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NEVYUŽÍVANÉ DOMOVNÍ POPELNICE
Žádáme občany, kteří při zavede-

ní stávajícího systému svozů odpadů 
obdrželi domovní popelnici o objemu 
110 l a nevyužívají ji, aby nám tuto 
skutečnost oznámili na obecní úřad. 
Každá nádoba v systému nese neustálé 
náklady za její pronájem a správu a po-

kud takovéto nádoby stáhneme z teré-
nu, bude to jedním z opatření, kterými 
se snažíme docílit snížení nákladů na 
nakládání s odpadem v obci. Pomozte 
nám, prosím, ušetřit obecní finance.

OÚ Krásná

MÍSTNÍ POPLATKY
Dovolujeme si občany informovat 

o výši a splatnosti místních poplatků.
Tyto poplatky vychází z Obecně zá-

vazných vyhlášek č. 3/2019, 4/2019 
a 5/2019, které schválilo zastupitel-
stvo obce na svém zasedání dne 9. 12. 
2019, jsou účinné od 1. 1. 2019 a které 
jsou umístěny na webových stránkách 
obce nebo k nahlédnutí na Obecním 
úřadě Krásná.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ 
SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ 
A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH 
ODPADŮ

Výše ročního poplatku je pro oso-
by s trvalým bydlištěm v Obci Krásná 
250 Kč. Výše ročního poplatku pro 
majitele chat a chalup je 750 Kč za 
celou nemovitost.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Výše ročního poplatku za jednoho 

psa je 30 Kč, za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele je 120 Kč.

Oba výše uvedené poplatky jsou 
splatné ke dni 30. 8. 2020 a můžete je 
uhradit v úředních dnech a hodinách 
v hotovosti na pokladně obecního 

úřadu nebo kdykoliv z pohodlí domo-
va bankovním převodem na bankovní 
účet vedený u Komerční banky, a.s., 
číslo 27522781/0100. Variabilní sym-
bol Vám sdělíme telefonicky na tel.: 
+420 558 692 205.

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU
Dovolujeme si upozornit všech-

ny poskytovatele ubytovacích služeb 
v ubytovacích zařízeních umístěných 
v katastru Obce Krásná na ohlašovací 
a evidenční povinnosti související 
s hrazením místního poplatku z poby-
tu. Sazba poplatku činí 15 Kč za osobu 
za každý započatý den pobytu, s vý-
jimkou dne jeho počátku.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
Zastupitelstvo Obce Krásná na svém 

výše uvedeném zasedání rovněž roz-
hodlo o zrušení poplatku ze vstup-
ného, který v předchozích letech činil 
20%. S účinností od 1. 1. 2020 je tento 
místní poplatek zrušen, a to zejména
 s ohledem na podporu činnosti spolků 
a rozvoje kulturního života v obci.

předsedkyně � nančního výboru 
Kateřina Juřicová a OÚ Krásná

SLOVO

STAROSTY
Vážení občané,

do rukou se Vám dostává zpravodaj 
původního názvu, ovšem naprosto
nového formátu. Obsahová stránka se 
formovala postupně s každým vydá- 
ním v loňském roce a nyní jsme na 
tento proces navázali pod hlavičkou 
tiskárny Kleinwächter po stránce 
grafické. Na nové vydání Krásenské 
pošty jsme si sice museli počkat déle, 
než jste byli zvyklí, nicméně zdraví 
mají jen jedno i zaměstnanci tiskár-
ny a především jsme si chtěli nechat 
záležet. Věřím, že z něj budete mít 
o to větší radost.

Doposud se zpravodaji říkalo také 
„oběžník“, a to patrně proto, že na 
posledních zadních stranách byly 
uvedeny tzv. trasy – seznamy domů 
v jedné lokalitě, kdy jeden výtisk byl 
doručen na první z nich a předpoklá-
dalo se, že po jeho přečtení bude dále 
putovat na adresy ostatní. Této dlouho-
leté, bezesporu zajímavé a svého času 
velmi dobře fungující éře je nyní konec, 
všichni trvale žijící obyvatelé budete 
dostávat zpravodaje „neoběžníky“ do 
svých schránek, každý ten svůj.

Mnozí jste jistě zaznamenali i to, 
že jsme Vám už v minulém roce pod 
stromeček nadělili nové obecní webo-
vé stránky. Ty by nyní měly být vždy 
prvotním, nejaktuálnějším a nejuce-
lenějším zdrojem informací pro Vás 
a další návštěvníky Krásné. Obrovský 
dík za jejich vznik patří zastupitelce 
Kateřině Juřicové, která vedla několi-
kaměsíční práce našeho čtyřčlenného 
realizačního týmu a po tu dobu neustále 
koordinovala jeho spolupráci s autorem 
webu. Po IT stránce byla v týmu velmi 
důležitá účast Dušana Zemana, i jemu 
patří nemalý vděk.

Závěrem úvodního slova si Vám 
dovolím popřát všechno nejlepší do 
aktuálně stále ještě startujícího roku. 
To nejdůležitější je nezlobící zdraví 
a rodinné štěstí, ať máte v roce se dvě-
ma dvacítkami obojího dostatek. Když 
k tomu budete ještě navíc dobře in-
formovaní, abyste mohli činit správná 
rozhodnutí, bude snad vše, jak má být.

Mgr. Antonín Tulach
Váš starosta

UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE 
DOMŮ, KDE BYDLÍ NA JEDNÉ 
ADRESE VÍCE RODIN:

Už při první roznášce nových zpravodajů jsme se snažili, abyste do schrán-
ky dostali větší počet výtisků. Aby tomu tak zůstalo (nebo chcete-li případně 
obdržený počet nějak upravit), je nezbytné, abyste se zastavili na obecní úřad 
a vyzvedli si nálepku s příslušným počtem. Nálepku si následně nalepíte na 
Vaši domovní schránku, aby poštovní doručovatelka věděla, kolik výtisků má do 
Vaší schránky vhodit.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
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NABÍDKA ROZVOZU OBĚDŮ
V současné době funguje takováto 

služba pro Dolní Krásnou, dodavatel 
však nemá kapacitu pro její rozšíření
i pro Mohelnici a jiní provozovatelé 
restaurací v obci nejsou prozatím 
schopni takovouto službu nabídnout. 
Obci Krásná byla nabídnuta mož-
nost dodávek obědů ze školní jídelny 
ZŠ Morávka. Naše obec by v takovém 
případě musela zajistit rozvoz, tedy 
rozvážejícího pracovníka, automobil 

a příslušenství, to vše splňující přísné 
hygienické normy.

Aktuální cena oběda na ZŠ Moráv-
ka je 56Kč, k čemuž by byl občanům 
účtován příspěvek na rozvoz, kdy 
podstatně větší část nákladů na něj by 
však nesla obec jakožto službu obča-
nům. Ve výsledku by tak obědy každé-
ho strávníka vycházely včetně rozvozu 
odhadem do 65 Kč za jeden oběd.

Senioři, invalidní důchodci, případ-
ně maminky na mateřské dovolené, 
dejte nám prosím vědět Váš předběž-
ný zájem – nahlaste na OÚ jméno, 
adresu a kolik obědů měsíčně byste 
odebírali. Musíme vědět, zda má uva-
žovaná služba smysl.

Antonín Tulach

AKTUÁLNÍ 
INFORMACE

Chcete mít aktuální informace 
o dění v naší obci? Pokud ano, navštivte 
naše nové webové stránky www.obec-
-krasna.cz nebo se zaregistrujte do 
systému chytré komunikace Mobilní 
Rozhlas. Tento systém není určen jen 
pro majitele chytrých mobilních tele-
fonů a využíváme jej i pro odesílání 
informací pomocí e-mailů, sms či hla-
sových zpráv. Více informací o systému
 je uvedeno na obecním webu v sekci
 Mobilní rozhlas (tam se můžete i za-
registrovat) a v informačním letáku, 
který je k dispozici na Obecním úřadu 
Krásná. Registrace do systému je zdarma 
a zvládne ji každý během několika málo 
desítek sekund.

Kateřina Juřicová

OBÁLKA DO LEDNIČKY ANEB IN.F.OBÁLKA
Koncem roku jsme navázali na aktivitu Moravskoslezského kraje a společně

s kalendáři dodali více než 250 starším občanům až do domů tzv. IN.F.Obálky:
• IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochrany) je plastová obálka, která 

obsahuje informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, 
magnetu nebo samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka, s telefonními čísly na 
složky záchranného systému).

• IN.F.Obálka slouží k předání údajů o Vašem zdravotním stavu, užívaných 
lécích, kontaktech na příbuzné či blízké, v případě, že se ve Vaší domácnosti ocit-
nete v nebezpečí či ohrožení života, složkám záchranného systému, které jsou 
o této aktivitě informovány.

• IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně, ohro-
žení zdraví nebo života. Vyplníte formulář s požadovanými údaji a vložíte jej zpět 
do plastové obálky, kterou umístíte do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. 
Samolepkou nebo magnetkou označíte dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany 
bytu a tím způsobem budou informovány zasahující záchranné složky. Předáváme 
touto formou rovněž upozornění, že Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, jako iniciátoři této preventivně bezpečnostní akce, nepověřily 
žádné osoby ani organizace kontrolou IN.F.Obálek! Jak IN.F.Obálky, tak obecní 
kalendáře nám ještě nějaké zůstaly, případní zájemci se hlaste na OÚ Krásná.

Antonín Tulach

PRODEJ KNIH NA OÚ KRÁSNÁ
Na OÚ stále nabízíme možnost zakoupit si některou ze zajímavých knih lokálních autorů o místním prostředí a historii:

Životodárné údolí  300 Kč Tradiční mluva v podhůří Beskyd + CD     280 Kč 
Osady a Samoty zadních hor 300 Kč BESKYDY Místopis a historie            50 Kč
O lidech v Beskydech I.  300 Kč TAJEMSTVÍ V NÁZVECH UKRYTÁ  60 Kč
O lidech v Beskydech III.  300 Kč Pozdrav z Frýdecko-Místecka  80 Kč
BESKYDY opuštěné školy  200 Kč FRÝDECKO-MÍSTECKO Z nebe  50 Kč
MOHELNICE řeka obcí Krásná a Raškovice                  150 Kč

Informace o dalších službách nabízených OÚ Krásná najdete na webových stránkách v sekci Obecní úřad -> Služby 
poskytované obcí: https://www.obec-krasna.cz/obecni-urad/sluzby-poskytovane-obci/

OÚ Krásná

Informace obecního úřadu  |  číslo: 1/2020
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WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Na novém obecním webu se v sekci

Život v obci -> Služby v obci a v okolí
obce: https://www.obec-krasna.cz/
zivot-v-obci/sluzby-v-obci-a-v-
okoli-obce/ nachází informace o našich 
místních řemeslnících a dodavatelích 
dalších služeb. Pokud jsme při zpra-
cování této části na někoho zapomněli, 

neváhejte se nám ozvat. Rádi přidáme 
i informace o Vás, kteří máte šikovné 
ruce a vytváříte pro jiné domácí pro-
dukty.

Antonín Tulach

Rádi bychom touto cestou velice 
poděkovali slečně Kamile Kašíkové za 

poskytnutí fotografií pro naše obecní 
webové stránky. Její krásné fotografie 
jsou umístěny v úvodu webových strá-
nek a ve fotogalerii.

Kateřina Juřicová

ZMĚNY NA MHD LINCE Č. 18
Informujeme tímto, že do prosinco-

vých změn jízdních řádů nebyly bohužel 
promítnuty požadavky našich cestují-
cích a obce a naopak, byly implemen-
továny některé změny, které nebyly 
dopředu s obcí vůbec konzultovány. 
Odbor dopravy Magistrátu města Frýd-
ku-Místku se za tuto chybu způsobenou 
špatnou komunikací omluvil a přislíbil 
zanesení relevantních požadavků při 
nejbližších úpravách jízdních řádů, ja-
kož i zlepšení komunikace do budoucna.

Obecně byla MHD integrována do 
krajského systému ODIS, což umožnilo 
přechod na jednotnou čipovou kartu, 
platnou v rámci celého Moravskoslez-
ského kraje. Na kartu ODIS lze nově 
kromě ostatních tarifů ODIS nahrát
i tarif MHD, přičemž vlastníci ODISky 
nemusí ani navštívit kancelář doprav-
ce na autobusovém nádraží ve F-M, 
roční kupón (zóna 511 – MHD Frýdek-
-Místek)lze za 1 Kč zakoupit (stejně 

jako nabít si elektronickou peněžen-
ku) i na e-shopu ČSAD:

https://eshopfrydekmistek.3csad.cz/

V souvislosti s výše uvedenou in-
tegrací došlo samozřejmě k úpravám 
tarifních a přepravních podmínek 
a taktéž ke změně číslování MHD linek 
– naše linka č. 18 je nyní linkou č. 318.

Antonín Tulach

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD – NABÍDKA
JARNÍHO SDÍLENÉHO VÝVOZU

Již v minulém roce jsme informovali 
o současných zákonných požadavcích 
v této oblasti. V našich podhorských 
podmínkách jsou dvě možnosti, tou 
první je využití k tomu určeného vod-
ního díla, především domovní čistírny 
odpadních vod. Druhou variantou je 
akumulace odpadních vod v bezod-
tokových jímkách, přičemž majitelé 
jsou v tomto případě povinni na vý-
zvu vodoprávního úřadu nebo České 
inspekce životního prostředí doložit 
způsob jejich zneškodňování. Doklad 
o vývozu od společnosti, která má 
k této činnosti oprávnění, by měl ob-
sahovat informace v jakém množství 
a ve které čistírně odpadních vod byly 
odpadní vody zlikvidovány. Objem 
zlikvidovaných vod by měl odpovídat 
množství dodané pitné vody do ne-
movitosti, počet vývozů tedy nelze jen 

tak ošidit a provinilcům hrozí nemalé 
pokuty.

Informace do tohoto příspěvku byly 
čerpány ze zpravodaje společnosti 
SmVaK Ostrava a.s., která, jak víte 
z minulého vydání Krásenské pošty, 
od minulého roku zavedla tzv. sdílené 
vývozy žump a septiků. Pokud se do-
mluvíte např. se sousedem, společně 
ušetříte náklady na individuální vývoz. 
Pro Krásnou je datum následujících 
svozů 25. 3. 2020 a objednat se můžete 
na telefonní lince 800 292 400 nebo na 
stránkách www.smvak.cz. 

Antonín Tulach

„Věděli jste, že máte v obci možnost využít odpadových nádob na oleje 
a jedlé tuky? Více informací najdete na webu obce v sekci Obecní úřad -> 
Odpadové hospodářství:
https://www.obec-krasna.cz/obecni-urad/odpadove-hospodarstvi/“

CO NEPATŘÍ 
DO DŘEZU ANI 
DO ZÁCHODU?
· Oleje a tuky používané především 

v kuchyni, ale i při dalších domá-
cích pracích.

· Pevné předměty

· Zbytky potravin (biologický odpad)

· Hygienické potřeby (vlhčené 
ubrousky, tyčinky do uší...)

· Chemikálie a další nebezpečné 
látky (barvy, ředidla, oleje, ropné 
látky, čistící prostředky atd.)

· Léky (patří zpět do lékárny)
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Vyvezeme Vám žumpu nebo septik!
Profesionálně a výhodně!

Jak?
Kanalizačním vozem 
SmVaK Ostrava

Kdy? 
25. března 2020

Odkud? 
Krásná
Morávka
Pražmo
Raškovice
Vyšní Lhoty
Nižní Lhoty
Nošovice
Dobrá

Za kolik?
Orientační ceny
na druhé straně letáku

 Buďte odpovědní k životnímu prostředí!

 Respektuje legislativu a neriskujte pokuty!

 Volejte profesionály s platným osvědčením!

 Sdílejte vývoz se sousedem a ušetřete za dopravu!

na druhé straně letáku

Objednávejte 
na bezplatné lince 800 292 400 
nebo na www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb

Ceník vývozu odpadních vod ze žump, septiků a akumulačních jímek

pro jeden rodinný dům

Ceník vývozu odpadních vod ze žump, septiků a akumulačních jímek

pro jeden rodinný dům při sdíleném vývozu

Lokalita Velikost žumpy/septiku/ akumulační jímky

do 5 m3 do 10 m3

Dobrá 1 144 Kč 1 818 Kč
Nošovice 1 285 Kč 1 959 Kč
Nižní Lhoty 1 426 Kč 2 100 Kč
Vyšní Lhoty 1 708 Kč 2 382 Kč
Raškovice 1 708 Kč 2 382 Kč
Pražmo 1 990 Kč 2 664 Kč
Morávka 2 366 Kč 3 040 Kč
Krásná 2 413 Kč 3 087 Kč

Lokalita Velikost žumpy/septiku/ akumulační jímky

do 10 m3

Dobrá 909 Kč
Nošovice 980 Kč
Nižní Lhoty 1 050 Kč
Vyšní Lhoty 1 191 Kč
Raškovice 1 191 Kč
Pražmo 1 332 Kč
Morávka 1 520 Kč
Krásná 1 544 Kč

Poznámka: Ceny jsou orientační, uvedeny bez DPH; sazba DPH 15 %

Poznámka: Ceny jsou orientační, uvedeny bez DPH; sazba DPH 15 %

Objednávejte na bezplatné lince 800 292 400 
nebo na www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb

ZRUŠENÍ TURISTICKÝCH 
ZNAČEK NA VRCHOL TRAVNÝ

Lesy České republiky, s.p. informují, že od 1. 5. 2020 budou 
zrušeny níže zvýrazněné turistické značky, a to z důvodu 
obnovy populace tetřeva hlušce a zvýšené druhové ochrany 
chráněných druhů živočichů.

LČR, s.p.

kpt. Ing. Aleš Tulach, preventista SDH Krásná - Mohelnice

 

Informace obecního úřadu  |  číslo: 1/2020
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OPRAVY A ÚDRŽBA OBECNÍHO MAJETKU V ROCE 2019
Naše technická četa pravidelně za-

čátkem každého týdne projíždí celou 
naši dlouhou obec od Visalají po Byst-
ré, provádí úklid kontejnerových hnízd 
a autobusových zastávek a po cestě také 
obnovuje obsah infoletáků na obecních 
vývěskách.

Jelikož je Krásná svým územím 
obrovská, rozdělená do dvou křídel 
a málokdo z obyvatel ji projíždí častěji 
celou, přinášíme nyní výčet toho, co se 
stihnulo za minulý rok a jistě to stojí za 
zmínku:
• kompletní výměna střešních krytin na 

autobusových zastávkách na Zlatníku 
a Visalajích

• nátěr autobusové zastávky Stříbrník, 
vymalování zastávek na Lesní správě 
a u Rekreantu a nátěr laviček v zastáv-
kách na Lesní správě, u Rekreantu, 
Pod Žorem a U Pohludky

• pořízení a instalace odpadkových košů 
na autobusové zastávky a parkoviště

• zprostředkování mytí kontejnerů na 
směsný i tříděný odpad

• zpevnění povrchu a oplocení pro-
storu bývalého kotce v areálu OÚ pro 
potřeby nakládání s (zejména) vel-
koobjemovým odpadem sesbíraným 
v obci mezi svozy, renovace pěti vel-
koobjemových kontejnerů za stejným 
účelem

• zpevnění povrchu a vymístění nádob 
kontejnerového hnízda u OÚ mimo 
hlavní cestu

• oprava dlažby na schodech na OÚ, 
celková výměna starého oplocení 
areálu OÚ, oprava a nátěr dřevě-
ných prvků dětského hřiště v areálu 
a výměna podloží pod houpačkami 
z pískového na štěpkové

• zprostředkování čištění fasády bu-
dovy OÚ, odplevelení a čištění chod-
níků v areálu

• renovace dvacet let starého dřevě-
ného obecního erbu visícího na zdi 
u vstupu na OÚ

• odplevelení dlažby ve sportovním 
areálu na Dolní Krásné a přilehlé 
parkovací ploše

• zmapování výtluků, vyplnění hlub-
ších děr kamenivem, plánování 
a zprostředkování opravy výtluků 
nástřikem na místních komunika-
cích v Borovém, na Kršlích, na Zlat-
níku, na Muroňce a na Dolní Krásné

• oprava třech vodou vymletých 
účelových cest na Muroňce a pod 
Jestřábím

• přebudování nefunkční svodnice 
na nový propustek na obecní cestě 
na Kršlích, čištění 43 ks svodnic na 
obecních cestách

• sečení obecních pozemků a zpro-

středkování kosení podél obecních 
cest

• mapování, jednání s majiteli a zpro-
středkování prořezu zeleně podél 
obecních komunikací

• nátěr zábradlí mostu do Borového 
a zábradlí na autobusové zastávce 
U Vochaly

• zprostředkování výměny tří dlou-
hodobě opotřebovaných dopravních 
značek

• mapování, příprava podkladů
a spolupráce s dodavatelem nového 
pasportu místních komunikací

• likvidace vyřazených knih z obou 
knihoven

• úklid po těžbě kůrovcového dříví 
v obecním lese

• postupné pořizování technického 
vybavení, výstroje a ochranných po-
můcek pro pracovníky technické čety

• podpora dobrovolným hasičům při 
rekultivaci okolí požární nádrže na 
Dolní Krásné (velký dík členům SDH 
Krásná za vyčištění nádrže, výměnu 
oplocení, terénní úpravy a úpravy 
zeleně!!!)

Karel Krauzovič, technik OÚ

ZASTUPITELÉ INFORMUJÍ

STAVEBNÍ A JINÉ PROJEKTY ŘEŠENÉ V ROCE 2019
Na konci může být například stavba, viditelný výsledek. Kdo jste ale cokoliv stavěli, víte, že samotné realizaci před-

chází dlouhý proces projektování, inženýringu a stavebního řízení. Když přidáme mnohdy nutná výběrová řízení na 
projektanta a zhotovitele stavby, právní služby při přípravě veškerých smluv a třeba i schválení zastupitelstva obce, cíl se 
oddaluje. No a když do hry vstoupí dotace na realizaci, případně i ty na projektovou dokumentaci, mnohdy se realizace jeví 
v nedohlednu a naopak, ani postavením stavby celý proces nekončí. O nutnosti vyrovnat majetkoprávní vztahy ani nemluvě.

Výše uvedeným jsem chtěl říci, že k reálnému řešení je vždy dlouhá a komplikovaná cesta, která zaměstná mnohé 
z nás, stojí nemalé finanční prostředky, a přitom až do realizace samotné nejsou dílčí procesy a výsledky jaksi vidět. 
Proto nyní přinášíme přehled projektů, které jsme řešili v loňském roce:

OBECNÍ CESTY NAD REKREANTEM

Oprava propustku a poloviny hori-
zontální cesty chatovištěm je na-
projektována již od roku 2018 a v pro- 
jekčních cenách odhadnuta na cca 3,2 
mil. Kč, v loňském roce se nicméně 

přidala poničená cesta na žluté tu-
ristické značce ve stejné oblasti a je 
nanejvýš logické obě realizace spojit.
 V roce 2019 obec řešila podání trest-
ního oznámení na neznámého pacha-
tele, neboť oprava poškozeného úseku 
byla odhadnuta na téměř 1 mil. Kč. 

V současné době se oprava projektuje 
a realizaci obou částí plánujeme 
v letošním roce. Do hry zde bohužel 
vstupují i nutná majetkoprávní vy-
rovnání.
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CHODNÍKY NA DOLNÍ KRÁSNÉ

Současně náš nejkomplikovanější 
a finančně nejnáročnější (v projekčních 
cenách roku 2018 necelých 11 mil. Kč) 
projekt, který začal běžet již za mi-
nulého vedení, a to v podobě zahájení 
přípravy projektové dokumentace 
a řešení majetkoprávních vztahů. Blíže 
jsem o něm informoval v úvodním slo-
vu minulého vydání Krásenské pošty. 
Jen pro doplnění uvádím, že všechna 
vydání za poslední cca rok a půl na-
leznete na našich nových webových 
stránkách v sekci Život v obci -> Krá-
senská pošta: https://www.obec-kras-
na.cz/zivot-v-obci/krasenska-posta/

Ve zkratce z aktuálního stavu: Na 
konci minulého roku jsme ještě stih-
li přebrat projektovou dokumentaci 
v původně požadovaném rozsahu, aby-
chom začátkem tohoto roku vyúčtovali 
dotaci na její pořízení. Zároveň jsme 
nově projektanta smluvně zavázali 
k úpravám dokumentace požadovaným 
potenciálním poskytovatelem dotace 
na výstavbu chodníků, k inženýringu 
a k vyřízení stavebního řízení změny 
stavby před dokončením na Speciálním 
stavebním úřadě ve Frýdku-Místku. 
Cílem celého snažení je příprava 
a podání žádosti o dotace na realizaci 
v říjnu letošního roku. Výše uvedené je 

však běh na dlouhou trať, který navíc 
v případě vydání různých stanovisek 
a povolení na úřadech prostě nejsme 
schopni příliš ovlivnit. Obnovit letos 
budeme muset i jednání s majiteli 
pozemků pod plánovanými chodníky, 
a to za účelem prodloužení platnosti 
smluv o smlouvě budoucí.

MĚŘENÍ RYCHLOSTI

Na podzim 2019 bylo po výběrovém 
řízení a vyřízení povolení ze strany 
ČEZu na základě smlouvy o dílo in-
stalováno u vjezdu do obce u hasič-
ské zbrojnice na Mohelnici zařízení 
pro měření rychlosti. Radar v hodnotě 

REKONSTRUKCE TENISOVÉHO 
A VOLEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ 
V AREÁLU OBECNÍHO ÚŘADU

Technicky byl proces realizace navr-
žen již za minulého vedení, byť zazna-
menal ještě nějaké změny. V roce 2019 

jsme připravovali žádost o dotaci a po 
neúspěchu z důvodu velkého množ-
ství žadatelů jsme se rozhodli projekt 
realizovat z vlastních finančních 
prostředků. Po výběrovém řízení byla 
na podzim provedena úprava podloží, 

doplněna přídavná drenáž a především 
byl vyměněn celý umělý povrch obou 
kurtů. Pro dokončení akce v hodnotě 
přes 1,3 mil. Kč chybí již jen zapískování 
povrchu, které bylo z důvodu klimatic-
kých podmínek přeloženo na jaro 2020.

Informace obecního úřadu / Zastupitelé informují  |  číslo: 1/2020
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necelých 140 tis. Kč umí kromě změře-
ní rychlosti jedoucího vozidla „přečíst“ 
i jeho SPZ, přičemž zaznamenaná data 
jsou dále využitelná pro dopravní poli-
cii. Jsme rádi, že i po několika měsících 
provozu je řešení stále efektivní, že 
řidiči šlapou na brzdový pedál a i přes 
vyšší pořizovací náklady je po otesto-
vání na Mohelnici pro letošek v plánu 
pořízení druhého zařízení na Dolní 
Krásnou. Pro posílení bezpečnosti je 
navíc v rámci Sdružení obcí povodí 
Morávky námi starosty projednáváno 
pořízení mobilního radaru pro oddě-
lení PČR v Nošovicích, kdy by policisté 
měli možnost měřit s tímto zařízením 
napříč všemi obcemi ve svém obvodu.

KOMPOSTÉRY

Do roku 2024 běží doba udržitelnosti 
v případě dotačního titulu na pořízení 
kompostérů z roku 2017. Každoročně 
je potřeba připravit průběžné hlášení 
o stavu projektu.

PODCHYCENÍ PRAMENŮ 
ZPŮSOBUJÍCÍCH ZAPLAVOVÁNÍ 
HŘIŠŤ V AREÁLU OÚ KRÁSNÁ

Kdo zná místní situaci, ví, že se při 
větších srážkách hromadila voda na 
povrchu obou hřišť. To bylo způsobeno 
jednak zanedbáním jeho pravidelné
údržby, ale také přitékající vodou 
z přilehlé louky. Při vydatných jarních 
deštích se nám podařilo lokalizovat 
zdroje zaplavování. Za pomoci spe-
cialisty na vodohospodářská díla byla 
vypracována v loňském roce studie. 
Ta bude podkladem pro vyprojekto-
vání úprav louky vedoucí k eliminaci 
přítoku vody do sportovního areálu. 
Předběžný hrubý odhad nákladů je 
800 tis. Kč. 

PARKOVIŠTĚ REKREANT A OKOLÍ

V loňském roce byla zadána a vypra-
cována studie řešení tohoto prostoru 
a jeho širšího okolí, kdy při jejím vzni-
ku bylo jednáno s majiteli restaurace 
Rekreant, majiteli dalších pozemků 
a mohelnickými hasiči. Na základě 
výstupů ze studie byla naprojektována 
první fáze úprav – křižovatky ved-
le zbrojnice, předprostoru a okolních 
ploch zrekonstruované zbrojnice, dal-
šího vedení místní komunikace před 
a za mostkem, kontejnerového stání 
a odvodnění všech ploch. Již od lis-
topadu probíhá „boj“ se Speciálním 

stavebním úřadem ve Frýdku-Místku, 
který zahájil stavební řízení až po 60 
dnech po obdržení našich podkladů. 
Povolení částí projektu si navíc rozdělil 
výše uvedený úřad se Stavebním úřa-
dem v Raškovicích. V podkladech pro 
výběrové řízení chybí v současné době 
již jen smlouva, na které pracuje naše 
advokátka. Stále věříme ve vysoutěžení 
dodavatele a realizaci díla do konce 
letošních letních prázdnin, obojí však 
může posunout opoždění stavebního 
povolení. Rádi bychom v tomto roce 
rovněž zahájili projektování druhé fáze 
řešení prostoru, tedy parkovací plochy 
včetně jejího odvodnění a navazující 
zelené plochy.

REGENERACE
VODNÍ NÁDRŽE „KAČOK“

Druhý nejkomplikovanější řeše-
ný projekt, rovněž rozběhnutý již za 
bývalého vedení obce. S vyhlídkou 
získání dotací na realizaci byl původní 
projekt s odhadovanými náklady řešení 
ve výši cca 1,8 mil. Kč přepracováván 
původním projektantem dle podmínek 
dotačního titulu na verzi za tehdy od-
hadovaných cca 2,3 mil. Kč. Těžko říci, 
zda dvojnásobný neúspěch v žádání 
o dotaci přisoudit více projektantovi 
poptanému původně na menší rozsah 
díla, nedostatečné administrativně 
projektu ze strany firmy řešící za obec 
žádosti o dotace či komplikovanosti 
dotačního titulu ve spojení s ne plně 
korektní spoluprací ze strany zástupce 
poskytovatele dotace. V průběhu loň-
ského roku jsme museli vybrat nového 
projektanta, který převzal dílo původ-
ního a zahrnul do něj dotační poža-
davky. V cenách loňského roku je nyní 
výše investice odhadována na více než 
2,8 mil. Kč. Po finalizaci dalších pod-
kladů je prozatím v plánu přece jen se 
ještě do třetice pokusit o získání dotace 
a až v případě neúspěchu realizovat 
z vlastních zdrojů. Určitou obavu v nás 

vzbuzuje 13-ti letá doba udržitelnosti, 
která „sváže“ na delší dobu prostor 
nádrže a jejího okolí. 

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ 
ZBROJNICE NA MOHELNICI

Hlavní a největší část rekonstrukce 
v hodnotě necelých 6,9 mil. Kč byla 
dokončena koncem roku 2018, chy-
bělo však především řešení interiérů 
a terénní úpravy okolo stavby. V roce 
2019 jsme řešili s dodavatelem pro-
blémy, které se projevily po začátku 
užívaní budovy. Se stolařem byly ře-
šeny a následně dodány do přízem-
ních místností kuchyňská linka a další 
interiérové prvky v hodnotě necelých 
80 tis. Kč a uskutečnily se terénní úpra-
vy za budovou zbrojnice. V letošním 
roce je potřeba reklamovat drobné 
defekty vzniklé usazením stavby po 
dvou zimách, zprostředkovat dodáv-
ku interiérů do prvního patra (odhad 
nákladů do 100 tis. Kč), dořešit dílčí 
nestavební prvky na a v budově. Rovněž 
je potřeba dokončit terénní úpravy oko-
lo budovy. Čeká nás rovněž závěrečný 
energetický audit budovy a vypořádání 
dotace na zateplení, kdy se bývalé-
mu vedení obce podařilo z necelých 
2 mil. Kč na zateplení budovy získat 
necelý 1 mil. Kč z dotačního titulu.

ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍHO ŘADU 
V OBLASTI SUCHÉHO POTOKA

Po dlouhých letech snahy a žádostí 
místních obyvatel jsme se po loňských 
konzultacích nad stavem vodovodní 
sítě v celé obci se spravující firmou 
SmVaK Ostrava a.s. pustili v závěru 
roku do trasování uvažovaného vodo-
vodu. Zdá se, že potrubí by bylo možno 
vést výhradně po obecních pozemcích 
a otázkou je „pouze“ důležitá poslední, 
cca 30m dlouhá část, zasahující po-
zemky soukromé. V prvním kvartálu 
tohoto roku budou pokračovat jednání 
s majitelkami těchto pozemků pro-
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střednictvím advokátky obce. Výsledky 
jednání ukáží, zda bude možné projek-
tovat přivedení vody až k trvale žijícím 
obyvatelům, kteří jsou již desítky let 
odkázáni na dovoz balené vody pro 
účely vaření i osobní hygieny. Aktuál-
ním cílem pro tento rok je projektování 
stavby a zahájení stavebního řízení, 
aby v následujících letech byla mož-
ná realizace. Předběžný hrubý odhad 
nákladů je nyní cca 1,5 mil. Kč.

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ 
V OBECNÍCH NEMOVITOSTECH

Ještě v loňském roce se podařila 
výměna celkem 24 ks oken ve dvou 
obecních bytech a v kancelářích OÚ 
Krásná. Spolu s výměnou vstupních 
dveří v jednom z bytů byla celková 
investice necelých 280 tis. Kč. Jsme 
rádi, že se ještě v prvním roce našeho 
vedení před nástupem letošní zimy 
podařilo zejména nájemníkům vyřešit 
dlouhodobé problémy s profukováním 
oken a pronikáním vlhkosti přes ně do 
jejich obydlí. 

Za účelem těsnícího oddělení pro-
stor garáže a zasedacího sálku byla 
ve spolupráci s velitelem SDH Krásná 
Romanem Državou rovněž zprostřed-
kována instalace nových protipožár-
ních dveří v hasičské zbrojnici na Dolní 
Krásné.

VEŘEJNÁ WC NA VISALAJÍCH

Jelikož Obec Krásná nemá při náporu 
turistů v této lokalitě vyřešenu otáz-
ku veřejných záchodů na parkovišti 
Visalaje, po několikaměsíčním jednání 

a detailním posouzení nákladů vyho-
věli zastupitelé žádosti hotelu Visalaje 
s.r.o. o příspěvek na provoz toalet vyu-
žívaných širokou veřejností. Obec bude 
dočasně přispívat částkou 110,50 Kč na 
každý den veřejného provozu toalet.

V první polovině loňského roku byl 
však kolegou místostarostou zpro-
středkován průzkum možných zdro-
jů vody v okolí parkoviště. V druhé 
polovině loňského roku jsme pak 
absolvovali několik schůzek s pro-
jektantem nad komplexním řešením 
situace. V tomto roce bude vyhotovena 
studie, která by měla navrhnout řešení 
nejen co se týče výstavby toalet, ale 
snad i rekonstrukce zubem času na-
hlodané buňky s občerstvením a celého 
systému provozu parkoviště. Idea je 
prozatím taková, že do budoucna by 
mohly být parkoviště i buňka pronajaty 
do správy jednomu subjekty, který by 
měl zároveň ve správě provoz veřej-
ných záchodů.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

V roce 2019 byl vysoutěžen doda-
vatel elektrické energie pro tento rok 
a nový (snad dlouhodobý) správce 75 
bodů veřejného osvětlení, spojených do 
šesti sítí se samostatnými rozváděči.

Na čtyřech odlehlých místech, která 
by byla jen problematicky napojitelná 
na některou ze sítí, testuje obec tuto 
zimu LED lampy se solárními panely. 
Svítidla jsou vybavena dvěma čidly. 
Jedno vyhodnocuje úroveň denního 
osvětlení a spíná a vypíná lampu, dru-
hé je čidlo pohybu. V průběhu noci svítí 
LED žárovky na 10% a až při detekci 
pohybu se rozsvítí na 100% výkon.

V prvním kvartálu tohoto roku by 
nám zadaná studie měla analyzovat 
stav celé naší sítě a vyjádřit se k otázce 
případné postupné výměny stávajících 
výbojkových těles za moderní tělesa 
s LED zdroji, jak je tomu vidět v okol-
ních obcích.

OBECNÍ BUDOVY

V roce 2019 byli vysoutěženi doda-
vatelé elektřiny a plynu pro budovu 
OÚ, obě budovy hasičských zbrojnic 
a v případě elektřiny i dalších obecních 
zařízení.

V prostorách využívaných obec-
ním úřadem bylo reinstalováno staré 
nefunkční elektronické zabezpečení, 
které bylo navíc doplněno o požární 
hlásiče. (Nejen) Vaše osobní údaje by 
tedy z tohoto pohledu měly býti od 
minulého roku v bezpečí.

Stran elektrických rozvodů v budově 
OÚ a přilehlých prostor jsme se mu-
seli postupně poprat s velkým počtem 
závad, které odhalila revize prove-
dená již v první polovině roku 2018. 
Následně byly „umravněny“ a doplně-
ny elektro-kabelové rozvody a prvky 
v kancelářích OÚ a rozšířeno vedení 
datových a elektrických kabelů pro 
následné rozšíření internetu do obec-
ního sálu a mohelnické knihovny.

Do budoucna jsou ve fázi úvah větší 
či menší stavební úpravy v budově OÚ, 
kdy za tímto účelem bylo vloni zadáno 
statické posouzení stropu nad obecním 
sálem. Posudek je rovněž zpracová-
ván na pronikání vlhkosti do archivu 
a knihovny v budově OÚ a také do 
bytového domu vedle budovy obecního 
úřadu.

V poslední fázi celého procesu, 
tedy na stavebním úřadě, je záležitost 
týkající se legalizace obecní budky na 
břehu rybníka „Kačok“, která byla 
historicky černou stavbou a bez ní by 
nebylo možné ji k čemukoliv využívat. 
Na jednu stranu je škoda, že tento břeh 
není od začátku součástí výše popiso-
vaného projektu na regeneraci nádrže, 
na stranu druhou nám to dovolí s léty 
chátrajícím objektem „pracovat“.

MAJETKOVÁ NAROVNÁNÍ

Samostatné projekty tvoří nejrůz-
nější běžící pozemkové procesy, kdy 
v každém z případů je začátkem návrh 
geometrického plánu a po souhlas-
ném stanovisku všech zúčastněných 

Zastupitelé informují  |  číslo: 1/2020
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vyhotovení samotného geometrické-
ho plánu geodetem. Následuje žádost 
o dělení či scelování parcel na staveb-
ním úřadě a paralelně je možno řešit 
ocenění ploch znalcem. Vše pokračuje 
zveřejněním záměru, přípravou smluv 
advokátkou a jednáním zastupitelstva. 
Kýženým cílem je zápis do katastru 
nemovitostí.

V celém tomto komplikovaném, 
dlouhodobém a finančně náročném 
procesu je nutná stálá komunikace 
a osobní schůzky všech zúčastněných 
stran, přičemž předpokladem dota-
žení každého jednotlivého projektu je 
samozřejmě dosažení dohody těchto 
stran. I dílčí nesouhlasná stanoviska 
či drobné chyby po cestě mohou celý 

proces vrátit o několik výše uvedených 
kroků zpět a jednoduše jej tak prodlou-
žit z měsíců na roky.

Na tomto místě bych rád poděko-
val za spolupráci příteli a kolegovi 
místostarostovi Jiřímu Stýskalovi, 
který se obrovskou měrou podílí na 
většině výše uvedeného a některé 
z projektů přímo vede. 

Dále je potřeba poznamenat, že 
důležitým krokem na podzim loňského 
roku bylo navázání užší spolupráce 
s původně technickým dozorem inves-
tora u rekonstrukce požární zbrojnice 
na Mohelnici, projektantem Janem 
Müllerem. Ten některé výše uvedené 

projekty přímo projektuje, ostatní již 
rozběhnuté větší stavební projekty po 
technické stránce za obec dozoruje 
a rovněž s námi odborně konzultu-
je většinu stavebních a technických 
(i menších) realizací v obci. Vzhledem 
k tomu, že s panem místostarostou 
nemáme stavební vzdělání či praxi, 
operativní připomínky pana Müllera 
při konzultacích velice rychle posouvají 
naše plány vpřed.

Závěrečné poděkování v tomto 
příspěvku patří řadě dalších kolegů 
a přátel, kteří větší či menší mírou 
přispívají k postupnému pohybu částí 
celého soukolí.

Antonín Tulach, starosta

ROK 2019 OČIMA MÍSTOSTAROSTY
Celým rokem mne provázela Změna 

č.1 Územního plánu Krásná. Vize, že již 
v druhé polovině roku budeme pracovat 
se zhotovitelem na změnách ÚP. Vzhle-
dem k zdlouhavé administrativě týkající 
se Zprávy o uplatňování ÚP Krásná, se 
tyto plány nenaplnily. Současný odhad 
dokončení je rok 2021. Samozřejmě za 
předpokladu, že se nevyskytnou při 
projednávání žádné komplikace.

V oblasti životního prostředí jsem 
inicioval inventarizaci stromů v ma-
jetku obce na veřejných prostranstvích. 
Na jejich základě se loni provedly nutné 
zásahy ve formě kácení stromů a ořezů 
větví. Do konce března tohoto roku bude 
realizována další etapa zásahů. Výstupy 
jsou k dispozici na těchto webových 
stránkách www.stromypodkontrolou.cz.     

Málo známou informací je, že je Obec 
Krásná vlastníkem lesa. Celkově má 
rozlohu 3,7 ha. Díky dominanci smrku 
v dřevinné skladbě se ani našemu lesu 
nevyhnuly problémy s kůrovcem. Včas-
ným vyhledáváním napadených stromů 
a rychlé asanaci jsme však zabránili 
jeho dalšímu šíření. Touto cestou patří 
poděkování panu Jaroslavu Vochalovi 
za operativní provedení kůrovcové těž-
by. Zároveň tímto děkuji panu Leopol-
dovi Korbášovi za umožnění přibli-
žování dříví z obecního lesa přes své 
pozemky. Jiné varianty pohybu dříví by 
stály obec daleko vyšší náklady. 

V rámci odpadového hospodářství 
jsme díky dotacím z Moravskoslezské-
ho kraje nechali zpracovat Studii pro 
optimalizaci obecního systému pro 

nakládání s komunálními odpady. Jejím 
cílem bylo analyzovat stávající systém, 
porovnat jeho data s republikovými 
trendy a navrhnout pro naše podmín-
ky účinná opatření. Ta by měla vést 
k efektivnějšímu předcházení vzniku
komunálních odpadů a zároveň 
k efektivnějšímu nakládání s nimi. 
Celý systém závisí na postoji občanů 
i rekreantů naší obce, proto bychom Vás 
také chtěli aktivně zapojit do odpado-
vého hospodaření. Bez Vaší ochoty náš 
systém nebude funkční. Na obecních 
stránkách v sekci Odpadové hospo-
dářství již nyní můžete získat základní 
informace o svozech a třídění odpadů. 
O novinkách a změnách v systému Vás 
budeme informovat.

Jiří Stýskal, místostarosta

INFORMAČNÍ TABULE
Na podzim loňského roku přibylo 

v katastru naší obce devět nových 
informačních tabulí, které byly umís-
těny tak, aby poskytovaly informace 
o dění v obci nejen našim občanům, 
ale i majitelům chat a chalup.

Tabule vyrobila a umístila firma 
Lesteka Beskydy, s.r.o. a nacházejí se:

• na Visalajích vedle
kontejnerového hnízda

• na Zlatníku směrem na Muroňku

• na Zlatníku vedle veřejného WC

• v chatovišti Jestřábí

• v chatovišti nad Lesní správou

• v chatovišti nad Rekreantem

• v Borovém

• u kontejnerového hnízda
u areálu Včelařů

• u hasičské zbrojnice
na Dolní krásné

Kateřina Juřicová
zastupitelka

ZMĚNA Č. 1 
ÚZEMNÍHO PLÁNU 
KRÁSNÁ

Dne 9.12.2019 Zastupitelstvo obce 
Krásná schválilo na svém zasedání 
Zprávu o uplatňování Územního plánu 
Krásná, jejíž součástí byly pokyny pro 
zpracování návrhu Změny č. 1 Územ-
ního plánu Krásná. Na tento krok ná-
sleduje příprava výběrového řízení na 
Zhotovitele Změny č. 1 ÚP Krásná.

Jiří Stýskal
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KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES MÁ SVÁ PRAVIDLA
Začátkem listopadu začalo tzv. ob-

dobí vegetačního klidu, kdy je z hle-
diska ochrany přírody vhodná doba ke 
kácení stromů a keřů. Před kácením 
dřevin rostoucích mimo les (dále jen 
„dřeviny“) je třeba zvážit, zda je kácení 
opravdu nutné.

Dřeviny mají mnoho nezastupitel-
ných pozitivních funkcí a jejich kácení 
by mělo být až tou poslední možností. 
Kácet dřeviny je možné pouze na zá-
kladě povolení ke kácení.

CO LZE KÁCET MIMO LES?

Pokud dřeviny nejsou součástí vý-
znamného krajinného prvku nebo stro-
mořadí, není povolení potřeba:

1. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 
cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

2. pro zapojené porosty dřevin (křo-
vin), pokud celková plocha takových 
křovin nepřesahuje 40 m2, to se ne-
vztahuje na strom o obvodu vyšším 
než 80 cm ve 130 cm jeho výšky a který 
v těchto křovinách roste,

3. pro dřeviny pěstované dle katastru 
nemovitostí na plantáži dřevin

4. a pro ovocné dřeviny rostoucí na 
pozemcích v zastavěném území evi-
dovaných v katastru nemovitostí jako 
druh pozemku zahrada, zastavěná plo-
cha a nádvoří nebo ostatní plocha se 
způsobem využití pozemku zeleň.

KDY ŽÁDAT O POVOLENÍ
KE KÁCENÍ DŘEVIN?

Pokud nesplňujete některou z výše 
uvedených podmínek, je nutné podat 
na OÚ Krásná žádost o povolení kácení 

dřevin. Formulář je možné stáhnout 
z webových stránek Obce Krásná 
(www.obec-krasna.cz), případně získat 
na OÚ Krásná ve formě nevyplněného 
tiskopisu.

CO JE POTŘEBA K ŽÁDOSTI
DOLOŽIT?

K žádosti je nutné doložit výpis 
z katastru nemovitostí (nestačí infor-
mace o pozemku např. z portálu ČÚZK) 
a snímek pozemkové mapy se situačním 
zákresem stromů.

KDY LZE KÁCET? 

Až na níže uvedené výjimky je kácení
dřevin dovoleno zpravidla v době vege-
tačního klidu, tj. v období od 1. listo-
padu do 31. března.

JSOU VÝJIMKY?

V případě, že je skácena dřevina pod-
léhající povolení, která svým stavem 
zřejmě a bezprostředně ohrožovala 
život či zdraví nebo hrozila-li škoda 
značného rozsahu a bylo nutné takovou 
dřevinu skácet bez povolení, je ten, kdo 
za těchto podmínek provedl kácení, 
povinen toto oznámit na OÚ Krásná do 
15 dnů od provedení kácení.

V případě, že je nutné strom pod-
léhající povolení kácet ze zdravotních 
důvodů (např. stromy napadené kůrov-
cem) je nutné tento záměr oznámit OÚ 
Krásná nejpozději 15 dnů před samot-
ným kácením. OÚ Krásná pak dle záko-
na může v této lhůtě kácení pozastavit 
nebo úplně zakázat.

JAK DLOUHO POVOLOVÁNÍ TRVÁ? 
KDO JE ÚČASTNÍKEM ŘÍZENÍ? 
PLATÍ SE SPRÁVNÍ POPLATEK?

V případě zahájení správního řízení 
k povolení kácení dřevin je rozhod-
nutí vydáno zpravidla do 30 dnů, ale 
snažíme se proces urychlovat. Vydané 
povolení ke kácení dřevin má obvykle 
časově omezenou platnost, a to v délce 
trvání dvou let. Účastníky řízení jsou 
vlastníci pozemku, žadatel, pokud není 
vlastníkem pozemku a případně další 
účastníci, např. pokud o to zažádají. 
Za vydání rozhodnutí o povolení ká-
cení dřevin se žádné správní poplatky 
neplatí.

CO VÁS MŮŽE POTKAT PŘI KÁCENÍ 
BEZ POVOLENÍ?

Pokud fyzická osoba poruší zákon
a např. pokácí dřevinu rostoucí mimo 
les bez povolení, může dostat pokutu až 
20 tis. Kč, jedná-li se o skupinu dřevin, 
hrozí za tento přestupek pokuta až do 
výše 100 000,- Kč. Pro právnické osoby 
je pokuta mnohem vyšší a může být až 
1.000.000,- Kč. Pokuta je jak za poško-
zení, tak za pokácí dřevin nebo skupiny 
dřevin (mimo les) bez povolení.

Pokud si s kácením dřevin nevíte 
rady, obraťte se na OÚ Krásná, kde Vám 
rádi poradíme, abyste zbytečně a třeba 
i nevědomky neporušili některé zákon-
né povinnosti.

Při kácení dřevin vždy dbejte na svou 
bezpečnost a bezpečnost dalších pří-
tomných osob.

Jiří Stýskal

Zastupitelé informují  |  číslo: 1/2020
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PODPORA Z OBECNÍCH ZDROJŮ
Mimo jiné byla na konci loňského roku z finančních prostředků obce podpo-

řena rekonstrukce ordinace Praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. Marie 
Mácové s.r.o., a to necelými 7,5 tis. Kč. na pořízení chladničky pro uchovávání 
očkovacích látek a léků.

Poděkování dorazilo také od Linky bezpečí, kterou naše zastupitelstvo podpořilo 
alespoň symbolickou sumou ve výši 1000 Kč.

Antonín Tulach

alespoň symbolickou sumou ve výši 1000 Kč.

Antonín Tulach

TŘÍDÍME
SPRÁVNĚ SKLO?

Ke třídění skla použijte zelené 
kontejnery. Sklo již nemusíme tří-
dit podle barvy. Vytříděné sklo není 
nutné rozbíjet, bude se dále třídit! 
Díky svým vlastnostem se dá skleně-
ný odpad recyklovat do nekonečna.

CO PATŘÍ DO ZELENÝCH 
KONTEJNERŮ NA SKLO:

· lahve od vína, alkoholických 
i nealkoholických nápojů

· sklenice od kečupů, marmelád 
či zavařenin a rozbité skleničky 

· tabulové sklo z oken a ze dveří 

CO NEPATŘÍ DO ZELENÝCH 
KONTEJNERŮ:

· keramika a porcelán
· autosklo, zrcadla nebo třeba 

drátované sklo
·  zlacená a pokovená skla
· varné a laboratorní sklo
· sklokeramika

Jak již bylo poznamenáno v pří-
spěvku výše, detailní informace 
o všech druzích odpadů naleznete na 
obecních stránkách v sekci Obecní 
úřad -> Odpadové hospodářství:

https://www.obec-krasna.cz/
obecni-urad/odpadove-hospodarstvi/

Kateřina Juřicová

Díky svým vlastnostem se dá skleně-
ný odpad recyklovat do nekonečna.

CO PATŘÍ DO ZELENÝCH 
KONTEJNERŮ NA SKLO:

MÍSTNÍ KNIHOVNY
Srdečně zveme všechny (nejen občany 
Obce Krásná) k návštěvě našich dvou 
místních knihoven.

MÍSTNÍ KNIHOVNA DOLNÍ KRÁSNÁ

Je umístěna v prvním patře budovy 
hasičské zbrojnice a je pro Vás otevřena 
každou středu od 16:00 hod. do 18:00 hod. 
a každou sobotu od 9:00 hod. do 11:00 hod.

MÍSTNÍ KNIHOVNA MOHELNICE 

Je umístěna v budově obecního úřa-
du (vchod je zezadu budovy směrem od 
garáží) a je pro Vás otevřena každý pátek 
od 15:30 hod. do 18:00 hod.

Čtenář se zaplaceným ročním regis-
tračním poplatkem v Místní knihovně 
Dolní Krásná může vyžít služeb Místní 
knihovny Mohelnice a naopak.

Výše ročního registračního poplatku 
pro dospělou osobu činí 40 Kč. Výše re-
gistračního poplatku pro děti do 15 let, 
studenty, důchodce a ženy na mateřské 
dovolené činí 20 Kč.

Kateřina Juřicová
koordinátorka knihoven
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KNIHOVNA 
DOLNÍ KRÁSNÁ 
INFORMUJE

V posledním listopadovém týdnu 
proběhlo adventní tvoření v pro-
storách požární zbrojnice na Dolní 
Krásné.  Přestože se v tomto před-
vánočním čase nabízí nepřeberné 
množství různých dekorací v každém 
květinářství, zájemkyně o tvoření se 
rozhodly, že budou tvořit podle své 
fantazie. Vzájemně se inspirovaly 
a výsledkem byly krásné adventní 
věnečky, závěsné dekorace na dveře 
i vkusné svícny na stůl, které zdobily 
naše domovy. Do tvoření se zapoji-
ly i děti a odnášely si s radostí svůj 
výrobek. Akci finančně podpořil 
obecní úřad na zakoupení ozdůbek. 
Ostatní materiál si účastnice přinesly 
s sebou.

Na jaře plánujeme jarní velikonoční 
tvoření.

CVIČENÍ
Každé úterý se čtenářky knihov-

ny a ženy z Krásné schází v požární 
zbrojnici na cvičení. Poděkování pat-
ří cvičitelkám - p. Mgr. Lucii Šíblové 
a p. Katce Repkové, které cvičení dvou 
skupin rozdělených podle náročnosti, 
odborným způsobem vedou. Ke cvičení 
využívají overbaly, gumy či masážní 

míčky. Poděkování jim rovněž patří 
za příjemně připravenou předvánoční 
lekci s posezením u svařáčku, s vý-
borným dezertem pečenou hruškou 
s oříšky a medem, cukrovím a dokonce 
i s dárky v tombole. Můžete se ještě 
k nám připojit a udělat tak něco pro 
své zdraví.

UPOZORNĚNÍ
Na webových stránkách Obce Krásná  

můžete nahlédnout do sekce „Knihov-
ny“, kde najdete aktualizovaný kni-
hovní řád.

Do nového roku 2020 přeji čtenářům a všem občanům Krásné pevné zdraví, 
radost a hodně příjemných chvil strávených třeba nad dobrou knihou.

Zdeňka Hermanová, knihovnice

ZPRÁVA Z KNIHOVNY NA MOHELNICI
Milí přátelé knih!
Od minula se v naší knihovně leccos 

nového událo a chtěl bych Vás s těmi 
událostmi seznámit.

Možná jste si všimli, že se vedle 
úřední desky před budovou obecního 
úřadu objevila malá skříňka s kniha-
mi. Jedná se o naši knihobudku, která 
je pro všechny lidi otevřená 24 hod. 

denně. Každý si může vybrat a odnést 
si domů jakoukoli knížku, která se mu 
zalíbí. Může ji po přečtení vrátit nebo si 
ji nechat a vyměnit za jinou, která tak 
může udělat radost někomu jinému. Vše 
je bez poplatku. Zdarma.

Dále jsme zakoupili několik nových 
knih do fondu knihovny. Jedná se např. 
o první díl trilogie od E. Ferrante „Geni-

Zastupitelé informuji / Místní knihovny  |  číslo: 1/2020



14

ální přítelkyně“, Vondruškovu středo-
věkou detektivku „Právo první noci“ či 
příběh z beskydských hor M. Klevisové 
„Sněžný měsíc“.

Dále jsme od obce formou daru ob-
drželi knížku O. Boháče „Opuštěné 
školy“, ve které mapuje školy v okolí, 
které kdysi fungovaly, mnozí jste do 
nich chodili a teď už z jakýchkoli dů-
vodů slouží jiným zájmům. Opravdu 
zajímavé čtení.

Další dar jsme dostali od Obce Raš-
kovice, jejíž obecní úřad spolupracoval 
při vydání dvoudílné historické práce, 

která zahrnuje historii obce od založení 
po současnost. Obsahuje i vzpomínky 
pamětníků na těžký život pod horami. 
Když dědeček vypravuje, co mu říkal 
jeho dědeček, jak pracoval u sedláka 
jako maličký chlapec a musel pomá-
hat živit rodinu. Dále je součástí knih 
seznam obyvatel, majetkové poměry, 
a další zajímavé skutečnosti.

Dále se připravuje digitalizace 
knihovny. Pracuje na tom pí. Juřicová ve 
spolupráci s městskou knihovnou Mís-
tek. Prakticky to bude pro Vás, čtenáře, 
znamenat, že v budoucnosti si v klidu 

doma na počítači vyberete ze seznamu 
knihu, budete tam vidět, jestli je tzv. 
na polici, tu si budete moci elektronic-
ky rezervovat a při návštěvě knihovny 
Vás bude čekat. Také bude možné si 
objednat knihu, která je třeba na druhé 
Krásné, a my Vám ji připravíme. 

Možná jste si všimli nových stránek 
Obce Krásná. Tam už teď je odkaz na 
webové stránky knihovny. Elektronický 
systém zatím ještě nemáme, ale brzy 
se dočkáme.

Ladislav Ďurkáč, knihovník

DOPLŇUJÍCÍ INFO KE KNIHOBUDCE
Knihobudka byla vyrobena a umístěna firmou Lesteka Beskydy, s.r.o. a byla 

vyrobena velice precizně. Knihy, které jsou v ní umístěny, neohrozí ani rozmary 
počasí, a tak mohou být v knihobudce po celý rok.

PRAVIDLA KNIHOBUDKY:

1. Půjč si knihu, přečti si ji a vrať ji zpět.

2. Pokud si chceš knihu nechat, dej za ní do knihobudky jinou, 
kterou už nepotřebuješ.

3. Zacházej s knihami hezky, nenič je!

4. Ochraňuj knihobudku, patří nám vše

Kateřina Juřicová

KULTURA A SPORT

VYHODNOCENÍ II. KOLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
Výbor pro kulturu a sport vyhodnotil 

další kolo fotosoutěže, jejímž tématem 
bylo a stále je téma „Krásná objektivem 
fotoaparátu“. Vítězem tohoto kvartálu 
se stává paní Ivana Petrová se snímkem 
„Podzim“. Touto cestou jí gratulujeme 
a zároveň děkujeme za krásné fotky.

Opět nabádáme i ostatní občany 
k účasti v této fotosoutěži. Fotosoutěž 
nadále probíhá se stejným tématem. 

VE ZKRATCE OPĚT SHRNEME:

• Soutěž bude probíhat čtvrtletně.
• Každý účastník může do soutěže 

zaslat až 3 fotografie. 
• Fotografie zasílejte na e-mail 

fotosoutez@obec-krasna.cz.
• Fotografie musí ve svém názvu 

obsahovat jméno a příjmení soutě-
žícího a název snímku bez diakritiky 

– místo mezer v názvu uvádějte 
pomlčky, např: Josef-Novak-na-
zev-snimku.jpg

• Nejlepší snímky budou uveřejněny 
a budou mít šanci stát se podklady 
pro obecní kalendář.

Vítězný snímek Ivany Petrové s názvem „podzim“.
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TROCHU ZPOŽDĚNÝ, ALE ÚŽASNÝ…
Ve velkém sále hotelu Visaláje v Zadních 

horách se v odpoledních hodinách 18. října 
minulého roku odehrál křest dvou knih 
o Beskydech. Křtila se kniha OSADY 
A SAMOTY ZADNÍCH HOR V HISTORII 
A V OBRAZECH autorského kolektivu Petra
Andrle a neméně zajímavá publikace 
Oldřicha Boháče OPUŠTĚNÉ ŠKOLY 
POD VRCHOLY LYSÉ HORY A TRAVNÉHO. 
Zatím co ona druhá kniha je zcela nová, 
ta první již svou premiéru měla v roce 2014. 
Proč tedy znovu? 

Publikace OSADY A SAMOTY je již 
několik let zcela vyprodaná a stále je 
o ní zájem. Zřejmě se povedla. Proto se 
v nakladatelství MORAVSKÁ EXPE-
DICE® patřící Okrašlovacímu spolku 
Rozhledna v Čeladné rozhodli, vydat 
druhé, poněkud rozšířené vydání. Při-
dali neuvěřitelných sto stran a ještě 
DVD s názvem Vánoční strom Svatému 
otci a Valašský vojvoda ve Vatikánu, 
ilustrující návštěvu Valachů u papeže 
v roce 1999, kteří přivezli vánoční strom 
z Morávky do Vatikánu a v rámci vá-
nočních svátků toho roku ozvučili Řím 
hudbou, zpěvy a tanci souboru „Valaš-
ský vojvoda“ z Kozlovic.  S nimi sem 
tehdy přijel i prezident Václav Havel 
a nejvyšší čeští církevní hodnostáři. 
Nahrávky na tomto DVD jsou sice dvacet 
let staré (doplněné aktuálním komen-
tářem), avšak jsou nezapomenutelnou 
připomínkou úžasné události toho, jak 
Valaši překvapili Řím. 

A tak se stalo něco, co se každé knize 
hned tak nestane. Byla křtěna v histo-
ricky krátké době podruhé. A protože je 
o Zadních horách, odehrál se její druhý 
křest skutečně v Zadních horách.  Kam 
konečně i patří druhá křtěná zmíněná 
již kniha o opuštěných školách. 

Knihu již tradičně pokřtili za účasti 
autorů zástupci Lašského království. 
Lašský král Zdeňa Viluš I. (uprostřed) 
a Vrchní likérník Lašského království 
Libor Pastorek (zcela vpravo) a Pavel
Beran (jeden za zakládajících členů 
Horské služby na Gruni – zcela vle-
vo). A křtilo se historickým nápojem 
Lašským bylinným likérem a také 
likérem Lysá hora, když vlastní Lysá 

hora se ještě rýsovala za okny zaplně-
ného společenského sálu hotelu Visalaje. 

K poslechu zahráli účastníkům křtu 
členové skupiny LAM trio. Jde o známé 
prvorepublikové swingové trio hrající 
hudbu třicátých a čtyřicátých let dva-
cátého století ve složení Ladislav von 
Kokesch, Aleš Nitra a Milan Holub. 

Ovšem ani výborná hudba, skvělé 
občerstvení a zářivě hřející sluníčko za 
okny, nemohly nahradit jeden počá-
teční nedostatek. Knihy, které se měly 
křtít, byly z nejrůznějších technických 
důvodů vytištěny a dokončeny několik 
hodin před plánovanou hodinou křtu, 
avšak v době započetí jeho programu, 
nebyly ještě dovezeny. Hosté se sice 
dobře bavili (protože se většinou všich-

ni znali), avšak po určité době se mezi 
nimi objevila lehká nervozita ovlivněná 
také pátečními poměry ve veřejné do-
pravě mezi Opavou a Ostravou.  

Nakonec přišla další „jobovka“ 
– auto přivážející knihy z bruntálské 
tiskárny mělo defekt. Takže dodání knih 
se dále ještě více zpozdilo a někteří hos-
té museli odejet. Mnozí pro další povin-
nosti, někteří také, že se jim nechtělo jet 
auty v nočních hodinách. Konec konců 
křest se tentokrát organizoval spíše 
jako komorní, proto bylo pozvaných 
účastníků méně, než bývá při křtění 
těchto beskydských knih obvyklé. 

Všichni ovšem ono zdržení brali 
s pochopením, a když knihy konečně 
dorazily, nadšeni byli především ti, 
kdož vydrželi čekat. Ostatní (a další 
zájemci) si obě knihy mohou zakoupit 
v Knihovně a v informačním centru 
v Čeladné na náměstí, dále pak v recepci 
a v galerii Beskydského rehabilitačního 
centra v Čeladné. Zájemci si o ně si je 
mohou také objednat na internetové 
adrese Okrašlovacího spolku Rozhledna 
(ondrejnikrozhledna@seznam.cz ).

Petr Andrle

ného společenského sálu hotelu Visalaje. 

K poslechu zahráli účastníkům křtu 

CO SE UDÁLO?
Report z událostí v oblasti kultury, sportu a života spolků připravuje zastupitelka a předsedkyně výboru pro kulturu 

a sport Alžběta Malíčková, rozená Gřundělová.

Místní knihovny / Kultura a sport  |  číslo: 1/2020
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DRAKIÁDA 
Dne 27.10. 2019 od 14 hodin se usku-

tečnila v prostorách hasičské zbrojnice 
na Krásné tradiční drakiáda. Zábava 
pro celou rodinu pod širým nebem. Po-
časí vyšlo na jedničku, vítr nám přál 
a draci mohli létat. Děti, ale přede-
vším tatínkové, si drakiádu užili. Ti, 
co zrovna nepouštěli draky, se věno-
vali míčovým hrám. Pochutnali jsme si 
na teplém punči a domácích buchtách. 
Zaznamenali jsme i větší zájem našich
spoluobčanů, nejen členů sboru, a velmi 
nás to potěšilo, tak snad i v roce 2020

tak skvělou akci zopa-
kujeme.

Za SDH Krásná 
Iveta Vašková

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA

V předvečer svátku svatého Mikuláše 
jsme v sále obecního úřadu uspořádali 
tradiční mikulášskou nadílku pro naše 
děti. Děti si poslechly pohádku o krá-
senských čertech z úst pana starosty. 
Potom už mezi ně přišel Mikuláš se 
svými čerty a andělem a rozdával na-
dílku. Navázali jsme na loňské malo-
vání obrázků, letos děti pro Mikuláše 
vytvořily mnoho krásných sněhových 
vloček. Ty nám pak ozdobily okna 
v hasičárnách a na obecním úřadě. 
Závěrem jsme za zpěvu vánočních 
koled rozsvítili Vánoční strom.

Jiří Stýskal
koordinátor akce

VÁNOČNÍ JARMARK
V sobotu 7. 12. 2019 se nově konal 

vánoční jarmark na Obecním úřadu 
Krásná. Své úžasné výrobky zde pre-
zentovali místní občané, za což jim 
velmi děkujeme! V sále byla velmi bo-
hatá účast prodejců a zároveň mnoho 
výrobků k prodeji. 

Prodávaly se různé i méně tradiční 
výrobky. Zakoupit jste si zde moh-
li slaměné i nejrůznější aranžerské 
dekorace, šité patchworkové ubrusy, 
polštáře a jiné drobnosti. Dále také tra-
diční vánoční dekorace z papíru, svícny,
 zvonečky či svítící andílky. Nebo z pří-
rodních materiálů svíčky, svícny, skřítky,
nejrůznější zápichy. Zajímavé byly 
také ručně háčkované dečky, ubrusy či 
zvonečky. Jarmarku se také zúčastnila 
místní chráněná dílna „U Dobré na-
děje“, rovněž s nápaditými vánočními 
výrobky svých klientů. 

K zakoupení zde byly také drobnos-
ti k jídlu a pití, vynikající medovina 
od místních včelařů, frgály, koláče, 
trdelníky a svařené víno. Chod občers-
tvení nám zajistilo místní SDH Krásná 
– Mohelnice, za což jim rovněž srdeč-
ně děkujeme. Děvčata dokázala vy-
kouzlit příjemnou vánoční atmosféru 
s úsměvem na tváři. Také pro dosažení 
vánoční atmosféry nám zapůjčil ručně 
vyřezávaný vánoční betlém pan Zby-
něk Radimec, od něhož bylo možné 

zakoupit i ručně vyřezávané obrázky. 
Stejně velký dík patří také paní Hance 
Sabelové, která se velkou měrou podí-
lela na organizaci této akce. 

V celku to byl příjemný sobotní den, 
kde jsme si mohli zakoupit nejen krásné 
věci pro sebe, ale také své blízké, třeba 
jako vánoční dárky. Rovněž potkat se 
v adventním čase se spoustou známých, 
kamarádů a našich blízkých. Již teď se 
těšíme na další rok opět s hojnou účastí. 

S poděkováním všem zúčastněným 
Lucie Šíblová 

Děkuji také paní Jarmile Vepřekové 
za její příspěvek: 

Chtěla bych poděkovat vedení obce 
a všem, kteří se na této příjemné akci 
a organizaci podíleli. Vládla tam skvě-
lá vánoční atmosféra. Lidé, kteří přišli na 
jarmark, si mohli vybrat z nabídky mno-
ha rukodělných výrobků. Byly k prodeji 
také domácí frgály a koláče, nechyběla ani 
medovina a med. Budeme se těšit na pokra-
čování této akce i v dalších letech. 

Jarmila Vepřeková
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V pátek 15. listopadu 2019, se usku-

tečnil lampionový průvod, který zor-
ganizovalo sdružení ZAKr s podporou 
SDH Krásná – Mohelnice a OÚ Krásná. 

Akce byla zaměřena samozřejmě 
především na děti, které se svítícími 
lampiony nejrůznějších barev a tvarů 

zdolaly trasu OÚ – chatoviště nad OÚ 
– požární zbrojnice – Haťok, kde si 
v cíli mohly zatančit na dětské dis-
kotéce, dát si teplý čaj a opéct špeká-
ček. Zkrátka nepřišli ani rodiče a další 
účastníci, kteří si mohli rovněž opéct 
špekáček a dát si na zahřátí čaj nebo 

svařené víno. Pro zahřátí jsme tento-
krát připravili nejen teplé nápoje, ale 
i dvě zcela nové ohniště ve tvaru koše, 
která se velmi osvědčila a která určitě 
použijeme i pro další venkovní akce. 

Děkujeme všem za účast, ZAKr

HRAVÁ PRVNÍ POMOC
Ve středu 13. listopadu 2019 proběhla 

akce První pomoc hravě určená dětem 
s cílem naučit se ošetřovat různá pora-
nění. V sále obecního úřadu v Krásné se 
sešlo velké množství dětí, které se roz-
dělily do záchranářských týmů a nebo-
jácně se pustily do ošetřování popále-
nin, řezných ran, zlomenin, krvácení 
z nosu a nepěkných odřenin. Obvazo-
vou techniku procvičovaly na velkých 
pomocnících - medvědech. Ani zavolat 
záchranku pro ně nebyl žádný problém. 
Zranění byli natolik přesvědčiví, že by 

se náhodný kolemjdoucí mohl nechat 
zmást a možná by se pustil do opravdo-
vé záchrany. Všem malým záchranářům 
se podařilo všechny zraněné ošetřit 
a naučit se tak nové dovednosti, která 
se v životě může hodit. Celá akce Hravá 
první pomoc se opravdu vydařila a my 
uvažujeme o možném pokračování.

Za lesní klub Jasánek
Lenka Kučerová

Děkujeme všem za účast, ZAKr

SDH Krásná – Mohelnice a OÚ Krásná. kotéce, dát si teplý čaj a opéct špeká- která se velmi osvědčila a která určitě 
Akce byla zaměřena samozřejmě 

především na děti, které se svítícími 
ček. Zkrátka nepřišli ani rodiče a další 
účastníci, kteří si mohli rovněž opéct 

použijeme i pro další venkovní akce. 
především na děti, které se svítícími 
lampiony nejrůznějších barev a tvarů 

účastníci, kteří si mohli rovněž opéct 
špekáček a dát si na zahřátí čaj nebo Děkujeme všem za účast, ZAKr

SDH Krásná – Mohelnice a OÚ Krásná. 

především na děti, které se svítícími 

kotéce, dát si teplý čaj a opéct špeká- která se velmi osvědčila a která určitě 

Děkujeme všem za účast, ZAKr
především na děti, které se svítícími 
lampiony nejrůznějších barev a tvarů 

VESELÉ VEČERY NA KRÁSNÉ
Od listopadu do února probíhal 

v obecním sále budovy OÚ již pátý roč-
ník obecního zimního kulturního pro-
jektu Veselé večery na Krásné. Vždy 
druhou sobotu v každém z měsíců od 
17 do 20 hodin se mohou zájemci poba-
vit u kapel různých žánrů a drobného, 
ale chutného občerstvení. Přesto, že 
se snažíme každým rokem přinést dvě 
nové kapely, v tom letošním jubilej-
ním děláme výjimku a vybíráme z toho 
nejlepšího z předchozích čtyř ročníků.

V sobotu 9. listopadu jste si tak moh-
li zazpívat a zatancovat na Posezení 
u cimbálu, v předvánočním čase se 

Kultura a sport  |  číslo: 1/2020



18

14. prosince zaposlouchat do známých 
hitů 30. a 40. let minulého století 
v podání prvorepublikového swingo-
vého LAM Tria a také velké oblibě se 
11. ledna těšil zahraniční folklór – až 
z Rajecké Lesné na Slovensku k nám 
dorazili Heligonkári spod Kľaku.

Již třetím rokem se rovněž snažíme 
spojovat příjemné s užitečným – na 
první akci si měli hosté možnost zakou-
pit rukodělné výrobky místní Chráněné 

dílny U Dobré naděje, na druhé pak vý-
tvory dětí lesní školky Jasánek z našeho 
Jestřábího a na doposud poslední jsme 
se seznámili s neuvěřitelnými obrázky 
dosud veřejně neobjevené krásenské 
autorky Barbory Šebestové.

Aktuální sezónu jsme zakončili 
8. února světovými i českými rockový-
mi peckami skvělé kapely Los Pedros 
v instrumentálním složení dvou špa-
nělských kytar a jedné basy. Na Veselé 

večery následně naváže tradiční Maš-
karní MiniPles pro dospělé v sobotu 
28. března v restauraci Rekreant.

Více informací ke všem akcím a 
také fotky naleznete na webových 
a FB stránkách projektu:

 www.veselevecerynakrasne.cz 

Za VeVeKra tým
Antonín Tulach

SILVESTROVSKÝ „VÝŠLAP“
Potkali jsme se v 16 hodin před 

restaurací Rekreant a účast byla krás-
ná :-) … pět nebo šest desítek malých 
i velkých, s kočárky i bez. Na zahřátí byl 
připraven čaj a pro dospělé i kapka ně-
čeho ostřejšího do čaje. Potom jsme se 
všichni vydali směrem k Haťoku a dále 
do Borového, kde byla první zastávka. 
Počkali jsme na ty pomalejší, občerstvili 
se z vlastních zásob a pokračovali dál. 

Trochu se setmělo, ale na to jsme byli 
připraveni. Blikačky, čelovky a reflexní 
vesty jistily bezpečnost celého výšlapu 
a pomohly nám přes Kršle, Jestřábí 
a Lesní správu dorazit zpět do cíle, aniž 
bychom někoho cestou ztratili. Před 
Rekreantem byla pro všechny zúčast-
něné připravena sklenička sektu, 
přípitek od pana starosty a následně 
krásný ohňostroj, který pro naši akci 

sponzorsky zajistil pan Martin Bebčák. 
Děkujeme rovněž restauraci Rekreant 
za poskytnutí zázemí pro první ročník 
a už teď se těšíme na další.

Za tým organizátorů 
Dušan Zeman a Antonín Tulach

do Borového, kde byla první zastávka. 
Počkali jsme na ty pomalejší, občerstvili 

něné připravena sklenička sektu, 
přípitek od pana starosty a následně Dušan Zeman a Antonín TulachPočkali jsme na ty pomalejší, občerstvili přípitek od pana starosty a následně Dušan Zeman a Antonín Tulach

se z vlastních zásob a pokračovali dál. krásný ohňostroj, který pro naši akci 

do Borového, kde byla první zastávka. 
Počkali jsme na ty pomalejší, občerstvili 

něné připravena sklenička sektu, Za tým organizátorů 

se z vlastních zásob a pokračovali dál. 

Dušan Zeman a Antonín Tulach
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SILVESTROVSKÝ 
„VÝŠLAP“
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ZE ŽIVOTA NAŠICH SPOLKŮ

OSLAVY 90 LET TRVÁNÍ SDH KRÁSNÁ
Dne 13. června 2020 oslaví náš Sbor 

dobrovolných hasičů Krásná 90. výročí
založení sboru. K příležitosti oslav 
bude vysvěcen i nový Slavnostní prapor 
v kostele svatého Jana Nepomuckého 
na Pražmě. Pro náš sbor to bude nej-
větší a zároveň nejvýznamnější akce, 
kterou letos uskutečníme.

V 10 hodin začne mše svatá a od 
15 hodin bude probíhat zábavný 
program v areálu požární zbrojnice 

na Dolní Krásné. Program bude za-
měřen pro všechny věkové kategorie.

Podrobnější informace a celý 
program budeme inzerovat v další 
Krásenské poště.

Tímto Vás srdečně zveme na oslavu 
našeho sboru.

Výbor SDH Krásná

ČINNOST VČELAŘŮ Z MORÁVKY, KRÁSNÉ, PRAŽMA 
A RAŠKOVIC NA PRAHU NOVÉHO ROKU 

Leden je měsícem, kdy každý vče-
lař provádí vnější kontrolu včelstev. 
K tomuto účelu je možno využít zim-
ní procházky v přírodě za příznivého 
slunečného počasí. Vnější kontrolou 
se rozumí kontrola stanoviště, zda 
jsou všechny úly na svém místě, a zda 
v nich nezimují např. hlodavci, kteří 
si na podzim vyhledávají svá zimovi-
ště a úly jim zajišťují teplo a potravu. 
Dalšími narušiteli jsou ptáci jako např. 
strakapoud, žluna nebo datel, kteří jsou 
schopni svými zobáky vyklovat do stěn 
nádstavků pořádný otvor. Poklepáním 
na jednotlivé úly zjišťujeme přítomnost 
včel. Zásadním úkolem v tomto období 
je odběr včelí zimní měli pro kontrolu 
spadu roztoče Varroa Destruktor a jeho 
odeslání k vyšetření příslušné veteri-
nární stanici. Výskyt ohniska „Moru 
včelího plodu“ na začátku uplynulého 
roku v katastru naší organizace a ná-
sledném spálením všech postižených 
včelstev došlo k opatření SVS ze dne 
8. 4. 2019, kde se nařizuje všem chova-
telům včel provést druhý odběr vzor-
ků směsné včelí zimní měli od všech 
včelstev na stanovištích umístěných 
v ochranném pásmu (jeden směsný 
vzorek může obsahovat včelí měl nej-
výše od 10 včelstev). Vzorky se odebírají 
nejdříve 30 dní po posledním vložení 
ometených čistých podložek na dna 
úlů a předají se k vyšetření ve schvá-
lené laboratoři. To, jak se nám povedlo 
včelstva na podzim preventivně léčit, 
pak ukáže výsledná zpráva. Na jaře roku 

2019 jsme museli léčit potěrem zavíč-
kovaného plodu a následnou fumigaci 
včelstva u sedmi včelařů. Přál bych si, 
abychom toto opatření v letošním roce 
použili jen v minimálním množství, 
a nový rok jsme zahájili s relativně 
zdravými včelstvy. V zimě by se včelaři 
měli také zabývat opravami včelařského 
vybavení, opravou souší a přípravou 
nových rámečků pro mezistěny, které 
jsou důležité jednak pro rozšiřování 
včelího díla, ale hlavně k jeho obmě-
ně. Vždyť několik let staré souše jsou 
příčinou bakteriálních a vírových one-
mocnění včel. 

Co plánujeme v nejbližších měsících. 
Devátého února se uskuteční v prosto-
rách hotelu Travný, výroční členská 
schůze naší ZO, kde zhodnotíme činnost 
včelařů za posledních pět let, zvolíme si 
nové vedení naší organizace a schválí-
me si program činnosti na nové, ten-
tokrát čtyřleté období. Chtěl bych proto 
pozvat touto cestou všechny včelaře 
z katastru obcí Morávka, Krásná, 
Pražmo a Raškovice. Svou účastí určitě 
podpoří zdárný průběh této významné 
akce. Ve dnech 13. a 14. března se usku-
teční na výstavišti “Černá louka“ v Os-
travě druhý ročník jarního včelařského 
veletrhu pod názvem „VČELA 2020“. 
Spousta hodnotných přednášek, řada 
prodejců a vystavovatelů včelařských 
potřeb z tuzemska i zahraničí je zá-
rukou příjemně stráveného času mezi 
kolegy včelaři. Veletrh je určen nejen 

pro včelaře, ale i pro širokou veřejnost. 
Podrobný program najdou zájemci na 
www.vcelaostrava.cz. 

Na měsíc březen připravujeme od-
bornou přednášku na téma „Hromad-
né úhyny včel a jejich příčina“, což je 
aktuální téma současné doby. Tento 
požadavek vzešel z diskuse na členské 
schůzi v listopadu loňského roku. 

No a co dělají mladí včelaři v krouž-
ku? Na první schůzce v roce 2020 ob-
drželi poslední vydání včelařského 
časopisu „Včelařství“, který jim bude 
pravidelně posílat ČSV, a kde můžou 
čerpat další vědomosti ze všech oblastí 
včelaření. V oblasti teoretické výuky se 
připravujeme na regionální kolo sou-
těže „Zlatá včela“, které se v letošním 
roce uskuteční v termínu 18. a 19. dubna 
v Rychvaldu okr. Karviná. Dále jsme 
se zabývali zimními pracemi včelařů, 
zdravotním stavem včelstev, o kterém 
nám hodně napoví podložka při odběru 
zimní včelí měli. Dále jsme pokračovali 
ve výrobě nových rámků, do kterých na 
jaře zatavíme nové voskové mezistěnky. 
Každý žák si na své zhotovené rámky 
napsal své jméno, to aby i včelky věděly, 
kdo jim připravil nové vybavení úlů. 
Práci mladých včelařů za období své 
činnosti ve VKM je třeba jen pochválit. 
Žáci jsou velice vnímaví, učenliví a při 
praktické činnosti zruční. 

Václav Uherek
Předseda ZO ČSV Morávka
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POZVÁNKY

Místní knihovna Mohelnice  
s podporou OÚ Krásná Vás srdečně zve na  

 

PŘEDNÁŠKU ADAMA MARČANA 
POSTŘEHY A TIPY Z ŠESTI LET NA CESTÁCH 

                 

„Rádi byste se podívali mimo Česko? Možná i mimo Evropu? Mám pro vás dobrou 
zprávu. Nemusí vás to stát majland a zvládnete to i bez cestovky. Dokonce to dáte i 

bez angličtiny, natož lokálního jazyku. Jsme totiž ve 21. století a svět je propojen, 
jako nikdy předtím. Doražte, ať je vám dvacet nebo sedmdesát, ať chcete svět 

objevovat anebo jen historky a atmosféru z cest nasát.  

Moc děkuji za pozvání od našeho pana starosty a knihovníka pana Ďurkáče. 
Patřičně se těším a připravím na svůj rodný kraj.  

Součástí povídání bude i spousta fotek z Asie a Střední Ameriky. Bude také prostor 
probrat otázky, které vám na téma cestování vyskakují na mysl. 

Těším se! Adam“ 
Adam Marčan procestoval od roku 2013 řadu zemí. Ve většině z nich pobyl alespoň 
měsíc. Při pobytu ve světě zároveň vzdáleně pracoval na počítači. Rád pozoruje život 
kolem sebe, fotí lidi na ulici a miluje zkoušet lokální jídla. Více na AdamMarcan.cz 
 

Přednáška se bude konat  
v sobotu 29. 2. 2020 od 17:00 hodin v sále  

budovy obecního úřadu na Krásné. 
 

V případě zájmu si, prosím, rezervujte místo na telefonním čísle 724 428 348.  

Ze života našich spolků / Pozvánky  |  číslo: 1/2020
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POZVÁNKA NA CVIČENÍ
Vážení spoluobčané, každé úterý a čtvrtek Vám nabízíme možnost protáhnout tělo, 

posílit kondici a uvolnit mysl!

PŘIJĎTE SPOLU S NÁMI VYPLAVIT ENDORFINY 
A ODPOČINOUT SI AKTIVNĚ!

Každé úterý cvičíme v hasičské zbrojnici na Dolní Krásné od 17 hod pomalé cvičení s malými míči pro zdravá 
záda. Od 18 hodin pak aerobní cvičení s posilováním. Od února bude nově přesunuto cvičení od 18h z Dolní 

Krásné do obecního sálu na Mohelnici. Čas i náplň hodiny bude stejná

Ve čtvrtky se scházíme na Mohelnici v sále obecního úřadu. Taktéž cvičíme od 17 hod pomalé cvičení pro zdravá 
záda a od 18 hodin kondiční cvičení formou kruhového tréninku vhodného i pro muže.

Cvičení bude přizpůsobeno Vašim možnostem, věku a kondici. 
Na stálé cvičící i nově příchozí se těší Lucie Šíblová a Kateřina Repková.

V případě dotazů ke cvičení volejte TEL. 733 71 71 45
V posledním měsíci se nám sešly od vás, pravidelných, aktivních 

cvičících velmi pozitivní ohlasy. Pro jejich upřímnost, milost a vřelost 
se o ně s vámi rádi podělíme a tímto za ně stejně upřímně děkujeme. 
Doufám, že pro vás budou také motivací.

Některé vaše ohlasy:

Kromě toho, že nás cvičení baví a děláme něco pro sebe, tak už je to 
dokonce i vidět. Montérky v práci máme poněkud volnější a i to bříško 
si pomalu přestává žít svým vlastním životem :-). Také v zádech tolik 
nebolí a i migréna ustoupila. A to vše pod dohledem našich super cvičite-
lek, které mají vždy úsměv na tváři a jsou milé, ochotné a obětavé. Přijďte 
se přesvědčit na vlastní oči, uši a svaly.

Romča a Jana, Carbolky z Dolní Krásné

Cvičení je úžasné, Lucka dokáže navodit velmi příjemnou atmosféru. Obsah hodin se mi líbí pro svoji pestrost, 
odbornost i funkčnost jednotlivých hodin.

Zuzka Wolfová
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MAŠKARNÍ MINIPLES PRO DOSPĚLÉ 
 
Kde : Restaurace Rekreant 
Kdy: sobota 28. března 2020 od 19.00 hod. 
Vstupné: 120 Kč  
 

Milí příznivci dobré zábavy, 

rok se s rokem sešel a je čas se sejít, pobavit se na již tradiční Maškarní Miniples pro dospělé. Čeká vás 
uvítací drink, jídlo a pití, soutěž a tradiční pivní štafeta, tombola, hudba a tanec, vyhlášení nejlepších masek 
...takže, je na co se těšit!! :))) 
K tanci a poslechu bude hrát DJ Luchi Em. 
Tak jako jste již zvyklí, můžete si vstupenky rezervovat na telefonním čísle 731 158 276. Po zaplacení 
rezervace na č.ú.: 1814399123/0800,  Vám dojde potvrzovací sms, že vaše peníze dorazily a místa jsou 
rezervována. 

Další informace najdete na  www.maskarniminiples.wixsite.com/ples                                                                                                                                                                                 

 

                                         Srdečně Vás zveme ☺ 

KLUB ŽEN
Máte rády ruční práce, jako je pletení, háčkování či paličkování?

Tak si přijďte vzájemně předávat zkušenosti, popovídat si a příjemně strávit společně čas.

Kde?

V SÁLE ČI KNIHOVNĚ V BUDOVĚ OBECNÍHO 
ÚŘADU KRÁSNÁ

Od kdy? 

OD STŘEDY 4. 3. 2020
V kolik hodin? 

17:00 - 18:30 HOD.
Klub povede: Hana Marčanová, 602 977 131, marcanova.hana@gmail.com

Hana Marčanová

Pozvánky  |  číslo: 1/2020



Akce únor - duben 2020
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ, SPORTOVNÍ AKCE

úterý 17-18 h.
každý týden

Cvičení pro zdravé tělo a mysl (Pomalé cvičení s malými míči
pro zdravá záda)
Sálek hasičské zbrojnice na Dolní Krásné - Pořadatel: Kateřina Repková

úterý 18-19 h.
každý týden

Kondiční cvičení (Aerobní cvičení s posilováním)
Sál OÚ Krásná - Pořadatel: Lucie Šíblová

čtvrtek 17-18 h.
každý týden

Cvičení pro zdravé tělo a mysl (Pomalé cvičení pro zdravá záda)
Sál OÚ Krásná - Pořadatel: Lucie Šíblová

čtvrtek 18-19 h.
každý týden

Kondiční cvičení (Kruhový trénink, vhodný i pro muže)
Sál OÚ Krásná - Pořadatel: Lucie Šíblová

sobota 17.00 h.
29.2.

Přednáška Adama Marčana (Postřehy a tipy z šesti let na cestách)
Sál OÚ Krásná - Pořádají Knihovna Mohelnice a Kateřina Juřicová

středa 17-18.30 h.
od 4.3.

Klub žen (Příjemně strávený společný čas u pletení, háčkování či paličkování)
Knihovna Mohelnice / Sál OÚ Krásná - Pořadatel: Hana Marčanová

sobota

21.3. Dětský karneval Akce zrušena pro absenci prostor

sobota 19.00 h.
28.3.

Maškarní MiniPles pro dospělé (Uvítací drink, jídlo a pití, soutěž 
a tradiční pivní štafeta, tombola, hudba a tanec, vyhlášení nejlepších masek)
Restaurace Rekreant - Pořadatel: Kateřina Heimerová

sobota

4.4.
Ukliďme Česko (Tradiční uklízecí akce)
Obec Krásná - Pořadatel: ZAKr

neděle

5.4
Velikonoční jarmark (Jarmark s rukodělnými produkty místních autorek)
Sál OÚ Krásná - Pořadatelé: Lucie Šíblová a Hana Sabelová

Periodický tisk ÚSC Krásná, Krásenská pošta, vydávána nepravidelně
dle potřeby obce, místo vydávání Obec Krásná č. 1/2020 vydané
dne 4. 2. 2020, evidenční číslo MKČR E10276, vydavatel Obec Krásná,
Krásná č.p. 287, 739 04 p. Pražmo, IČO 00577022

Vzhledem k rozestupu mezi jednotlivými vydáními Krásenské pošty sledujte webové stránky obce, kde najdete 
vždy aktuální (a také mnohdy podrobnější) informace k jednotlivým akcím. K většině akcí najdete podrobnosti 
rovněž v tomto vydání Krásenské pošty. 

HLÁŠENÍ PORUCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Krásenské veřejné osvětlení má od listopadu 2019 nového správce. Případné poruchy můžete hlásit na:
• telefonní číslo +420 737 656 722
• e-mailovou adresu lubomir@skotnica.com
• nebo na webových stránkách www.skotnica.com


