy. Těsně
za nimi se umístilo divadlo K.V.A.S. z Karviné s hrou „Rozpaky zubaře
Svatopluka“. Pomyslné třetí místo si odnesla Dívčí válka divadla v podání
divadla D.N.A. z Frýdku-Místku. Za nimi se umístili nadějní mladí herci
havířovského divadla Hades s hrou „Promiňte pane Shakespeare, aneb byl
to skřivan“, která se svým provedením s využitím veršů, od ostatních her
dost lišila. “Rozladěné dueto“ karvinského divadla Sputnik skončilo páté.
Tímto děkujeme všem milovníkům divadla za jejich návštěvnost a podporu akce a těšíme se na další setkání v říjnu příštího roku.
(ZV)

D

ne 5. 12. 2014 se konala v místní hasičské zbrojnici mikulášská nadílka, kde děti dostaly balíčky, mohly si také prohlédnout požární
techniku místní hasičské jednotky a upéct na ohni tradičního „buřta". Akci
zorganizovali hasiči a místní ČSSD.

Sanatoria Klimkovice vrátily Miroslava Hvozdíka na kurt

Prokazatelné zlepšení zdravotního stavu každého klienta je
hlavním cílem Sanatorií Klimkovice, moderních lázní ležících
v krásné přírodě a přitom čtvrthodinku cesty od centra Ostravy.
To je také důvod, proč klimkovická sanatoria nenabízí skluzavky
a vodní gejzíry, ale celou řadu specializovaných terapií, cílených
na zdravotní potíže; ty lehčí, i velmi těžké.
Že se ocitne v lázních, si ještě před dvěma lety neuměl představit Miroslav Hvozdík z Ostravy. Celý život sportoval, hrál tenis,
chodil po horách, měl pocit, že v lázních se všichni jen procházejí po kolonádě, popíjejí vincentku a odpočívají, což pro něj
bylo synonymum nudy. Po padesátce ho začal pobolívat kyčelní kloub, během necelého roku se jeho obtíže vystupňovaly
tak, že už i těžce chodil, natož aby běhal po kurtu. Následovala
operace a totální endoprotéza kyčelního kloubu. A deprese, že
místo sportu teď bude vysedávat u televize. Byla ovšem zcela
zbytečná. „Šlo to ráz naráz. Už osmý den po operaci mě přímo
z nemocnice převezli do lázní. První týden rehabilitací jsem byl
ještě trochu skeptický, ale pak se můj stav lepšil den ode dne,“
líčí Miroslav Hvozdík.
Lékaři v klimkovických lázních mu předepsali terapie přímo
na míru, i s ohledem na to, že chtěl zase co nejdříve sportostrana 18

vat. Některé dny byl tím pádem
po procedurách pořádně utahaný, ale po měsíci odcházel z Klimkovic po svých a s výhledem, že
na začátku sezony se zase vrátí
na hřiště. Navíc neztratil kontakt
s pracovištěm. V lázních měl dostupný internet a v případě potřeby se za ním jeho kolegové z kanceláře v Ostravě mohli kdykoliv stavit. Daleko to neměla ani rodina, což pro něj bylo zvláště
důležité, protože mladší dceři je teprve dvanáct let. „Já jsem nemusel z nemocnice cestovat někam přes půl republiky, mí blízcí
mě mohli kdykoliv navštívit a spolupracovníci taky. Dokonce kolega, co je hrozně na sladké, se pak už sám nabízel, že za mnou
zajede s nějakými papíry. Zamiloval si totiž lázeňskou cukrárnu
se zákusky z vlastní výrobny,“ usmívá se Miroslav Hvozdík a trochu podezírá svého spolupracovníka, že by se mu pravidelné
návštěvy klimkovických lázní líbily i v budoucnu. „Jen si bude
muset najít jiný důvod, protože já už jsem fit!“
Sanatoria Klimkovice
742 84 Klimkovice
www.sanatoria-klimkovice.cz
tel: 556 422 111, 556 422 106
e-mail: recepce@sanklim.cz

Zpravodaj KRASNIČAN

Čtvrtstoletí mezi mladými
T

renérská funkce fotbalových dorostenců musí hlavně bavit.

Krásnopolské A družstvo fotbalistů nyní
hraje na špici městského přeboru, ale
velmi zdatně jim sekundují dorostenci.
Ti jsou v tomtéž druhu soutěže – v její
polovině - také v čele, vedou i v soutěži
o nejlepšího brankáře. Trenérem dorostenců je Pavel Bystrianský, který různé
fotbalisty v Krásném Poli
trénuje již 25 let. Před časem to bylo i družstvo žen nebo také několikaletá
péče o fotbalové hřiště. Fotbal je zkrátka asi jeho
osudem, za nímž následuje jízda na motocyklu.

tím, které hradí sponzor J. Rataj. „Je vidět, že kluci hrají pro radost a tvoří
dobrý kolektiv“, připomíná trenér a vyzdvihuje zejména výkony A. Chobota nebo J. Šutty, kteří dávají nejvíce gólů.
Péčí trenéra prošly za čtvrtstoletí stovky kluků, kteří se k němu dodnes rádi hlásí. Třeba na ulici jen krátkým „Kouči, zdravím“, i když si
vzpomínají na doby, kdy od něj dostávali skutečně hodně zabrat. Zajímavý je třeba fakt, že hráči telefonují sami trenérovi – zda trénink opravdu
bude - vykašlou se na počítač a raději jdou hrát fotbal.
A jako každoročně 30. prosince budou hrát bývalí hráči dorostu
vzpomínkový zápas (letos již 11. ročník).
					               Připravil (jas)

Trénink dorostenců probíhá 3x týdně, zpravidla 1 – 1,5
hodiny. Trénuje jich obvykle 14, v současnosti si to mezi
nimi zkoušejí i dva žáci. Jde o ustálený systém, kdy v pondělí jde hlavně o posílení fyzičky, ve středu o teorii s míčem
a v pátek o zkoušky standardních situací jako jsou třeba přímé kopy. A v sobotu či neděli proběhne mistrovské utkání
– když se hraje venku, jezdí se auty, kde hodně pomáhá
P. Kučera. Materiálně jsou dorostenci podle vyjádření trenéra vybaveni dobře.
„I když kluci často nadávali, stejně stále přicházeli“,
podotýká P. Bystrianský. Sám jim nic nedaruje - kdo netrefí
při tréninku branku, musí udělat 10 kliků nebo uběhnout
stanovenou vzdálenost. Odměnou je dorostencům nanejvýš
20 minut fotbálku, po utkání maximálně párek s nealko pi-
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V průběhu večera byly připomenuty výsledky všech disciplín. Krásné
Pole v letošním roce mělo výsledky vyvážené, a to přispělo k jejich těsnému vítězství před Velkou Polomí. Nutno podotknout, že to až do posledních sekund po vyhodnocení poslední soutěže v plavání a následnému
celkovému přepočítávání bojů byl i souboj nervů..

Naši plavci  a organizační tým

V plavání jsme obsadili skvělé třetí místo, především díky Petru Markovi, který
skončil třetí za závodní plavkyní Michell Vokounovou z Vřesiny a mladým plavcem
J. Drozdkem z Kyjovic

I přesto to pořád vypadalo, že jsme o jeden bod za Velkou Polomí. Nečekalo se ale na nic a hned na bazénu pod
přísným dohledem Kamila Drozdka, hlavního organizátora
VSH z Velké Polomi a velkého rivala Krásného Pole, došlo
k přepočítávání výsledků.
Všechno bylo opravdu tak těsné, že i pro samotné naše zástupce bylo první místo překvapením a následně důvodem
k obrovské radosti. Vždyť jsme vyhráli o jeden jediný bod!

Přejeme organizátorům skvělé sportovce a sportovcům zase hodně sil
a štěstí ve všech disciplínách, protože vítězství v jubilejním 20. ročníku
je touhou každé z deseti obcí, které se Vesnických sportovních her pravidelně účastňují.
						              (ZV)

CELKOVÉ VÝSLEDKY 19. ROČNÍKU
VESNICKÝCH SPORTOVNÍCH HER 2014
Tabulka pořadí v soutěžích a celkového bodového zisku jednotlivých obcí
1. Krásné Pole
2. Velká Polom
3. Vřesina
4. Dolní Lhota
5. Plesná
6. Horní Lhota
7. Těškovice
8. Kyjovice
9. Hlubočec
10. Pustá Polom

kopaná

kuželky

st.tenis

badminton

běh

volejbal

nohejbal

lukostřelba
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vzduchovka

plavání
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8
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8
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3
1
5
2

8
6
10
9
7
0
0
5
4
0

celk odečet
73
-9
72
-8
71
-5
71
-5
66
-7
65
-5
35
0
35
-3
32
-1
30
0

O umístění na 3. a 4. místě rozhodl větší počet lepších umístění Vřesiny /2 x 1.místo/ v jednotlivých soutěžích.
O umístění na 7. a 8. místě rozhodl větší počet lepších umístění Těškovic /1 x 4. + 2 x 5.místo/ v jednotlivých soutěžích.

aše úspěšné družstvo benjamínků po vítězném zápase s Baníkem. Trenéři Radek Slončík a Karel Špalek zvou další zájemce
o kopanou, aby posílili kolektiv krásnopolských fotbalistů.

N

Soutěžní družstvo ve střelbě ze vzduchovky

Po střelbě ze vzduchovky, která plavání předcházela, byla Velká Polom
na koni a předhazovala Krásnému Poli, že loňský rok, kdy jsme skončili
druzí za VP, se bude opakovat, a to ještě, že budeme rádi, když neskončíme třetí. Je proto skvělé, že je naši sportovci dokázali poslat na místo
druhé. I při slavnostním vyhlašování výsledků to nevypadalo, že by se
Velká Polom putovního poháru vzdávala lehce a předávala ho právě s radostí do rukou zrovna Krásnému Poli. Netřeba zdůrazňovat, že je to pro
nás obrovská výzva a motivace do příštího roku. O to větší, že organizace
jubilejního 20. ročníku připadá příští rok právě Krásnému Poli.
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