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Výročí osvobození
Krásného Pole

V

pondělí 26. dubna 2021 jsme si připomněli 76. výročí konce druhé
světové války a osvobození Krásného Pole od nacistické okupace.
Epidemiologická situace nám však ani v letošním roce neumožnila, abychom oslavy osvobození uskutečnili dle našich představ. Představitelé
Městského obvodu Krásné Pole tedy položili k pomníku padlým kytici
všem obětem 2. světové války a věnovali jim tichou vzpomínku.
Zdeňka Klásková, místostarostka

Jak budeme jezdit

autobusovou linkou č. 46?

ne 12.5.2021 se uskutečnila zkušební jízda autobusu MHD,
za účelem prověření nové trasy autobusové linky. Zkušební jízda
proběhla úspěšně a zástupci Dopravního podniku Ostrava, KODISu,
městského obvodu a odboru dopravy Magistrátu města Ostravy potvrdili trasu s těmito autobusovými zastávkami:

D

- ve směru od Poruby: „Krásné Pole – střed“, „Krásné Pole - Družební“
(u hřbitova), „Škola“, „Pohoří“, „Krásné Pole“ což je konečná u kruhového objezdu
- Zpět trasa povede ze zastávky „Krásné Pole“ – konečná, přes zastávky
„Pohoří“, „Hájkovická“, „Zauliční“, „Krásné Pole - Družební“, „Krásné
Pole – střed“ a dále na Porubu.
Oproti dnešní trase tedy autobus na křižovatce ulic Krásnopolská a Družební odbočí doprava a kolem radnice projede na zastávku Družební (bý-

červen 2021 / 2

valá točna poblíž hřbitova), kde se díky nově vyřešené křižovatce ulic
Družební x Zauliční x U Váhy otočí a vrátí se po ul. Družební kolem
radnice na nedávno zprovozněnou zastávku u školy. Odtud po ul. Družební na novou zastávku „Pohoří“ a dále až na novou konečnou zastávku
„Krásné Pole“ za tramvajovým přejezdem.
Na zpáteční trase pojede autobus ze zastávky „Krásné Pole“ nejprve
na novou okružní křižovatku na ul. Kyjovická, kde se otočí zpět na ulici
Družební. Dále přes novou zastávku „Pohoří“ (bude zbudována do konce srpna) pojede na stávající zastávku na ul. Hájkovická. Dále už povede linka autobusu po stávající trase, tedy po ulici Zauliční na Družební
a po Krásnopolské na Porubu.
K nové loni zprovozněné zastávce „Krásné Pole – škola“ tedy přibudou
zastávky „Krásné Pole“ (konečná) a párová zastávka „Pohoří“. Konečná
zastávka „Krásné Pole“ je již vybudována, včetně zálivu a nástupiště pro
dva autobusy, protože se jedná o výstupní a nástupní zastávku. Řidiči zde
mohou mít pauzu a k jejich odpočinku zde DPO postaví v blízkosti dnešní
INFO tabule a tabule s mapou také unimobuňku se sociálním zařízením.
Cestující zde budou mít možnost přestupu na tramvaj a naopak lidé, kteří
přijedou tramvají, si budou moci počkat na autobus a nechat se vyvézt
do kopce do Krásného Pole.
Zastávky „Pohoří“ jsou navrženy poblíž křižovatky ulic Družební a Pohoří. Směrem k tramvaji bude využit pro zastávku pouze stávající chodník. Zastávka ve směru k centru obce bude zcela nová – musí se zatrubnit
stávající příkop a zbudovat nástupiště. Obě tyto zastávky nebudou mít
záliv, autobus zde zastaví pouze při okraji nástupiště. Tento způsob řešení
zastávky byl použit již na mnoha místech Ostravy, kdy má toto řešení
i druhotný cíl – zklidnění dopravy na dlouhém rovném úseku ulice Družební. Stavební povolení na stavbu vydal speciální stavební úřad Magistrátu, pro její realizaci byla ve výběrovém řízení vybrána firma Krossbau,
která bude stavbu realizovat od června 2021.
Takže zbývá už jen zodpovědět poslední otázku: „Kdy se svezeme až
k tramvaji?“ První jízda je plánovaná na středu 1. září 2021 současně se
zavedením nového poprázdninového jízdního řádu.
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Plánek trasy linky č.46 v Krásném Poli						
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Ing. Vlastimil Šmiřák, člen stavební a dopravní komise
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Ministerstvo bojuje za dostupnější živou kulturu!

V

ážení občané Ostravy – Krásného Pole, chtěli bychom Vás informovat, že máte stále možnost se zapojit do dotačního programu COVID-Kultura 3.3, který je určen pro nestátní organizace (spolky, OSVČ
apod.) podnikající v oblasti kultury. Jedná se například o podporu hudebních klubů, výstavních síní, muzeí, spolků pořádající či zajišťující hudební, hudebně dramatické, taneční nebo např. divadelní programy. Více
na https://1url.cz/LK1Hj (žádosti se podávají do 30. června).
Umělci se také mohou zapojit do Kompenzačního bonusu pro OSVČ,
DPP, DPČ a společníky malých s.r.o. - https://1url.cz/YKwpY.

Usilovně pracujeme a vyjednáváme s ministerstvem zdravotnictví a hlavní hygieničkou ohledně zpřístupnění živé kultury co nejširšímu spektru
občanů – bezpečně, avšak bez diskriminačních pravidel. V přiložené grafice vidíte plán rozvolnění opatření.
Pokud byste měli zájem o více informací, určitě se na mě obraťte jiri.vzientek@mkcr.cz či sledujte můj FB @vzientek.jiri . Jsem Vám
připraven pomoci.
			
S úctou
			
Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury
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Přijďte si zacvičit a zasportovat na bezpečná hřiště

V

ybraná hřiště v areálech škol, školek, středisek volného času a na dalších veřejných místech jsou opět přístupná veřejnosti. Děti i dospělí
si zde mohou zasportovat v bezpečném prostředí. Hřiště jsou udržována
správci a některá nabízí i možnost zapůjčení sportovních pomůcek.
Hřiště podpořená z rozpočtu města jsou označena informačními tabulemi
s logem projektu Bezpečnější Ostrava. Na tabulích jsou uvedeny informace o provozní době i návštěvní řád. Seznam hřišť a sportovišť otevřených
pro veřejnost najdete na webu bezpecnejsi.ostrava.cz .
V Krásném Poli je to Oranžové hřiště u školy, Družební 336.
Hřiště jsou otevřena převážně od dubna do října v odpoledních hodinách,
o víkendech a o prázdninách. Jejich chod zajišťují správci, sportovní asistenti a další personál tak, aby byla bezpečná a čistá, s pestrou nabídkou
možností pohybu. V nabídce jsou kromě klasických sportovišť i dopravní
hřiště nebo skateparky.
Podpora hřišť otevřených veřejnosti je na území Ostravy dlouhodobá. Je
nedílnou součástí rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Provoz hřišť je financován v rámci dotačního programu města
v oblasti podpory prevence kriminality formou transferů městským obvodům. V roce 2021 je podpořeno fungování 60 sportovišť 16 městským
obvodům částkou ve výši 3 196 000 korun. 		
redakce

SDH Krásné Pole

J

arní měsíce znamenají zejména pro naši jednotku mnohem více práce.
Začíná ořez a kácení nemocných nebo překážejících stromů v naší obci.
Tato činnost zabere hasičům nemálo času. A nejen to je zaměstnává. Po několika velmi suchých letech je letošní rok opravdu bohatý na srážky. Půda
už není schopna takové množství vody pobrat, a proto každý větší liják
znamená potencionální hrozbu škody na majetku. Několik výjezdů jednotky v naší obci je toho důkazem. Po květnových vydatných deštích došlo
k zatopení několika sklepů a bylo nutno je odčerpat. Také naplavená zemina
znepříjemňuje život řidičům a je třeba ji z vozovky odstranit. I o to se starají
členové naší výjezdové jednotky. Ne jen voda v květnu zlobila. Bohužel
došlo i k rozsáhlému požáru v dolní oblasti Vítkovic. Kouř z požáru byl
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vidět i z naší obce a co do rozsahu byl jedním z největších v tomto roce.
Na likvidaci se podílelo velké množství hasičů i techniky. Mezi ně patřila
i naše jednotka s vozem KHA. Hašení se protáhlo do pozdních odpoledních
hodin a v horku, které panovalo, se jednalo opravdu o náročnou práci. Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem hasičům, kteří se zásahu zúčastnili.
V současné vlně rozvolnění se také rozjíždějí soutěže dětí i dospělých. Naši
mladí hasiči absolvovali v polovině května okresní závody „Plamen“ konané v novém areálu hasičů v Nové Vsi. Starší žáci se umístili na pátém
místě z patnácti startujících družstev. Mladší na místě osmém. Ale i přes
krátkou a komplikovanou přípravu je to úspěch. Některé děti viděly překážky po roce a některé poprvé. Sportovní areály okolních sborů dávají mož-

Zpravodaj KRASNIČAN

nost mnohem lepšího tréninku všech disciplín. My jsme nuceni běhat přes
křižovatku a ještě čekat než lidé roztřídí odpad. Trénováním na asfaltovém
povrchu také dostává řádně zabrat vybavení a jeho životnost rapidně klesá.
Snad se my (vedoucí a trenéři) i naše děti někdy dočkají důstojného zázemí
a hlavně klidu na přípravu. V současné době je to spíš o život. Sezóna dospělých se teprve bude rozjíždět. I naši muži se teď připravují zejména

před hasičskou zbrojnicí nebo využívají běžecké tratě okolních obcí.
Na závěr bych chtěl všechny pozvat ( tedy pokud to nařízení vlády dovolí )
na dětské závody, které se uskuteční 12.6.2021 od 9.00h na hřišti TJ Sokol
Krásné Pole. Snad se situace opět nezhorší a budeme moci tuto akci zorganizovat.
						 Dušan Riedl
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Výročí

Soustředění v Zimné 1965

K

aždý z nás si v určitých dnech vzpomíná
na blízké, kteří už tady s námi, bohužel, nemohou být. Nejinak tomu bylo u mně 10. dubna,
v den narození „mého“ sbormistra, učitele a rodinného přítele pana Jaromíra Richtra.
Když jsem byla požádána redakcí Ostravského
rozhlasu o vzpomínkový rozhovor, okamžitě jsem
souhlasila. Nemyslím si, že tuto stanici všichni posloucháte, proto jsem se rozhodla podělit se s vámi
o osobní zkušenosti touto cestou.
Před 60 lety jsem se stala členkou Dětského rozhlasového sboru Ostrava, později také Červeného květu,
a tím mi začal fantastický kulturní život mezi báječnými lidmi.
Pravidelné zkoušky nás naučily zodpovědnosti, kamarádství, spolehlivosti a hlavně lásce k hudbě. Vše
se jako dobrý základ projevilo při mnoha náročných
koncertech, soutěžích, přehlídkách, natáčeních v rozhlasovém studiu, kde jsme také osobně poznali Marii Rottrovou, Věru Špinarovou, Hanu Zagorovou,
Pavla Nováka, Jaroslava Wykrenta. Na společném
vystoupení s Janáčkovou filharmonií zase paní Vlastu Fialovou. Rovněž nezapomenu na Novoroční koncert v roce 1965 na Pražském hradě.
Stejně jsme se ale všichni těšili na prázdninová desetidenní soustředění
v různých místech České republiky, do nichž byli zapojeni také moji rodiče.
Otec byl předsedou rodičovského sdružení a měl na starosti zařídit pobyt
a provoz a maminka nám vařila.
To byly začátky, kdy rodiče i ostatních zpěváčků pomáhali, jak se dalo.
Vždy dopoledne jsme po hlasech a pak společně nacvičovali nový repertoár, odpoledne patřila poznávání okolí a významných památek. Samozřejmě jsme náš pobyt končívali koncertem. Stále vzpomínám na Zimnou
u Jablunkova, kam přijeli skladatelé Ilja Hurník, Petr Eben, Václav Hálek
a ještě několik sbormistrů.
Závěrem mého desetiletého působení ve sboru byl zájezd do Holandska.
Pan Richter byl také mým učitelem českého jazyka, a tak vlastně určil
mou budoucí profesi.
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Jeho slova:“Gramatiku ovládáš, jsi sečtělá, hraješ na klavír, zpíváš
ve sboru, trému nemáš, tak půjdeš po gymplu na „pajdák“ na obor čeština - hudebka a potom mne nahradíš.“
Poslechla jsem a nikdy nelitovala. Po promoci jsem sice dostala umístěnku do Bílovce, ale po 11 letech se v Krásném Poli uvolnilo místo a přání
se vyplnilo.
Poznatky ze soustředění jsem plně využívala v literatuře i hudební výchově a rovněž rady, že do výuky patří motivace, osobní poznatky a ne
špatné známky.
Manželům Richtrovým vděčím také za osobní život, když přemluvili rodiče, aby mě „vytáhli“ od knížek na školní ples u Bednáře. Za dva roky
mi šli na svatbu.
Panu sbormistrovi, učiteli a rádci za všechno děkuje
Mgr. Jarmila Homolová.
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vůli odkládání tříděného odpadu do specializovaných
kontejnerů na papír, sklo a plasty dochází dokonce
i k hádkám! Občané žijící v místech, kde jsou tyto kontejnery umístěny, nelibě nesou, že do nich vkládají tříděný odpad
i lidé, kteří v dané části obvodu nežijí. Dokonce se stává i to,
že místní tyto kontejnery hlídají a s argumentem, že zmíněné
nádoby jsou určeny pouze pro daný bytový dům, odhánějí ty,
kteří sem tříděný odpad přinesou. Poměrně často tyto rozbroje
planou mezi obyvateli rodinných domů a lidmi z blízké bytové zástavby, jimž vadí, že spoluobčané z rodinných domů
vhazují svůj tříděný odpad například do „jejich“ kontejneru
na sklo. A trvají na tom, aby „své“ sklo ukládali do popelnic
na komunální odpad u svého domu. V podstatě
je tedy nabádají k tomu, aby netřídili…
Na dotaz, jak tuto situaci řešit, a jak vyjít vstříc
lidem, kteří opravdu třídí a jsou ochotni s vytříděným odpadem zajít i o kus dál, protože specializované kontejnery nemají v těsné blízkosti
svého bydliště, odpovídá Vladimíra Karasová
z odpadové společnosti OZO Ostrava.
„Obyvatelé Ostravy si bohužel velmi často
neuvědomují, že nádoby na odpad, které jsou
ve městě k dispozici, jsou zde pro všechny občany města. Není to tak, že by byly určeny jen
pro obyvatele jednoho konkrétního bytového
domu, nebo ulice. Nikdo tedy nemá právo odhánět od kontejneru určeného k separaci odpadu toho, kdo sem přinese svůj odpad, tříděný či
směsný. Kdokoliv z občanů Ostravy totiž může
odpad ze své domácnosti odložit do kterékoliv
k tomu určené nádoby na území města. Výjimku tvoří pouze malé popelnice na směsný odpad
a nádoby na bioodpad u rodinných domů, které
slouží potřebám konkrétní domácnosti. Ty ale
většinou bývají umístěny na soukromém pozemku, kam cizí osoby nemají přístup,“ vysvětluje Vladimíra Karasová a podotýká, že zejména na sídlištích bývá problém s nedostatkem
prostoru pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. „Město se je ale rozhodně snaží umísťovat
podle hustoty zástavby tak, aby jejich kapacita
odpovídala potřebám dané lokality. Pokud však
mají občané pocit, že do kontejnerů v místě jejich bydliště přináší odpad mnoho lidí z okolí, takže tyto kontejnery jsou často přeplněny
a vznikají zde černé skládky, mohou dát na Magistrát města Ostravy podnět k navýšení počtu
odpadových nádob v dané lokalitě. Pokud bude
jejich požadavek uznán jako oprávněný, bude
příslušný odbor magistrátu společně s OZO hledat možnosti, jak počet nádob v inkriminovaném místě navýšit. Podání podnětu k navýšení
počtu kontejnerů, nikoliv odhánění spoluobčanů, kteří chtějí odložit odpad do některé z nádob ve městě, je jedinou možnou cestou k vyřešení daného problému.“
ozo
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Jmelí bílé

1.

2.b

2.a

P

atrně jste si všimli, že došlo k vykácení Lípy svobody z roku 1945
v parčíku u autobusové zastávky Krásné Pole Družební. Tato lípa byla
silně napadena jmelím a nebylo možné ji zachránit. Prostor, kde rostla,
bude upraven na rozšíření křižovatky. Náhradou za pokácený strom je již
vedle vysazená mladá lípa přivezená z poutního místa na hoře Živčáková
v Korni, která byla dovezena pro expozivci výstavy zahrádkářů na Černé
louce v roce 2011 a následně vysazena při rekonstrukci parčíku Ing. Lubomírem Halátkem.
V tomto článku se však chci věnovat hlavně problematice jmelí. Jde o poloparazitickou stálezelenou rostlinu, která napadá téměř všechny druhy listnatých dřevin včetně ovocných stromů i keřů. Výjimku tvoří buk lesní, topol
černý a některé exotické dřeviny, na kterých jmelí nebylo zatím zjištěno.
V posledních cca 15 letech dochází k invaznímu šíření jmelí s následkem
oslabování stromů, lámání větví narušených jmelím, usychání větví i celých
stromů. Jmelí roznášejí ptáci, kteří se živí bobulemi. Nejlépe klíčí semena,
která projdou zažívacím ústrojím ptáků, což trvá 15-20 minut. Protože ptáci
mají slabé svěrače, je šíření ohniskovité a na krátké vzdálenosti. Na delší
vzdálenosti se šíří, pokud se zachytí na zobáku, peří nebo nohách.
U nás se vyskytující jmelí bílé (Viscum album) má 3 poddruhy: subsp.
album - jmelí bílé pravé listnáčové, subsp. abietis – j. b. jedlové a subsp.
austriacum – j. b. borové. Kromě naší republiky je jmelí rozšířeno téměř
po celém světě, ale jde většinou o jiné druhy s různě barevnými plody.
O jmelí se uvažovalo jako o tajemné a vzácné rostlině a symbolu Vánoc.
Kromě negativní vlastnosti, že škodí stromům, má jmelí spoustu léčivých
účinků. Snižuje krevní tlak, působí močopudně, tlumí některé bolesti hlavy, závratě a působí antiskleroticky. Působí jako kardiosedativum a zastavuje krvácení, odstraňuje pocit návalů krve do hlavy, ovlivňuje činnost
slinivky a reguluje vylučování žluči do střev, má protirevmatickou účinnost, potlačuje zvýšenou činnost štítné žlázy a pomáhá při léčbě některých

4.

5.

3.

projevů senné rýmy. Koupele nebo omývání nohou pomáhají při léčbě
křečových žil a bércových vředů.
Je vhodné jej sbírat z jabloní a nejedovatých dřevin, z topolů se nedoporučuje používat. V některých zemích je užíváno i k léčbě rakoviny ve formě injekcí. Nemělo by se vařit, ale používat jako macerát (studený výluh
po dobu min. 4 hodin) 1 lžíce nakrájených listů a stonků bez bobulí louhovat v zakrytém hrnku, večer slít a vypít.
Protože ošetřování stromů je technicky i finančně náročné, Město Ostrava připravuje žádost na ošetření zajmelených stromů na svých pozemcích. Stromy jsou zmapovány a bude podána žádost o finanční příspěvek
z Operačního programu životního prostředí. Její vyřízení a realizace je
otázkou delší doby, což je u některých stromů kritické. Lípa svobody byla
mapující firmou Safe trees určena ke kácení, ostatní stromy na městských
pozemcích k ošetření. Z důvodu prodloužení životnosti a zlepšení zdravotního stavu městský obvod oslovil místní hasiče, aby usychající lípu
vykáceli. Současně byla ošetřena Lípa republiky z roku 1968 a 2 lípy
na ulici Předvrší. Hasiči se toho zhostili dobře, ale přesto se jim nepovedlo
odstranit všechny trsy jmelí. Byl prováděn ořez tenkých větví se jmelím
a v případě napadení silných větví nebo kmenů, pak vylamováním trsů.
Při vylamování trsů jmelí často znovu obrazí, proto je nutné zásah opakovat, až dojde k vysílení poloparazita a jeho odumření. Zkouší se i chemické postřiky, které tolik nezasahují do struktury koruny jako ořez, ale
rovněž je nutno počítat s opakováním. Doba aplikace postřiku je omezena
na krátký časový úsek v předjaří nebo na podzim, kdy hostitelský strom
nevegetuje, ale jmelí ano (je stálezelené) a přitom nesmí několik dnů klesnout noční teplota pod +5°C. Další silně napadená lípa je u staré hasičské
zbrojnice, tato lípa byla ošetřena cca před 3 lety, ale nebyly odstraněny
menší trsy, a tak jmelí znovu narostlo. Její životnost je silně zkrácena.
Ing. Eva Mračanská

6.

Fotodokumentace:
1. Lípa svobody 2. a, b. Lípa republiky před a po ošetření 3. Lípa na Předvrší před ošetřením
4., 5., 6. Zásah hasičů při kácení Lípy svobody
											
a ořezu jmelí.
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Den Země

Zpravodaj KRASNIČAN

ne 22. 4. 2021 jsme s dětmi slavili Mezinárodní den Země. Tento svátek slaví celý svět
již od roku 1990.
My ve školce jsme si povídali o tom, jak lidé mohou chránit přírodu a zabránit tak jejímu ničení
a devastaci. Proč je pro nás příroda důležitá? Která
zvířata nám z planety téměř vyhynula a proč?
A že dokonce i malé děti mohou pomoci. Jak?
Šetřete vodou! Nezapomínejte vodu vypínat!
Neplýtvejte elektrickou energií, televize i počítač si musí odpočinout!
Třiďte odpad. Může to být i zábava.
Neničte přírodu. V lese se chovejte jako na návštěvě. Šetrně a potichu.
Mějte přírodu rádi.
My ve školce slibujeme, že na to budeme myslet celý rok a ne jen dnes.
Iveta Ferková Sedláčková, uč.

D

Inzerce

strana 9

Zpravodaj KRASNIČAN

Čarodějnický den v MŠ Zápisy do základní
Muší ucho, kus žabince,
a mateřské školy
trochu medu dej do hrnce,
kousek křenu, hrst přesličky,
N
přidej sůl a tři mušličky.
V

pátek 30. 4. 2021 se děti připravovaly na čarodějnický
den. V každé třídě se to hemžilo čarodějnicemi, pavouky, netopýry a černými kocoury. Učili jsme se zaklínadla,
zpívali a poslouchali pohádky o čarodějnicích.
Tančilo se, dovádělo i soutěžilo. Za splnění úkolů si čarodějnice vysloužily sladké odměny a čarodějnické vysvědčení.

Inzerce

Iveta Ferková, uč.

a konci května se uskutečnily oba zápisy – do základní školy bylo letos zapsáno 38 nových žáků, do mateřské školy bude
chodit 25 nově zapsaných dětí. Vzhledem k tomu, že školu v červnu
opustí 2 deváté třídy, je možné otevřít také 2 třídy první.
V současné době je však škola na svém kapacitním limitu v počtu tříd
a bez plánované přístavby by bylo možné v budoucnu přijmout pouze
tolik tříd, kolik jich bude v 9. třídě vycházet, což bude v příštích 4 letech
vždy pouze jedna. Teoreticky tak hrozilo, že ze zhruba čtyřicítky prvňáčků by musela polovina navštěvovat některou ze škol v Ostravě.
Naštěstí se už o těchto prázdninách dočkáme rekonstrukce a přístavby
školy, která zvýší počet kmenových tříd o dvě a jedna třída (bývalé dílny)
bude rekonstruována, zároveň přibude jeden kabinet a WC pro tělesně postižené. Plánovaný projekt zároveň řeší i bezbariérovou přístupnost celé
budovy školy a to vybudováním výtahu, rozšíří šatnu a zcela přemění
vstup do školy.
Takže ani nejbližší generace se nebudou muset obávat, že by se na ně
v naší škole kapacitně nedostalo.
Martin Václavek, ředitel školy

Prodej drůbežího masa z přebytku ze dvora: KRŮTY, KUŘATA, KAČENY, HUSY. Drůbež běhá volně po trávě a v lesním porostu, je
krmena šrotem, pšenicí, ječmenem, naklíčeným obilím, kopřivami,
bramborami. Maso je v kuchyňské úpravě. Možnost bezpečného
dovozu zdarma až k Vám domů. Volejte 723 199 786 nebo pište
na email domaci-drubez@seznam.cz
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Proměny firemních benefitů:
Firmy myslí na duševní zdraví
svých zaměstnanců

Na kolečkových
bruslích bezpečně

V

S

posledním roce se toho
změnilo opravdu hodně.
Domácnosti jsou neustále
plné – děti se učí z pokojíčků, rodiče hledají pracovní
místo v obýváku, ložnici
i kuchyni. Mnohé rodinné
a partnerské vztahy dostávají
v souvislosti s neustálou přítomností všech členů rodiny
pořádně zabrat.
Naše poradna se psychologickému poradenství věnuje už od roku 2015
a nemohli jsme si nevšimnout, že se potřeby a starosti lidí právě během
posledního roku docela proměňují. Stále se objevuje mnoho partnerských
krizí a problémů, především, co se komunikace týče, mnohem víc se však
také setkáváme s výchovnými problémy, tématem závislostí, samoty, pracovního vyhoření, stresu a stereotypu.
Nové starosti, nové potřeby a hodnoty
To, co před rokem lidé vnímali jako příjemnou změnu a možnost odpočinku, nyní vnímají jako nutné zlo. Jeden příklad za všechny – firemní benefit
ve formě home office. Kdysi velmi oblíbený, dnes mnohými spíše trpěný.
Pracovní život se s tím osobním prolíná víc než kdy jindy a je proto jasné,
že prolínat se budou také osobní a profesní problémy. To samozřejmě platilo už dříve, určitě si sami vybavíte den, kdy vás v práci všechno štvalo,
nic se nedařilo a po příchodu domů ono naštvání a podrážděnost pokračovaly. A funguje to samozřejmě i obráceně – pokud vás dlouhodobě něco
tíží v osobním životě, chtě nechtě vám tímto směrem ubíhají myšlenky
také v práci. V současné situaci je však tohle všechno tak nějak silnější
a viditelnější…
Proměny firemních benefitů
Zaměstnavatelé si toho naštěstí také všimli a postupně na to reagují. Duševní pohoda, zdravý životní styl a pohyb. Tři oblasti, které nabývají
na důležitosti. Firmy proto v poslední době směřují nabídku firemních
benefitů právě tímto směrem. Benefity většina společností neruší, ale
upravuje jejich profil. Mnoho starých benefitů je v současné době vzhledem k restrikcím zcela nevyužitelných, o některé zase momentálně nikdo
moc nestojí (například právě o již zmíněný home office). Větší důraz je
kladen na duševní pohodu, a tak do nabídky firemních benefitů přibyla
psychologická péče.
Firemní psycholog
Psycholog přes firmu? To jde? Ano, ale mnoho lidí o této možnosti vůbec
netuší. Pokud v poslední době cítíte, že je toho na vás příliš, zkuste zjistit,
zda váš zaměstnavatel v nějaké formě psychologickou péči zprostředkovává. Možností je hned několik: ve vaší společnosti může být přímo zaměstnán firemní psycholog nebo zaměstnavatel navázal dohodu s psychologem externě (v praxi to pak vypadá tak, že psycholog na vaše pracoviště
může dojíždět nebo bude mít pro zaměstnance dané firmy vyhrazen čas
ve své ordinaci, případně se s ním můžete spojit online). Častější je však
zprostředkování psychologické péče ve formě firemního benefitu, který
pak čerpáte podobně, jak jste byli zvyklí i u jiných benefitů. Pokud váš
zaměstnavatel žádnou z těchto možností nenabízí, máme pro vás ještě
jeden tip: v některých psychologických poradnách můžete uplatnit také
benefitní body mnohých benefitních programů.
Nezapomeňte na sebe myslet i vy sami
Nový trend ve firemních benefitech přišel v pravou chvíli, je příjemné
vidět, že zaměstnavatelům není psychická pohoda zaměstnanců lhostejná.
Otázkou zůstává, jak a jestli této možnosti zaměstnanci využijí. Mnozí
o ni nevědí, jiní stále váhají. Psychologická péče je v České republice
bohužel stále určité tabu a lidé mají pocit, že si se všemi starostmi musejí
poradit sami. Kdo ví, možná právě tohle bude impulsem pro změnu.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

lunečné a teplé jarní dny začínají převažovat nad těmi deštivými a studenými, což přináší možnost častěji využívat rekreační a sportovní aktivity prováděné venku. Mezi tyto patří velmi populární kolečkové brusle.
V následujícím textu si připomeneme povinnosti bruslařů na kolečkových
bruslích a základní zásady bezpečné jízdy na nich.
Co bychom měli vědět dříve, než na bruslích vyjedeme ven?
Jezdci na kolečkových bruslích jsou podle ustanovení § 2, písmeno j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů chodci. To znamená,
že musí dodržovat všechny povinnosti dané tímto zákonem jak obecně
všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích (§ 4), tak i specifické povinnosti dané chodcům, a to v § 53 zákona 361/2000 Sb.
Mezi povinnosti bruslaře patří:
• Na chodníku nebo na stezce pro chodce nesmí bruslař na kolečkových bruslích ohrozit ostatní chodce. Tato povinnost platí také pro lyžaře nebo osoby
pohybující se na obdobném sportovním
vybavení. Nebude zde tedy jezdit rychle a kličkovat mezi ostatními chodci.
Na chodníku se pohybují děti, senioři,
lidé s kočárky nebo se psy a při rychlé
jízdě nemusí bruslař dostatečně rychle zareagovat na změnu směru pohybu
těchto osob a může dojít ke střetu.
• Pokud je chodník neschůdný nebo
v místech vůbec není, pak se bruslař
musí pohybovat po levé krajnici vozovky nebo při jejím levém okraji (stejně jako chodec čelem proti jedoucím
vozidlům). Během jízdy při levém kraji vozovky mohou jet vedle sebe
maximálně dva bruslaři. Při zvýšeném provozu, snížené viditelnosti či nepřehledném úseku, smějí bruslit pouze jednotlivě za sebou.
• Při jízdě je bruslař povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým
jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní.
• Na místech, kde je zřízena stezka pro chodce a cyklisty, na které je oddělen pruh pro chodce a pro cyklisty, je bruslař povinen používat pouze pruh
vyznačený pro chodce. Zde se jezdí vpravo a jednotlivě za sebou.
• Na kolečkových bruslích je možné také užít jízdní pruh pro cyklisty
nebo stezku pro cyklisty. Zde platí pro bruslaře povinnost řídit se pravidly
určenými pro jízdu na jízdním kole.
Základní zásady, jak předcházet úrazům kolečkových bruslích:
• Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti. Nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte. Respektujte technické možnosti bruslí.
• Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní.
• Zákon nestanovuje bruslařům žádnou povinnou výbavu, vždy však používejte ochrannou přilbu, sportovní rukavice, chrániče na zápěstí, lokty
a kolena.
• Nikdy se během jízdy nedržte za motorové vozidlo nebo za jízdní kolo,
neveďte na vodítku zvíře.
• Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu po kterém jedete.
• Pozornost a opatrnost snižuje poslech hlasité hudby ze sluchátek na uších
či manipulace s mobilním telefonem za jízdy.
• Mějte na paměti, že na bruslích nejde zastavit ihned, brzdná dráha kolečkových bruslích je v porovnání s brzdnou dráhou jízdního kola dvojnásobná.
• Na místě je také použití reflexních prvků, nezapomínejte na ně zejména
při snížené viditelnosti.
Při dodržování daných pravidel se snižuje riziko vzniku úrazů a konfliktů
s dalšími účastníky silničního provozu a zvyšuje se pravděpodobnost, že
se z výletu či krátké projížďky vrátíte ve zdraví domů.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor oddělení prevence
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TISKOVÁ ZPRÁVA

ADRA v Ostravě

zaznamenala zvýšený zájem o dobrovolnictví.
To se stává novým fenoménem kovidové doby.

O

strava, 15. 4. 2021 – Doba, kterou žijeme, může mít i pozitivní dopady. Jedním z nich je zvýšený zájem lidí o dobrovolnictví. Obrovská
vlna solidarity, která se v naší zemi vzedmula na jaře minulého roku,
pokračuje dál. Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava zaznamenalo, že
každý pátý dobrovolník zapojený do projektu #BO SME PARTYJA chce
pokračovat v nezištné pomoci druhým i po ukončení nouzového stavu.
Moravskoslezský kraj ve spolupráci s organizací ADRA spustil na podzim
minulého roku kampaň #BO SME PARTYJA v reakci na vážný nedostatek
pracovníků v sociálních a nemocničních zařízeních způsobený postupující
pandemií. Cíl byl od počátku jasný – oslovit širokou veřejnost, aby se zapojila do dobrovolnictví. Na základě této výzvy pomáhalo v zařízeních napříč
krajem 226 lidí, přičemž mnozí z nich neměli do té doby s dobrovolnictvím
žádnou zkušenost a přes e-mail spolu2@msk.cz se pořád můžou hlásit další.
Vize #BO SME PARTYJA je i do budoucna propagovat dobrovolnictví jako
přirozenou součást naší společnosti v nejrůznějších oblastech, nejenom v sociální, ale i ve sportu, kultuře či ekologii. A zdá se, že má „nakročeno“ velice
dobře. Zájem o dobrovolnictví je skutečně větší než před rokem, což zaznamenala i ostravská ADRA: „Naše Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava
v loňském roce vyslalo do různých sociálních, ale i zdravotnických zařízení
577 dobrovolníků. To je o 10 % více, než v roce 2019. Těší nás, že s koncem
nouzového stavu se řada dobrovolníků rozhodla v dobrovolnické službě pokračovat. I když už nemůžou pomáhat s přímou péčí o klienty jako je například pomoc s osobní hygienou nebo podáváním jídla, tak je spousta jiných
aktivit, které dle zákona naopak vykonávat můžou“, říká vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava Dagmar Hoferková.

Dobrovolníci ADRA v Ostravě jsou především společníci, kamarádi a parťáci pro povídání, naslouchání nebo trávení volného času. Dělají společnost
nemocným dětem i dospělým, opuštěným seniorům a seniorkám, či lidem se
zdravotním a mentálním postižením. „Dle našich poznatků se pro pokračování i po ukončení nouzového stavu rozhodl přibližně každý pátý dobrovolník.
Neznamená to však, že o nové dobrovolníky nestojíme, právě naopak, zájemci o dobrovolnictví v Ostravě se nám můžou hlásit na tel. čísle 733 485 548
nebo vyplnit formulář na www.adraostrava.cz“, upřesňuje Dagmar Hoferková.
Jedním z těch, kteří se nadchli pro dobrovolnictví je i Tomáš Petruška, 35letý
mladý úspěšný podnikatel, otec dvou malých dcer. I přes pracovní vytížení
a péči o rodinu si dokázal najít cestu k dobrovolnictví. Lépe řečeno, jak sám
říká – dobrovolnictví si našlo jeho: „Když jsem loni v únoru už po několikáté
ve svém životě asistoval při dopravní nehodě u záchrany života, říkal jsem
si, co mi to má naznačit… Brzy na to přišel kovid a já jsem začal vnímat, že
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v této době je řada lidí, kteří potřebují pomoc ještě více než kdy dříve. Navíc
jsem ztratil po dlouhé a těžké nemoci otce. Jeho postupné odcházení, u kterého jsem se snažil co nejvíce být a zmírňovat tak náročné chvíle, ještě více
rezonovalo s mojí potřebou pomáhat. To vše na podzim minulého roku vedlo
k tomu, že díky projektu #BO SME PARTYJA“ nabralo mé přesvědčení jasné
obrysy. Organizace ADRA mě proškolila a moje první cesta vedla do Domova
Cesmína v Bohumíně, kde jsem trávil čas se seniory při různých činnostech
od aktivizace až po zajišťování denní péče. A byl jsem sám překvapený, jak
může být dobrovolnictví obohacující. Proto jsem se rozhodl v něm pokračovat, i když mě už v Cesmíně nepotřebovali. V současné době trávím jednou
týdně 2-3 hodiny s dětmi na hematoonkologii Fakultní nemocnice Ostrava
nebo se zdravotně postiženými dětmi v zařízení Čtyřlístek. Dobrovolnictví mi
dává velký smysl a jsem rozhodnutý si jej ve svém životě ponechat. Rád bych
svým příběhem inspiroval i ostatní, kteří o dobrovolnictví teprve přemýšlí,“
říká Tomáš Petruška.
Podobných zajímavých příběhů cesty k dobrovolnictví v době kovidu je nespočet. Proto se vedení Moravskoslezského kraje rozhodlo letos poprvé ocenit výraznou osobnost z řad dobrovolníků, kteří se zapojili do projektu #BO
SME PARTYJA. „Alespoň jeden benefit nám pandemie přece jen dala. Lidé
se více semkli, začali si intenzivněji všímat svého okolí a mnozí se dokonce
rozhodli nezištně nabídnout svou pomoc. Díky dobrovolnictví k nám promlouvají silné lidské příběhy a hluboké emoce, jako by se naše společnost stávala
soudržnější a vnímavější. Byl bych moc rád, kdyby vlna solidarity a upřímného zájmu s pandemií neskončila. Ocenění dobrovolníka #BO SME PARTYJA má být prostřednictvím jednoho vítěze poděkováním všem lidem, kteří se
do dobrovolnictví zapojili. Věřím, že toto ocenění bude i motivací a inspirací
těm, kteří se k dobrovolnictví zatím odhodlávají,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že nominace na Ocenění dobrovolníka
#BO SME PARTYJA budou krajskému úřadu dávat organizace, ve kterých
dobrovolníci působí, a také organizace ADRA. Ocenění, o kterém bude rozhodovat hodnotící komise, bude předáno v rámci udělování Ceny hejtmana
kraje za společenskou odpovědnost.
KONTAKTY:
Ing. Dagmar Hoferková
Vedoucí dobrovolnického centra ADRA Ostrava
dcostrava@adra.cz |+420 737 913 114 |www.adraostrava.cz
Komunikace s veřejností:
Mgr. Katarína Kijonková, tel. +420 731 157 469, e-mail: katarina.kijonkova@adra.cz
Více o Dobrovolnickém centru ADRA Ostrava na www.adraostrava.cz nebo
na www.facebook.com/adraostrava
Činnost Dobrovolnického centra ADRA Ostrava podporují:
Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zpravodaj KRASNIČAN

Dubisko valašisko tvrdé a Novoveská lípa jsou ve finále
Stromu roku. Severní Morava má i dva Stromy hrdiny
o finále 20. ročníku ankety Strom
roku, za kterou stojí Nadace Partnerství, postoupila dvanáctka kandidátů ze sedmi krajů. Porota letos vybírala
z rekordních sedmasedmdesáti návrhů. Moravskoslezský kraj budou
reprezentovat hned dva finalisté: dub letní s přízviskem valašisko tvrdé z Kozlovic a lípa z Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Speciální ocenění Strom hrdina si vysloužila i Lípa Na Podborčí z Ostravy
a Kedroňova metasekvoj z Bohumína. Všechny čtyři nemine tradiční
focení stromů a setkání s ambasadory v rámci tak zvané „Stromojízdy“ v úterý 8. června od 9.00 hodin. Letní online hlasování se pak
otevře od 21. června na www.stromroku.cz.

D

Dubisko valašisko tvrdé, jak mu říkávala kozlovická pamětnice Marie
Prudká, již 500 let vzhlíží z kopce Strážnice na dědinu valašských vojvodů Kozlovice. Během života tento dub letní přežil rozmary počasí v podobě ničivé vichřice v roce 1957, která mu ulomila část koruny, i lidské
bezohlednosti. V 80. letech minulého století jej někdo zevnitř vypálil tak,
že se do něj vejdou čtyři lidé.
Novoveská lípa ční zase jako maják na úpatí moravskoslezských Beskyd
u Frýdlantu nad Ostravicí. Již po celé generace chrání chaloupku se stodolou, která díky zatvrzelosti předků ustála tlak času a zachovala si ráz
původních stavení. Lípu ohrožuje rozšiřování satelitní výstavby a také její
velikost. Z části dutý kmen by potřeboval zpevnit, aby unesl korunu.
Letošní novinkou je rozšíření Stromojízdy o setkání s navrhovateli stromů, kterým byl udělen čestný titul Strom hrdina. „Cílem ankety Strom
roku je nejen upozornit na staré a významné stromy, ale také na ty, které
ohrožuje lidská činnost či zdravotní stav. Tyto stromy potřebují nejen péči,
ale i pozornost. V rámci letošního ročníku jsme se tedy rozhodli zařadit
tyto stromy do Stromojízdy a zajistit jim publicitu, kterou si zaslouží,“
popisuje změny koordinátorka ankety Silvie Zeinerová Sanža z Nadace
Partnerství.
Jedním z takových stromů je i lípa z Ostravy, která zůstala jako poslední připomínka původně zemědělské, později hornické lokality Podborčí.
Podborčí se stalo symbolem ostravské krajiny, kterou od základu proměnil proces industrializace. Majestátní koruna místní pamětnice: 200-250
let staré lípy, která byla v roce 1990 prohlášena za památný strom, dnes
schne a její větve slábnou, strom napadlo jmelí. Místní by ji proto účastí

v soutěži chtěli dopřát ještě další roky kvalitního života.
Posledním Stromem hrdinou severní Moravy
je Kedroňova metasekvoje čínská z Bohumína. Tato metasekvoje byla vysazena v 60.
letech minulého století lesním inženýrem Miroslavem Kedroněm, velkým milovníkem přírody. V současné době stromu hrozí pokácení z důvodu výstavby protipovodňových hrází. Je však
možné ho zachránit změnou projektu. Místní tak přihláškou do Stromu
roku volají o zachování tohoto mohutného jedince pro další generace.
Tradiční focení a setkání s ambasadory v rámci Stromojízdy bude letos
rozděleno do tří etap a potrvá od 27. května do 9. června. Stromy profesionálně zachytí fotografka Lucie Mojžíšová. Hlasovat bude možné od 21.
června do 12. září.
Vítězný Strom roku bude vyhlášen 22. září v Brně a získá odborné arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia. Stejně jako předchozí vítězové bude reprezentovat Českou republiku v mezinárodním kole ankety
Evropský strom roku.
Strom

Obec

Kraj

Zpívající lípa

Telecí

Pardubický kraj

Lípa Kapucínka

Zlatá Koruna

Jihočeský kraj

Strážce Výštice

Olešník

Jihočeský kraj

Běleňská lípa

Malšín

Jihočeský kraj

Smrk ztepilý na ulici Ramešova

Brno

Jihomoravský kraj

Lípa pod Holým kopcem

Bohdalice

Jihomoravský kraj

Šmigule

Sivice

Jihomoravský kraj

Platan javorolistý

Praha 5 - Smíchov

Praha

Dolní popovská lípa

Jáchymov

Karlovarský kraj

Dubisko valašisko tvrdé

Kozlovice

Moravskoslezský kraj

Novoveská lípa

Nová Ves

Moravskoslezský kraj

Svatováclavský dub

Stochov

Středočeský kraj

Javor z Prahy

Praha 1 – Staré město

Praha

Děda Vševěda

Vlašim

Středočeský

Jasan – Strážce Podkovy

Pardubice

Pardubický

Lípa Na Podborčí

Ostrava

Moravskoslezský

Kedroňova metasekvoj

Bohumín

Moravskoslezský

Stromy hrdinové

Oprava hřbitova

P

okračuje rekonstrukce plotu u místního hřbitova.
Ukončení prací se předpokládá v první polovině července.
redakce
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Strážníci – okrskáři mají své rajóny i v Krásném Poli

V

ážení spoluobčané, víte o tom, že
u Městské policie Ostrava slouží strážníci
– okrskáři, kteří mají
na starosti určitou část
Vašeho obvodu? Náplní
práce strážníka – okrskáře je pomáhat obyvatelům řešit jejich každodenní starosti a strasti
týkající se občanského
soužití, veřejného pořádku či dopravních
komplikací v místě jejich bydliště.
Strážník – okrskář své
pracovní
povinnosti vykonává zpravidla
ve svěřeném okrsku,
čímž maximálně prohlubuje své znalosti
o problematice okrsku.
Ve svěřeném okrsku
se zaměřuje na individuální
problematiky
v jednotlivých ulicích.
Při osobním rozhovoru
s obyvateli řeší problémy v úzké spolupráci se
zaměstnanci městského obvodu, školských

strana 14

či zdravotnických zařízení, s představiteli firem a právnickými osobami
a v neposlední řadě také s Policií České republiky.
Obvod Krásné Pole je rozdělen celkem do čtyř okrsků, má tedy i své čtyři
srážníky – okrskáře. Víte, který okrskář je ten Váš? Pokud ne, pak navštivte webové stránky, sekce „Okrskáři“. Zadáním obvodu a konkrétní
ulice se vám zobrazí váš strážník okrskář, kterému můžete rovněž prostřednictvím webových stránek zanechat písemný vzkaz.
Osobně pak můžete navštívit kontaktní místo Městské policie Ostrava
na adrese ul. Čkalovova 6144/18a Ostrava-Poruba, a to v úředních hodinách. V pracovních dnech od 06:00 do 08:00 hod., od 14:00 do 16:00 hod.
a od 17:30 do 19:30 hod.
redakce
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TJ Sokol Krásné Pole
L

etošní sezóna odstartovala „dvouhodinovkama“ v Šiklově Mlýně
o víkendu 5. - 6. 6. 2021. Oddíl motokrosu TJ Sokol si v obou dnech
vedl velmi dobře. V páteční rozjížďce ještě po hodině a dvaceti minutách
byl Martin Prokeš na prvním místě, bohužel následovaly dva pády a konečné místo sedmé. Ve druhém
dni jsme obsadili skvělé třetí
místo.
TJ Sokol Krásné Pole děkuje
partnerům
MO KRÁSNÉ POLE, GLOBAL
ASSISTANCE a.s., RIDERA
BOHEMIA a.s., KODECAR
spol s r.o. CANIS SAFETY a.s,
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
ČR, KARBONIA, spol. s r.o.,
STOLAŘSTVÍ ROMAN TICHÝ,
POLAR TELEVIZE OSTRAVA
s.r.o., NAVRÁTIL & PARTNEŘI ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
s.r.o., IN PARK AREÁL OSTRAVA a.s., AUTOSKLO PORUBA s.r.o., CHOPPER CZECH
REPUBLIC s.r.o., FARMA
ŠVIDRNOCH s.r.o., TANDEM
GROUP s.r.o., ŘÍZKÁRNA VERANDA, STATUTÁRNÍ MĚSTO
OSTRAVA, PETR VARECHA
Kalendář závodů
MISTROVSTVÍ ČR ENDURO A CROSS COUNTRY OPEN 2021
• 5. 6. - 6. 6. Šiklův Mlýn • 19. 6. - 20. 6. Rudnik
• 21. 8. - 22. 8. Opařany • 4. 9. - 5. 9. Palkovice
• 18. 9. - 19. 9. Světlá nad Sázavou
• 2. 10. - 3. 10. Úpice • 16. 10. - 17. 10. Šiklův Mlýn
• 6. 11. - 7. 11. Znojmo
Mistrovství ČR Offroad maraton 2021
• 26. 6. - 27. 6. Milovice • 28. 8. - 29. 8. Hodonín
• 18. 9. - 19. 9. Janovice nad Úhlavou • 16. 10. - 17. 10. Podbořany
• 13. 11. - 14. 11 Ředhošť
www.motocams.cz, www.tjsokolkrasnepole.cz
			
Martin Prokeš, předseda TJ Sokol
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