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KORONAVIRUS?
Spolu to zvládneme!
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SYSTÉM „MOBILNÍ ROZHLAS“ – JEDINÁ 
MOŽNOST, JAK PŘI KRIZOVÉ SITUACI 
NEPRODLENĚ PŘES SMS INFORMOVAT
OBČANY!!!
Vedení Obce Krásná tím-
to apeluje na občany, aby 
se registrovali do systému 
Mobilní rozhlas!

Tato důrazná výzva jed-
noduše proto, že kvůli roz-
lehlosti naší obce a roztříš-
těnosti zástavby v ní není 
vybudována síť klasického 
rozhlasu, a právě SMS zprá-
vy jsou nejrychlejším a nej-
efektivnějším (pro příjem 
SMS není potřeba chytrý 
mobil a už jsou zažité i mezi 
staršími občany) způsobem, 
jak oslovit v případě krizo-
vé události občany obce. To 
nám v případě mimořád-
né události jednak ukládá 
zákon, především jde ale 
samozřejmě o ochranu vás, 
Krásňanů. 

Ještě donedávna jsme si v našem 
případě odlehlé podhorské vesnice 
jako plošnější hrozbu dokázali reálně 
představit možná téměř jen povod-
ně. Pak se k nám zatoulal medvěd 
a o něco později nás opakovaně potrá-
pil velmi silný vítr. A po šíření nákazy 
COVID-19 si jednoduše nemůžeme být 
jisti, jaká mimořádná situace nás může 
kdy v budoucnu nečekaně zaskočit. Va-
rovná SMS může informovat ve velmi 
krátkém čase, když se však dozvíme 
informace až z megafonu projíždějí-
cích hasičů, může už býti na adekvátní 
reakci pozdě.

Registrace do systému je jednoduchá 
a nezabere moc času. Pokud byste při ní 

přece jen narazili na nějaký problém nebo 
na ni nestačili, ozvěte se nám na obecní 
úřad a my vám pomůžeme.

A pokud byste snad měli strach ze 
sdílení osobních dat, vězte, že systém 
používá mnoho měst a obcí. Při registraci 
je možno zvolit, zda jsou osobní údaje 
poskytnuty pouze obci nebo zda se o ně 
dělíte rovněž se společností provozující 
Mobilní rozhlas. Můžete tedy zvolit pou-
ze obec, ale i kdyby ne, právě pro vaši 
ochranu jsou v platnosti všechna nařízení 
GDPR a vaše osobní data by tak neměla 
být třetími stranami zneužitelná.

Prosíme, neodkládejte registraci do 
Mobilního rozhlasu. Staré přísloví praví, 
že neštěstí nechodí po horách, ale po 
lidech! A štěstí přeje připraveným!!

SLOVO

STAROSTY
Vážení Krásňané!

Hned na začátku svého slova chci 
velmi poděkovat všem, kteří od vyhlá-
šení nouzového stavu jakkoliv pomá-
hají. Není Vás málo a pro druhé už jste 
obětovali mnoho hodin svého volného 
času. Velký vděk patří také všem, kteří 
plně respektují zavedená pravidla, bez 
tohoto by již situace jistě byla mnohem 
horší. Mnohdy je to velmi nepříjemné, 
avšak pro boj s epidemií je nezbytné 
ještě vydržet, o což bych Vás chtěl tímto 
zdvořile požádat.

Zdá se, že Krásná je na úpatí hor 
před koronavirem schovaná a snad to 
také tak zůstane. Rád bych Vás uklidnil 
informací, že k svátečnímu 13. 4. 2020 
není v obci evidován nikdo nemocný. Co 
se okolních obcí týče, Morávka, Pražmo 
a Janovice také zatím úspěšně vzdorují 
a jeden nemocný člověk z Raškovic je 
již díky bohu zdráv. To jsou jistě dobré 
zprávy, nicméně aby tomu tak zůstalo, 
opravdu musíme zůstat ostražití a na-
vzájem se chránit. Informace a dopo-
ručení ke koronavirové situaci najdete 
ve druhé kapitole tohoto zpravodaje.

Jsem si vědom toho, že mnozí pro-
žíváte těžké životní situace. Na některé 
jistě nemůžeme stačit, ale pokud by-
chom mohli býti jakkoliv nápomocni, 
neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.
Závěrem se pokusím v současné kri-
zi najít přece jen něco pozitivního. Už 
dlouho jsem si pokládal otázku, kde 
je hranice zběsilého životního tempa 
společnosti. Koronavirus mnohé při-
nutil zpomalit. Času na rodinu jsme si 
dokázali udělat stále méně a méně. Ko-
ronavirus dal mnohým více rodinných 
chvil. Najednou si více vážíme běžných 
profesí, jako jsou například prodavačky, 
pošťačky nebo řidiči. Zjišťujeme, jaký 
poklad máme v učitelích. Obecně žijeme 
v blahobytu a mnohdy nepřiměřeně 
řešíme nepodstatné drobnosti. Můžeme 
tohoto nezvaného nepřítele vzít i jako 
příležitost k hlubší úvaze nad tím, jak 
jsme doposud žili a zda to třeba není 
vhodný impuls ke změně.

S úctou a přáním pevného zdraví 
Váš starosta

Antonín Tulach ml.

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

Abyste do schránky mohli dostávat větší počet výtisků, je nezbytné, abyste 
se nahlásili na obecní úřad a přebrali si následně nálepku s příslušným počtem.

Nálepku si pak nalepíte na Vaši domovní schránku, aby poštovní doručovatel-
ka věděla, kolik výtisků má do Vaší schránky vhodit.
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Informace obecního úřadu  |  číslo: 1/2020

Krásná zavádí Mobilní Rozhlas

Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

obec-krasna.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:

 Krizové informace  Chataři a chalupáři  Dobrovolníci
 Majitelé a správci rekreačních

zařízení  Majitelé zvířat  Nevidomí a slabozrací

 Rodiny s dětmi  Senioři  Tělesně postižení
 Trvale žijící občané  Turisté a občasní návštěvníci

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: obec Krásná, IČ 00577022, se sídlem Krásná 287, Krásná,
zpracovával moje osobní údaje v rozsahu

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb

za účelem

využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a ZmapujTo
(dále jen partneři); přes Mobilní rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat
svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro
zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.;
informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů.

na dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas.

Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.

Správce osobních údajů:
obec Krásná, IČ 00577022, se sídlem Krásná 287, Krásná

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Michaela Neumahr, telefon: , email: michaela.neumahr@slezskabrana.czz

Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je k
datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem
osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či
plně funkční.

Informace správce osobních údajů:

OBECNÉ:

Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas,
nejvýše do odvolání tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude moct efektivně dostat přes
Mobilní rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého zájmu
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva

ZVLÁŠTNÍ:

máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro
tento účel zpracovávány

V ________________________ DNE________________________

PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________
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Informace obecního úřadu  |  číslo: 2/2020

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

POŘÍZENÍ KOMPOSTÉRŮ PRO OBČANY, 
CHATAŘE A CHALUPÁŘE

Vážení občané, majitelé chat či cha-
lup, dovolujeme si Vás znovu po 3 letech 
oslovit s nabídkou bezplatného poříze-
ní kompostérů v rámci dotačního titulu 
Operačního programu Životní prostředí.

Pořízením dalších kompostérů 
bychom rádi snížili podíl biologicky 
rozložitelných odpadů ve směsném 
komunálním odpadu. Ze statistik totiž 
vyplývá, že jeho podíl činí až 40 %. Vy-
užití kompostérů bude pravděpodobně 
jedinou možnou cestou, jak nakládat 
s biologicky rozložitelnými odpady 
a zároveň tím naplňovat zákonné po-
vinnosti vztahující se k tomuto dru-
hu odpadu. Pořízení sběrných nádob 
na tento druh odpadu a jeho svoz by 
byl v podmínkách naší horské obce 
ekonomicky nejen velmi náročný, ale 
i neefektivní.

Nabídka není omezena počtem již 
dříve poskytnutých kompostérů a volit 
lze ze dvou variant – 1000 a 2000 litrů. 

Zájemce o kompostéry žádáme 

o závazné sdělení svých požadavků na 
email obce ou@obec-krasna.cz, a to 
do 15. 5. 2020. 

Do textu emailu prosím uveďte:
1) jméno a příjmení
2) telefonní kontakt (pro zaslání SMS 

o možnosti vyzvednutí kompostéru 
na OÚ Krásná)

3) číslo popisné nebo evidenční
4) velikost kompostéru (1000 nebo 

2000 litrů)

O kompostér si můžete zažádat i na 
Obecním úřadě Krásná, volejte v úřed-
ních hodinách. Dodávka kompostérů je 
plánována na jaro 2021.

Děkujeme.
Jiří Stýskal, místostarosta

VYMETÁNÍ
KOMÍNŮ

Kominíci navštíví naši obec opět 
v pátek 15. 5. a poté pak až v pátek 14. 
12. 2020. Možno objednat telefonic-
ky každý den od 17.00 hodin do 20.00 
hodin (nejlépe ve večerních hodinách) 
nebo také během soboty a neděle.

Telefonní spojení:
p. Kubala, tel. 603 955 091
p. Papřok, tel. 728 073 808

OÚ Krásná

INFORMATIVNÍ POČTY OBYVATEL V OBCI KRÁSNÁ
Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k 1. 1. 2019 ………………………………703
(699 obyvatel českého státního občanství a 4 cizinci přihlášení k trvalému pobytu)

Změny v roce 2019:
Narozeno  7 dětí (4 chlapci, 3 děvčata)
Přistěhováno  12 osob (7 mužů, 5 žen)
Odstěhováno  15 osob (10 mužů, 5 žen)
Úmrtí  8 osob (4 muži, 4 ženy)

Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k 1. 1. 2020 ……………………………….701
(694 obyvatel českého státního občanství, z toho 344 mužů a 350 žen; 5 cizinců přihlášených k trvalému pobytu 
a 2 cizinci přihlášení k přechodnému pobytu)

Eva Valasová, referentka 
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SVOZY ODPADŮ

Pokud se svozy s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci uskuteční, 
dodržujte, prosím, při své účasti všechna aktuální bezpečnostní nařízení!

NEBEZPEČNÝ ODPAD, ELEKTROZAŘÍZENÍ A PNEU

Sběr nebezpečného odpadu a pneumatik a zpětný odběr elektrozařízení
je z důvodu bezpečnostního rizika termínově přesunut na sobotu 27. 6. 2020.

VELKOOBJEMNÝ ODPAD

V sobotu 9. 5. 2020 v naší obci proběhne sběr a svoz velkoobjemového od-
padu. Velkoobjemový odpad je takový odpad, který se svou velikostí nevejde 
do černých popelnic.

Sběr se uskuteční na těchto místech a v těchto časech:

■ Dolní Krásná Restaurace Krásenka 9:00 hod. – 10:15 hod.
■ Mohelnice Restaurace Rekreant 10:30 hod. – 11:45 hod.

Jako velkoobjemový odpad BUDE odebrán:

■ starý nábytek - židle, stoly, skříně, sedací soupravy, křesla, matrace
■ podlahové krytiny - koberce, linolea
■ stará sanitární keramika - umyvadla, vany, WC

Jako velkoobjemový odpad NEBUDE odebrán:
■ stavební odpad – cihly, beton, střešní krytina, kachličky, dlažba, 
nevysklené okenní rámy, stavební izolace, omítka
■ nebezpečný odpad – zbytky barev, laků a ředidel, mazací a motorové oleje, 
autobaterie, monočlánky, zářivky
■ bioodpad – dřevo, tráva, seno, větve, listí, staré oděvy
■ elektrozařízení

Další termín sběru velkoobjemného odpadu bude v sobotu 4. 7. 2020.

Antonín Tulach, starosta

NOVÝ ODPOLEDNÍ 
AUTOBUSOVÝ SPOJ 
PRO ŠKOLNÍ DĚTI 
Z DOLNÍ KRÁSNÉ

Po cca ročním „běhání okolo“ se 
podařilo vyjednat přidání kýžené od-
polední školní autobusové linky ZŠ 
Raškovice -> Dolní Krásná -> Janovice, 
Bystré -> Frýdlant nad Ostravicí, po 
které bylo ze strany rodičů dětí z Dolní 
Krásné a Bystrého a ZŠ Raškovice již 
dlouhá léta voláno.

Spoj z Frýdlantu, který dříve kon-
číval ve 13:50 U Toflů, bude upraven 
a protažen až do Raškovic ke škole. 
Od školy bude nově ve 13:50 vyjíždět 
požadovaný spoj ve směru na Dolní 
Krásnou a Bystré. Děti končící výuku 
5. vyučovací hodinou nebudou muset 
spěchat na předchozí spoj a budou po-
hodlně stíhat oběd. A především, děti 
končící 6. vyučovací hodinou ve 13:35 
nebudou muset jako dosud čekat více 
než hodinu na další spoj.

Výše uvedené změny měly být za-
vedeny již od 1. dubna, nicméně jelikož 
se jedná o školní spoj a již v tuto dobu 
byly z důvodu uzavření škol v platnosti 
výlukové jízdní řády v prázdninovém 
režimu, dojde k přidání spojů až po 
obnovení školní docházky.

Děkuji paní Ing. Lence Kociáno-
vé, že se na mne obrátila a nenechala 
nedostatek ve školních spojích spát, 
a ředitelce ZŠ Raškovice, paní 
Mgr. Haně Kachtíkové, za značnou 
podporu ve finálních fázích jednání. 
Vděk pak patří také Moravskoslezskému 
kraji, že po letech marných snah kole-
gů starostů nyní ustoupil a požadavku 
vyhověl.

Antonín Tulach, starosta

Antonín Tulach, starosta

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 pokud takovéto nádoby stáhneme 

z terénu, bude to jedním z opatře-
ní, kterými se snažíme docílit sníže-
ní nákladů na nakládání s odpadem 
v obci. Pomozte nám, prosím, ušetřit 
obecní finance.

Děkujeme všem uvědomělým, kteří 
se ohlásili hned po první výzvě!

OÚ Krásná
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NABÍDKA ROZVOZU OBĚDŮ
Tuto nabídku uveřejňujeme znovu, ne-

boť prozatím se z Mohelnice nepřihlásilo 
dostatečné množství zájemců!

V současné době funguje takováto 
služba pro Dolní Krásnou, dodavatel 
však nemá kapacitu pro její rozšíření 
i pro Mohelnici a jiní provozovatelé re-
staurací v obci nejsou prozatím schopni 
takovouto službu nabídnout. Obci Krás-
ná byla nabídnuta možnost dodávek 
obědů ze školní jídelny ZŠ Morávka. 

Naše obec by v takovém případě musela 
zajistit rozvoz, tedy rozvážejícího pra-
covníka, automobil a příslušenství, to 
vše splňující přísné hygienické normy.

Aktuální cena oběda na ZŠ Morávka
 je 56Kč, k čemuž by byl občanům účto-
ván příspěvek na rozvoz, kdy podstatně 
větší část nákladů na něj by však nesla 
obec jakožto službu občanům. Ve vý-
sledku by tak obědy každého strávníka 
vycházely včetně rozvozu odhadem do 
65 Kč za jeden oběd.

Senioři, invalidní důchodci, případně 
maminky na mateřské dovolené, dej-
te nám prosím vědět Váš předběžný 
zájem – nahlaste na OÚ jméno, adresu 
a kolik obědů měsíčně byste odebíra-
li. Musíme vědět, zda má uvažovaná 
služba smysl.

Antonín Tulach
starosta

SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPOLEČNOSTI DELPHINUS DELPHIS
Z RAŠKOVIC
■ Domov se zvláštním režimem 

Adámkova vila
■ Osobní asistence

Dne 18. 11. 2019 to bylo již 4 roky, co 
se náš Domov pro seniory v Raškovicích 
v Adámkově vile rozrůstá a pomáhá 
lidem, kteří již nemohou své stáří dů-
stojně prožít ve svých domovech.

V Domově se o ně starají naše zdra-
votní sestřičky, pracovníci přímé péče 
a ostatní zaměstnanci, kteří jsou pro 
tuto službu nezbytně potřební. 

Naše Osobní asistence, která pomá-
há lidem v jejich domovech, se pomalu 
posunuje kupředu, kdy v daných obcích 
nás finančně podporují, aby tato služba 
mohla nadále fungovat.

Touto cestou bych chtěla celému 
personálu poděkovat za jejich neleh-
kou práci.

Zároveň bych chtěla poděkovat Za-
stupitelstvu obce Krásná za příjemnou 
návštěvu dne 18. 2. 2020, aby se podíva-
lo, jak náš Domov se zvláštním režimem 
funguje a posunuje se kupředu.

Dne 5. 10. 2017 se nám podařilo za-
registrovat pod Krajským úřadem Mo-
ravskoslezského kraje službu „Domov se 
zvláštním režimem DELPHINUS DEL-
PHIS s.r.o.“ Tento krok byl provázen 
náročnou celkovou vnitřní rekonstrukcí 
budovy, která musela splňovat kritéria 
ze strany hasičů, hygieny a Krajského 
úřadu.

V roce 2018 jsme začali pracovat na 
projektové dokumentaci pro rozšíře-
ní kapacity z 24 klientů na 37 klientů. 
Z bývalé restaurace a kavárny jsme vy-
budovali lůžkovou část, kterou jsme 
zdárně zkolaudovali v březnu 2019. Tím 
jsme mohli pomoci dalším lidem, kteří 
tuto službu potřebují.

V červenci 2019 jsme nechali posta-
vit venkovní stan, který slouží jako jí-
delna a společenská místnost pro naše 
klienty a jejich rodinné příslušníky. 
V budoucnu plánujeme přístavbu, která 
tento stan nahradí.

Informace obecního úřadu  |  číslo: 2/2020
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Babičkám a dědečkům jsme pořídili 
kočičky, aby se mohli potěšit nějakými 
zvířátky, na které byli ze svých domovů 
zvyklí.

Velkou radost jim dělá i vnoučátko, 
o které se mohou starat. 

Přes projekt Ježíškova vnoučata nám 
byly darovány mobilní květináče, ve 
kterých jsme si společnými silami vy-
pěstovali vlastní zeleninu. Na podzim 
jsme si do nich vysadili vřesy.  

V předvánočním čase nás navštívil 
Mikuláš s čertem a andělem, společně 
jsme si zazpívali u harmoniky a užili 
si pěkné předvánoční chvíle.

Také nás navštívil Ježíšek a nechal 
nám spoustu krásných dárků. V pří-
tomnosti rodin a všech zaměstnan-
ců jsme si užili posezení u vánočního 

stromečku, kde si rozdáváme vánoční 
dárky, které zajistí rodiny klientů nebo 
projekt Ježíškova vnoučata.

Tímto jsem se chtěla s vámi podělit 
o to, co se v Adámkově vile vlastně 
odehrává.

A popřát vám v roce 2020 hodně 
štěstí, zdraví a lásky.

Lenka Janečková
ředitelka
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ROUŠKY
PRO KRÁSNOU
MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, TVOJE 
ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ!

Ve dnech 19., 20., 22. a 25. břez-
na bylo do krásenských domácností 
distribuováno celkem 760 roušek pro 
obyvatele od 10 let a 48 roušek pro děti. 
Toto by nebylo možné bez dárců látek, 
obětavé domácí výroby našich i přes-
polních švadlenek a nasazení všech 
dobrovolníků, ať už těch v koordinač-
ním a přípravném týmu či vyrážejících 
do terénu k vašim domovům.

VŠEM PATŘÍ OBROVSKÉ PODĚKOVÁNÍ!

Švadlenky
■ Marie Matysová
■ Hana Silvestrová
■ Marie Veselá
■ Ludmila Žálková
■ Barbora Šebestová
■ Hana Sabelová
■ Lucie Šíblová
■ Silvie Krauzovičová
■ Lenka Strnadová
■ Irena Škapová
■ Vlasta Kovalová
■ Zdeňka Hermanová
■ paní Uherková
■ a všechny zdravotně znevýhodněné 

pracovnice Chráněné dílny U Dobré 
naděje

KOORDINACE, PŘÍPRAVA 
A DISTRIBUCE

■ Kateřina Juřicová & Martina 
a Antonín Tulachovi & Jiří Stýskal

DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ODKAZY
LINKA 1212 – CELOREPUBLIKOVÁ 
INFORMAČNÍ LINKA ZDARMA

■ volba 1 – pro aktuální informace 
v souvislosti s koronavirem

■ volba 2 – pro informace, jak po-
stupovat, když se projeví příznaky 
nemoci (zdravotnická linka)

■ volba 3 – pro informace týkající se 
průmyslu a obchodu

■ volba 4 – pro seniory (9 – 17 hodin)
■ volba 5 – pro obavy ze současné 

situace (linka psychické pomoci)
■ volba 6 – pro informace týkající se 

dopravy

V PŘÍPADĚ ONEMOCNĚNÍ 
VOLEJTE 112

 V případě vážných zdravotních 
problémů či ohrožení života volejte 
linky 155 a 112.

BEZPLATNÁ LINKA SENIORŮ NA 
TELEFONNÍM ČÍSLE 800 200 007 

Od 8 do 20 hodin volajícím pomůže:
■ zorientovat se a najít správné in-

formace
■ zprostředkovat kontakt na organi-

zace, které mohou pomoci v místě
■ propojit se s dobrovolníky

■ sestavit krizový plán
■ sdílet obavy a hovořit o tom, co 

člověka trápí

Veškeré informace ke koronavirové 
krizi - webové stránky Ministerstva 
zdravotnictví
https://koronavirus.mzcr.cz

Moravskoslezský kraj je s vámi
https://koronavirus.msk.cz

Lokální informace
https://www.obec-krasna.cz

NABÍDKA ZÁSOBOVÁNÍ 
OBČANŮ V SOUVISLOSTI 
S NOUZOVÝM STAVEM

Obec Krásná ve spolupráci s našimi dobrovolnými hasiči nabízí zajištění zajištění 
základních životních potřeb (zejména dovoz základních potravin a léků)

občanům obce postiženým koronavirovou krizí:

• seniorům nad 70 let, kterým je (nejen) Vládou ČR
doporučeno vůbec nevycházet mimo svá obydlínevycházet mimo svá obydlí

• osobám, kteosobám, kteosobám ré se ocitnou v karanténě nebo je 
v karanténě rodina, která jinak nakupování těmto lidem zajišťuje.

Objednávky jsou přijímány
v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hodin

telefonicky na čísle 728 522 699. 
Pokud se na číslo rovnou nedovoláte,

zanechte prosím SMS pro zpětný telefonát.

V odpoledních hodinách (nejdříve od 14:00 hod.) budou následně objednané 
potraviny a léky rozváženy. Předání proběhne bezkontaktně, nákup bude 

ponechán u vstupních dveří do domu. 

Vyúčtování a úhrada proběhne až po skončení nouzového stavu, 
a to na Obecním úřadu Krásná.

Prosíme o pomoc při rozšíření této informace mezi naše občany. Předejte ji 
(například bezkontaktní formou SMS) všem potřebným, kterých by se nabídka 

mohla aktuálně či v budoucnu týkat.
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■ Silvie a Karel Krauzovičovi
■ Jiří Guziur st., Jiří Guziur ml., 

Bohumír Teper, David Škapa, Ka-
teřina Zemanová, Jiří Škapa, Kate-
řina Heimerová, Zuzana Državová, 
Petr Šíbl a další dobrovolní hasiči 
z Mohelnice a z Dolní Krásné

■ Ivana Petrová, Tomáš Wolf, Micha-
ela a Rostislav Uhrovi, Jan Heimer, 
Renáta Sysalová, Alena Krhutová, 
pan Tutka a další dobrovolníci

Mnohé švadlenky pokračovaly v šití 
i po nasycení potřeb Krásné, mohli jsme 
tedy pomoc ve formě určitého počtu 
roušek nabídnout domovu pro seniory 
v Adámkově vile, raškovickým léka-
řům, prodavačkám, poště a starostům 
sousedních obcí, z nichž někteří naší 
nabídky využili. Pokud by ještě bylo 
potřeba roušek kamkoliv na Krásné, 
neváhejte se nám ozvat.

Byť ručně šité látkové roušky vý-
znamně pomáhají v boji se šířením 

nákazy, je potřeba mít na vědomí i to, 
že určitě nejsou stoprocentní. Co více, 
chrání především druhé, na které mlu-
víme, ale nás nositele samotné před 
nákazou od druhých jen minimálně.

Z toho důvodu se po vzoru Frýdku-
-Místku Obec Krásná rozhodla objednat 
u specializované firmy Deva F-M, s.r.o. 
roušky z nanotextilie, která je extrém-
ně hustá, šitá z vláken 1000x tenčích 
než lidský vlas. Tyto roušky disponují 
ochranou na úrovni respirátorů FFP2 
a kromě okolí uživatele tak chrání 
i uživatele samotného před jeho okolím.

POZOR! Tyto nanoroušky je rovněž 
možno používat opakovaně, avšak pro-
ces jejich dezinfekce je naprosto odlišný 
– nanoroušky se na rozdíl od ručně 
šitých nesmí prát, žehlí se žehličkou 
nasucho nebo se vkládají do horko-
vzdušné trouby. Podrobné informace 
budou občanům předány při distribuci 
těchto roušek koncem měsíce dubna.

RADY A DOPORUČENÍ PRO DOMÁCÍ KARANTÉNU

Jste v domácí karanténě? Váš stav 
nevyžaduje přijetí do nemocnice? Je 
důležité dodržovat následující pokyny. 

1. ZŮSTAŇTE DOMA

Vy nebo osoba, o kterou pečujete, 
byste měli zůstat doma s výjimkou 
lékařské péče (viz bod 3 a 8 – co dě-
lat před vyhledáním lékařské péče). 
Nechoďte do práce, školy, na veřejná 
místa a nepoužívejte hromadnou do-
pravu nebo taxi, dokud vám nebu-
de řečeno, že je to bezpečné. Jestliže 
potřebujete obstarat nákup potravin, 
jiného zboží a léků, musíte požádat 
o pomoc jinou osobu. Také si můžete 
nákup objednat telefonicky nebo mai-
lem (online).  V instrukcích pro dodání 
zboží musí být uvedeno, že nákup má 
být ponechán venku nebo na verandě 
nebo na jiném vhodném místě.

2. IZOLUJTE SE OD OSTATNÍCH 
OSOB VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI

Měli byste zůstat v dobře větratelné 
místnosti s oknem, které se dá otevírat 
a pokud to lze, měli byste být separo-
váni od ostatních osob v domácnosti. 
Zavírejte dveře. Pokud je to možné, 
používejte oddělenou koupelnu. Pokud 
sdílíte koupelnu s ostatními osobami, 

je nezbytný pravidelný úklid. Pokud 
nemáte k dispozici samostatnou kou-
pelnu, měla by osoba v domácí izolaci 
používat zařízení jako poslední, a poté 
by tato osoba měla koupelnu řádně 
uklidit. Osoba v domácí izolaci musí 
používat vlastní ručníky, které nepo-
užívají další členové domácnosti, a to 
jak pro osušení po koupání nebo spr-
chování, tak pro účely hygieny rukou. 
Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, 
kde sdílíte společnou kuchyni, koupel-
nu a společenské prostory, měli byste 
zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými 
dveřmi, vycházet jen v nezbytných 
případech a nosit ústní roušku. Pokud 
sdílíte s ostatními osobami kuchyň 
(na koleji apod.), pokud je to možné, 
nevstupujte do těchto míst, pokud jsou 
tam přítomni ostatní. Pokud to jinak 
nejde, noste ústní roušku.  Jídlo jezte 
ve svém pokoji. Použité nádobí myjte 
ručně v horké vodě s čisticím prostřed-
kem a osušte vlastní utěrkou.

3. NEŽ NAVŠTÍVÍTE SVÉHO LÉKAŘE, 
NEJDŘÍVE MU ZAVOLEJTE

Všechny návštěvy lékaře by měly 
být předem projednány telefonicky. 
Je to proto, že je ve zdravotnických 
zařízeních potřeba minimalizovat 

kontakt s ostatními lidmi. V případě 
že se zhorší váš zdravotní stav (objeví 
se zejména horečka, kašel, dušnost), 
kontaktujte telefonicky svého lékaře, 
který bude dále organizovat posky-
tovaní zdravotní péče ve spolupráci 
s krajskou hygienickou stanicí, pří-
padně volejte linku 112. Pokud potře-
bujete poradit v souvislosti s koronavi-
rem, je k dispozici speciální linka 1212 
a linky Státního zdravotního ústavu 
724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 
725 191 370. K dispozici je i infolin-
ka krajské hygienické stanice a linky 
zdravotních pojišťoven.

4. NOSTE ÚSTNÍ ROUŠKU, POKUD 
VÁM TO JE DOPORUČENO

Pokud jste dostali ústní roušku, měli 
byste ji nosit v případě, že pobývá-
te ve stejné místnosti s jinými lidmi
i v případě návštěvy poskytovatele 
zdravotní péče. Pokud nemůžete no-
sit ústní roušku, měli by ji nosit lidé, 
kteří s vámi žijí, pokud jsou s vámi ve 
stejné místnosti.

5. KRYJTE SI ÚSTA A NOS PŘI KAŠLI 
A KÝCHÁNÍ

Při kašlání nebo kýchání si zakryjte 
ústa a nos kapesníkem na jedno po-



12

užití. Lidé, kteří pečují o osoby čeka-
jící na výsledky vyšetření na infekci 
COVID-19, by také měli používat při 
kašli a kýchání jednorázové kapes-
níky. Kapesníky odhazujte do plas-
tového pytle na odpadky (viz bod 10 
– nakládání s odpady) a okamžitě po 
jejich použití si umyjte ruce mýdlem 
a vodou (po dobu nejméně 20 sekund), 
opláchněte si je a důkladně osušte. 
Stejně tak pečující osoba pomáhá při 
dodržování tohoto pravidla osobě, 
o kterou se stará.

6. MYJTE SI RUCE

Myjte si ruce a osobě, o kterou pe-
čujete, pomáhejte při mytí rukou. To 
by se mělo provádět často a důkladně 
mýdlem a vodou po dobu nejméně 
20 sekund, poté si ruce opláchněte 
a důkladně osušte. Totéž platí pro oso-
by pečující o kohokoli, kdo je testován 
na SARS-CoV-2. Nedotýkejte se očí, 
nosu a úst nemytýma rukama.

7. VYHNĚTE SE SDÍLENÍ DOMÁCÍCH 
POTŘEB

Předměty (skleničky, šálky, ku-
chyňské náčiní, ručníky, ložní prádlo 
nebo jiné předměty), které jste vy nebo 
osoba, o kterou pečujete, použili, bys-
te neměli sdílet s ostatními osobami 
ve vaší domácnosti. Po použití těchto 
předmětů je důkladně omyjte mýdlem 

a vodou; k mytí nádobí a příborů lze 
použít myčku nádobí. Prádlo, povle-
čení a ručníky by měly být uloženy 
v plastovém pytli a vyprány, jakmile 
bude známo, že testy na SARS-CoV-2 
(COVID-19) jsou negativní. Pokud 
to není možné a musíte prádlo prát, 
přečtěte si další pokyny k manipulaci 
s prádlem níže.

8. NEZVĚTE SI DOMŮ NÁVŠTĚVY

Pokud si myslíte, že je nezbytně 
nutné, aby vás někdo navštívil, pro-
berte to nejdříve s vaším lékařem. Po-
kud musíte mluvit s někým, kdo není 
členem vaší domácnosti, udělejte to 
telefonicky.

9. DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Snažte se držet dál od svých domá-
cích mazlíčků. Pokud je to nevyhnu-
telné, myjte si ruce před a po kontaktu 
s nimi.

10. PRANÍ PRÁDLA

Pokud potřebujete vyprat doma 
prádlo, ještě než budou k dispozici 
výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí 
pracího prostředku při nejvyšší možné 
teplotě vhodné pro danou tkaninu. 
Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud 
je to možné, sušte a žehlete prádlo na 
nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro 
danou tkaninu. Při manipulaci se zne-

čištěnými materiály používejte jedno-
rázové rukavice a plastovou zástěru 
a očistěte všechny povrchy v oko-
lí pračky. Prádlo nenoste do veřejné 
prádelny. Po manipulaci se špinavým 
prádlem si důkladně umyjte ruce mý-
dlem a vodou.

11. ODPADY

Veškerý odpad (včetně roušek a ka-
pesníků) od osoby v izolaci, by měl být 
uložen v plastovém pytli na odpadky 
a po naplnění musí být pevně zavázán. 
Plastový pytel by pak měl být vložen 
do druhého pytle a zavázán a až poté 
dán do kontejneru na odpad.

12. SLEDUJTE PŘÍZNAKY ONEMOC-
NĚNÍ U SEBE NEBO U OSOBY, O 
KTEROU PEČUJETE

Pokud se zhoršuje zdravotní stav 
vás nebo osoby, o kterou pečujete, 
např. máte dýchací obtíže, vyhledejte 
lékařskou pomoc. Pokud se nejedná
o nouzovou situaci, telefonujte vaše-
mu praktickému lékaři nebo do ne-
mocnice.  

Pokud se jedná o stav nouze a po-
třebujete zavolat sanitku, informujte 
volajícího nebo operátora na lince 112, 
že jste vyšetřováni na SARS-CoV-2 
(nebo že pečujete o někoho, kdo je 
testován na SARS-CoV-2) .

ZÁSADY SOUŽITÍ S OSOBOU NEMOCNOU
V případě, že bydlíte ve společ-

né domácnosti (nebo bytové jednotce) 
s osobou, u níž byla potvrzena nákaza 
koronavirovou infekcí, je třeba, abyste 
jak Vy, tak i nemocný dodržovali určitá 
pravidla za účelem snížení rizika pře-
nosu viru na Vás jako zdravého jedince.

 Vzdálenost od nemocného – je 
doporučeno dodržovat vzdálenost od 
nemocného alespoň 1,5 m. 

Pobyt v oddělené místnosti – izolo-
vat se v rámci domácnosti co nejvíce od 
ostatních členů rodiny, nejlépe využít 
jednolůžkový pokoj se samostatným WC 
a koupelnou. 

Pobyt ve společné místnosti – obecně 
se pobyt ve společné místnosti nedopo-
ručuje. Pokud ovšem není jiná možnost 
a zdravý jedinec musí spolu s nemocnou 
osobou sdílet místnost, je třeba zajistit 
častější výměnu vzduchu (jako rizikové 
se považuje kontakt s nemocným v uza-

vřené místnosti po dobu cca 15 minut 
a více). Nemocný jedinec by navíc měl 
být po dobu pobytu ve stejné místnosti 
vybaven 2 ústenkami nebo rouškou bez 
výdechového ventilu. Pokud není k dis-
pozici jednolůžkový pokoj, pak by lůžka 
měla být umístěna nejméně 1,5 m od 
sebe. Po použití společných toalet poka-
ždé WC řádně dezinfikovat. Doporučeno 
je rovněž nesdílet s nemocným nádobí 
(talíře, příbor apod.) a stejně tak i např. 
ručníky. Je třeba dbát na častější výmě-
nu ložního prádla a oblečení, rozlišovat 
oblečení „na doma“ a „na venek“. Ob-
lečení je třeba prát na nejvyšší možnou 
teplotu udávanou výrobcem oblečení. 
Ložní prádlo nebo ručníky je doporuče-
no prát při teplotě 60°- 90°, zde ovšem 
stačí používat normální prací prášky. 
V případě, že by prádlo bylo kontami-
nováno (např. krví), je doporučeno prát 
toto prádlo odděleně od ostatního prádla. 

Při použití pracího programu s teplotou 
na 30 °C používat při praní dezinfekci na 
prádlo. Pokud můžeme prádlo žehlit, pak 
žehleme vždy. 

Zásadní je zvýšená hygiena „expono-
vaných míst dotyku“, tedy kliky dveří, 
vypínače, ploch stolů, toalet, ale i tele-
fonu nebo ovladače na televizi. V případě, 
že se zdravý jedinec nevyhne kontaktu 
s takovými exponovanými místy, je zá-
sadní dodržovat  pravidelnou hygienu 
rukou, tedy používání mýdla, a případně 
i dezinfekčních gelů (jejichž základ tvoří 
alkoholová složka o obsahu min. 70 %). 

U domácích mazlíčků není zatím po-
tvrzeno, že by fungovali jako přenašeči 
onemocnění. Doporučujeme, aby ne-
mocná osoba minimalizovala kontakt 
s domácími mazlíčky, tak jako ostatně 
u jiných infekčních onemocnění; v pří-
padě kontaktu dodržuje obecná pravidla 
hygieny rukou.
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JAK ŽÍT SPOLU 
A S VIREM  
Získejme čas a uchovejme dobrou mysl

Vážení spoluobčané, sousedky a sousedé, 
ať je nám osm nebo osmdesát, ať jsme právě teď zdravotníky nebo pacienty čekajícími na operaci, 
studentkami, žáky, učiteli, politiky a jejich oponenty, prodavačkami nebo nakupujícími, úředníky nebo lidmi, 
kteří potřebují prostřednictvím úřadu dosáhnout na pomoc, všechny nás v těchto měsících spojuje možnost 
onemocnět. Ať chceme nebo nechceme, patříme k sobě a potřebujeme se. Nejsme v tom sami. 

Pojďme vydržet tlak nejistot a zůstat solidární. Zvládat věci společně. Po prvních semknutých 
dnech pravděpodobně zažijeme dny nebo týdny rozčarování a vyčerpání. I pak ale budeme 
muset ještě několik měsíců spolu a s Covidem-19 co možná nejnormálněji žít.  

Připomeňme si zásady pro pomoc sobě a druhým: 

Nehledejme viníky, nenajdeme je; získejme 
čas a kolektivní imunitu
Pandemické hrozby jsou stále přítomné v našem prostředí 
nezávisle na nás: jsme součástí přírody v dobrém i zlém. 

Můžeme se snažit šíření epidemie zbrzdit, aby její důsledky dokázalo 
zdravotnictví a celé hospodářství zvládat v běžném režimu. Zároveň víme, 
že důležitá je také kolektivní imunita - před příští epidemií nás do značné míry 
chrání právě nakažení a s ním související vznik protilátek v celé společnosti.  

Nepodceňujme a nepřeceňujme hrozbu
Postupně se všichni - vláda, odborníci a občané - učíme nacházet rovnováhu mezi 
strachem prospěšným a ochromujícím. Pomáhají získávané zkušenosti. Víme už 
například, že v mnoha případech se nemoc dá zvládnout doma.

Chraňme občanské svobody i v krizové situaci 
Krizová situace opravňuje vyhlášení krizového stavu podle zákona o krizovém řízení. 
Stát tím získává velkou moc a využívá ji k ochraně svých občanů. V zákoně jsou též 
pojistky proti zneužití této moci. Například časové omezení krizového stavu. 

Covid-19

Koronavirus  |  číslo: 2/2020
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Nezapomínejme přitom na vlastní zodpovědnost za udržení demokracie. Mnohé 
z nás více ohrožuje vzpomínka na totalitní uzavření hranic než přítomnost viru Covid-19. 
Podobně může ohrožovat, když je člověk označován za příslušníka „rizikové skupiny“. 
Rizikové jsou spíše situace než skupiny.   

Pomáhejme si navzájem: jde to mnoha způsoby
Ochranou sebe chráníme druhé. Zachováním klidu povzbuzujeme klid. 
Zaměřením na každodenní nároky - práci, učení, vaření - udržujeme věci 
v chodu. 

Vypomáhejme si navzájem: Někteří z nás nemají internet, jiní hůře vidí 
či slyší. Nebo mají jiné překážky v porozumění situaci. Pokud se hůře 
pohybujeme a nemáme internet, můžeme pomáhat telefonicky, například 
s doučováním. Pokud jsme děti a máme dost sil, můžeme druhému 
donést nákup, vyvenčit psa. 

Dělat něco pro druhé i v osamění dává situaci smysl. Šití roušek pomohlo 
mnohým z nás.  

Rozložme síly 
Nikdo z nás pandemii nezažil. Máme ale zkušenosti s katastrofami. Mnohé se dají využít. Například víme, 
že po počátečním nasazení přichází vyčerpání. Počítejme s tím. Vzájemné pomoci bude zapotřebí i po 
několika měsících. Rozložme síly, aby vystačily na později. 

Zachovejme nadhled, vděčnost a humor
Víme už, že každá krize je k něčemu dobrá. Ožily sítě spolužáků, kolegů, přátel, sousedů, příbuzných. 
Zjistili jsme, kolik lidí se obětavě stará o druhé v práci i doma. Dostali jsme šanci přehodnotit, co je 
důležité.   
    
Nově se porovnáváme s nejistotou, s vlivem náhody. Nemáme všechno v rukách. Snadno nás zasáhne 
vyšší moc. Někdo pociťuje bezmoc a úzkost, někdo hněv. Jiný si řekne, že už má odžito a že na celou věc 
nemá smysl myslet. Mnohé to vede k úklidu: ve vztazích, v mysli, doma nebo před domem. 

Každý situaci nějak zvládáme: pomáháním a prací, pohledem na přírodu, omezením příjmu zpráv, 
cvičením, vděčností, modlitbami za sebe i druhé, za tento svět. Pro povzbuzení si lidé posílají vtipy 
a písně o koronaviru. Italové společně zpívali z balkonů, Holanďané v domluvený čas společně zatleskali 
zdravotníkům. Češi šili roušky.  

A jak dál? Zvládneme to?
Lidé zvládli už horší věci. 
I my to zvládneme!

Covid-19
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NOVINKY Z ODPADOVÉ LEGISLATIVY
Na půdu Poslanecké sněmovny se 

na začátku tohoto roku dostal balíček 
nové odpadové legislativy, který by měl 
začít platit už od roku 2021.

Jeho základním cílem je především 
zvýšit třídění a recyklaci odpadů, od-
klonit nakládání s odpady od sklád-
kování a naplnit povinné evropské 
cíle. Podle nich již v roce 2025, tzn. za 
5 let, musí Česká republika recyklovat 
veškerý svůj komunální odpad z 55%. 
Z dnešní perspektivy se ČR musí zlepšit 
o celých 16%. V roce 2030 pak musí být 
v ČR recyklováno 60% komunálního 
odpadu, za dalších 5 let ještě o dalších 
5% více.

HLAVNÍ PŘIPRAVOVANÉ NOVINKY 
V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ:

■ zákaz skládkování využitelných od-
padů od roku 2030

■ postupné navyšování poplatků za 
ukládání odpadů na skládky – popla-

tek poroste ze současných 500 korun 
až na 1850 korun za tunu odpadu 
v roce 2030

■ zavedení motivační třídící slevy 
z poplatku za skládkování pro 
aktivní obce

■ povinnost odděleného sběru textilu

„Aktuálně platí každý občan naší 
obce ročně za odpady 250,- Kč. Otázkou 
je, kolik to bude činit např. za 10 let. 
Pokud se aktivně nezapojíme do třídě-
ní, můžeme očekávat další zdražování 
poplatku za komunální odpad.

Snahou našeho vedení obce je po-
skytnout Vám co nejlepší podmínky 
pro třídění, a to ve velice náročných 
podmínkách pro odpadové hospodářství 
(rozsáhlost obce, roztříštěná zástavba, 
rekreační a turistický ruch). Primárně 
vycházíme ze závěrů zpracované studie 
k odpadům, na základě jejich doporu-
čení již nyní realizujeme tyto kroky:

■ úprava počtu kontejnerů v jednotli-
vých hnízdech dle jejich zaplněnosti/
vytíženosti v roce 2019

■ jednáme s dodavateli kontejnerů na 
elektroodpad a textil (instalace 2020)

■ zapojení obce do dotačního titulu 
z Operačního programu Životního 
prostředí na pořízení kompostérů 
(dodání 2021)

■ zlepšení informovanosti občanů, 
chatařů či chalupářů (web, infor-
mační tabule, vývěsky, Krásenská 
pošta)       

„Pevně věřím, že jedinou správnou ces-
tou je cesta společného úsilí o třídění od-
padů. Děkuji proto všem, kteří to vnímají 
stejně.“

Jiří Stýskal

PEČUJEME O NAŠE STROMY
Obec má povinnost jako každý jiný 

vlastník, pečovat s péčí řádného hospo-
dáře o své vlastnictví, tedy i o stromy.  

Proto již od loňského roku spolu-
pracujeme s certifikovanými arboris-
ty, kteří se zabývají komplexní péčí 
o stromy rostoucí mimo les. Primár-
ně si necháváme posoudit stromy na 
frekventovaných místech, kde mohou 
představovat riziko pro naše občany 
nebo návštěvníky. V tomto roce se jed-
nalo o lokalitu nad restaurací Rekreant, 
chatoviště Jestřábí a nad včelínem na 
Dolní Krásné. 

Na základě vyhotoveného znaleckého 
posudku nám provedli arboristé bez-
pečnostní či zdravotní ořezy stromů. 
Většinu rizikového kácení realizoval 
pan Jaroslav Vochala za asistence tech-
nika obce Karla Krauzoviče a našich 
nenahraditelných obecních „servisma-
nů“, pana Miroslava Nováka a pana 
Jiřího Čapčucha.

Velké díky celému týmu!

Jiří Stýskal

ZASTUPITELÉ INFORMUJÍ

Koronavirus  /  Zastupitelé informují  |  číslo: 2/2020



16

HRAVÉ DOPOLEDNE S POHÁDKOU 
„O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE“

V rámci projektu „S knížkou do ži-
vota“

Sobotní dopoledne 8. 2. 2020 patřilo 
v knihovně na Dolní Krásné těm nej-
menším. Přestože se některé děti, které 
se do knihovny na hravé dopoledne 
těšily, nemohly z důvodu onemocnění 
zúčastnit, sešla se skupinka dětí od 
10 měsíců do 6 let v doprovodu rodi-
čů a babiček. Po prvotním seznámení 
s prostorem knihovny a s ostatními 
zúčastněnými kamarády a dospělá-
ky měly děti možnost proměnit se 
v pohádkové postavy převlečením se 
do kostýmů k pohádce „O Šípkové 
Růžence“. Velmi roztomilá byla malá 
princezna Růženka v růžových šatič-
kách. A pohádka mohla začít.

Děti si vyslechly krátký text pohádky 
s prohlížením prostorových ilustrací. 
Přivoněly si k voňavé růži, nejmen-
ší si zajezdili jako princ na houpacím 
koníkovi, kolébaly malou Růženku 
v kolébce - vše doprovázeno říkadly 
a písněmi. Nechybělo ani vykreslování 
omalovánky spanilé Růženky.

Rodiče se zapojili do úkolu se star-
šími dětmi – Uhádni pohádku podle 
předmětů ukrytých v kouzelném ko-
šíku. Také jsme si společně pochutnali 
na perníku z „Perníkové chaloupky“.

Poté následovalo prohlížení knih. Pro 
nejmenší děti byla připravena leporela, 
obrázkové kostky a zvukové knihy, 
které si prohlížely s pomocí svých ro-
dičů, někteří si je zapůjčili domů. Starší 
děti si vybíraly knihy samy a prohlí-
žely v nich ilustrace. Rodiče využili 
nabídky knih o výchově a knih s nápady 
a aktivitami pro děti. Byli obdarováni 
zpracovaným textem „Proč je důležité 
dětem číst“.

Takto proběhlo první setkání v rámci 
projektu „S knížkou do života“. Příště
 se zase těšíme na hravé aktivity moti-
vované známou pohádkou.

Zdeňka Hermanová
knihovnice a organizátorka akce

POSTŘEHY A TIPY 
Z ŠESTI LET NA 
CESTÁCH

V sobotu 29. 2. 2020 od 17 hod. se 
v obecním sále budovy OÚ uskutečnila 
přednáška Adama Marčana na téma 
„Postřehy a tipy z šesti let na cestách“. 

Adamova přednáška byla rozdělena 
do dvou částí. V první části jsme se 
dozvěděli velmi cenné informace pro 
případ, že bychom se rozhodli po svě-
tě cestovat bez využití služeb cestov-
ní kanceláře, nejlépe jen s batůžkem. 
V druhé části nám Adam promítal 
fotografie, pouštěl videa a vyprávěl 
zajímavé a někdy i humorné příběhy 
ze svých cest. Ráda bych touto cestou 
poděkovala nejen Adamovi, ale i panu 
Ladislavovi Ďurkáčovi, knihovníkovi 
Místní knihovny Mohelnice, který před-
nášku s Adamem domluvil a obecnímu 
úřadu, který pro přednášku zajistil 
prostory, technické vybavení a malé 
občerstvení. Se svolením Adama zde 
zveřejňujeme odkaz s prezentací jeho 
přednášky:

https://ncms.cz/prednaska-marcan

Kateřina Juřicová
organizátorka akce 

a koordinátorka knihoven

MÍSTNÍ KNIHOVNY
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KNIHOVNA DOLNÍ 
KRÁSNÁ DĚKUJE

Naše čtenářka paní Emilie Hrabcová 
z Dolní Krásné darovala knihovně 30 
dětských knih. Jsou jako nové a určitě 
potěší nejmladší čtenáře. 

Moc ji za to děkujeme!

KULTURA A SPORT

OKÉNKO KRONIKÁŘE
Malé nahlédnutí, co bylo v obci 

Krásné před 100 lety. To je v roku 1920.
Obec v té době měla 1 416 obyvatel. 

Starostou obce byl pan Jan Foldýna, 
který byl už zvolený 17. července roku 
1919 za tehdy nově založenou stranu 
– Československou sociálně demokra-
tickou stranu dělnickou.

Byl už druhý rok od konce 1. světo-
vé války. Přesto některé rodiny ještě 
stále očekávaly možný návrat stále 
nezvěstných mužů, kteří jako vojá-
ci bojovali za Císaře pána někde na 
frontě ve Francii u Verdunu, či v Itálii 
kolem řeky Pijavy, u Haliče, nebo pře-
šli k legionářům někde daleko v Rus-
ku. Některé vdovy ještě stále neměly 

úmrtní listy svých padlých manželů, 
aby mohly žádat o finanční pomoc, 
nebo jako doklad vdovy, aby se mohly 
znovu provdat. Když byl muž stále 
nezvěstný, muselo se čekat nejmíň 
5 let pro případné nové vdavky.

Na obecním úřadě se připravovaly 
seznamy padlých občanů a chystala 
se stavba pomníku padlým. Z Obce 
Krásná padlo okolo 40 mužů.

Oldřich Boháč
obecní kronikářLegionář Martin Uher z Krásné č.p. 123.

Vojáci 1. světové války, kteří se dostali domů na dovolenu.  

Místní knihovny  /  Kultura a sport  |  číslo: 2/2020
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CO SE UDÁLO

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos 

rozloučili druhé lednové úterý. Tímto 
dnem skončilo putování tří králů po 
obcích, vesničkách a městech Frýdecko-
místecka i celé České republiky. Pomy-
slnou štafetu po statečných kolednících, 
které od koledování neodradil déšť, sníh 
ani mráz, převzali pracovníci Chari-
ty Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc 
dobrodružství plného rozpečeťování 
a počítání obsahu pokladniček.

„Děkujeme všem těm, kteří se do 
koledování a jeho přípravy zapojili, ze-
jména pak všem malým i velkým ko-
ledníkům. Stejně tak patří naše díky 
také dárcům, kteří podpořili pomoc 
potřebným a rozvoj charitního díla 

v regionu, České republice i zahraničí. 
Spolu s třemi králi přejeme všem co 
nejlepší rok 2020,“ říká ředitel Charity 
Frýdek-Místek Martin Hořínek. Právě 
díky pomoci vás všech se podařilo ve
vaší obci vybrat krásných 35 247 Kč. 
Celkový výnos letošní sbírky na Frý-
deckomístecku činí neskutečných 
2 374 608 Kč. Vybranou částku použi-
jeme na opravy a úpravy pobytových 
zařízeních, volnočasové a vzdělávací 
aktivity pro děti a mládež, stejně jako 
na terénní službu pro nemocné oso-
by. Všem moc děkujeme za podporu 
Tříkrálové sbírky 2020.

Jana Opluštilová, koordinátor 
Tříkrálové sbírky za Charitu F-M

MYSLIVECKÝ PLES
Myslivecký spolek Krásná pořádal 

dne 18. 1. 2020 již tradiční myslivecký 
ples. Tento ples se uskutečnil v restau-
raci U Toflů. K poslechu a tanci hrál 
Milan Glembek. Nedílnou součástí my-
sliveckých tradic je lovecká hudba, tudíž 
pozvání na náš ples přijali Moravsko-
slezští trubači z Trubačské školy Josefa 
Selementa z OMS Ostrava. Lesnice zněly 
celým sálem a všude panovala příjemná 
atmosféra. Součástí programu bylo i pa-
sování na lovce černé zvěře a lovce srnčí 

zvěře. Hosté si mohli vybrat z bohaté 
zvěřinové nabídky jídel, kterou připra-
vila kuchyně U Toflů. Členové spolku 
zajistili bohatou tombolu, čímž samo-
zřejmě děkujeme všem sponzorům! Ples 
byl zakončen v ranních hodinách, kdy 
byl zajištěn autobus směrem do Raško-
vic k Ondráši. Myslivecký spolek děkuje 
všem za účast a těší se na setkání s Vámi 
na dalších akcích.

Štěpán Gřunděl
a Alžběta Malíčková

ZE ŽIVOTA NAŠICH SPOLKŮ

ZE ŽIVOTA LESNÍHO KLUBU JASÁNKU
“A to býváte venku i v zimě?” Toto je 

nejčastější otázka, když se začne mluvit 
o lesní školce, a pro mnohé nepředsta-
vitelný obrázek. Tak se pojďme společ-
ně podívat, jak jsme zimu letos zvládli 
u nás v Jasánku.  

Kvalitní oblečení je pro nás základ
a tak každou zimu už netrpělivě vyhlí-
žíme připraveni v teploučkém a nepro-

mokavém oblečení. Ruce jsou schované 
ve vyhřátých rukavicích a o nožky se 
stará ovčí vlněná vložka ukrytá v ne-
promokavých botách. K posezení nám 
plápolá ohníček a jeho plamínky nás 
zahřívají společně se svačinkou a tep-
lým čajem. Ale to nejlepší zahřátí nás 
paradoxně čeká, až když se konečně 
dočkáme pořádné zimy. Než se třeba 

Report z proběhlých i následujících událostí v oblasti kultury, sportu a života spolků sumarizuje 
zastupitelka a předsedkyně výboru pro kulturu a sport Alžběta Malíčková.
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vytáhnou takové sáně na kopec, někteří 
by málem rozepínali bundy. A to jednou 
takový sjezd rozhodně nestačí. Koulo-
vačka nám dá taky docela zabrat, a než 
se ukoulí dost koulí na celé sněhuláčí 
tělo, to se zapotíme všichni. A kdyby 
přece jen náhodou byla ještě někomu 
zima, máme v zásobě naší nejoblíbe-
nější zimní píseň - Sněhuláčí rokenrol.
A jak se rozhýbeme u něj, to jste se 
mohli přesvědčit i na vánoční besídce 
v sále Obecního úřadu Krásná. 

Zkrátka zima nás svým mrazivým 
kouzlem vždy pohltí a nabídne nám to-
lik radovánek, že se jich ani nemůžeme 
nabažit. A i když ta letošní byla na sníh 
skoupější, my se nenechali rozhodit, 
vzali jsme batůžky, boby a lopaty, na-
sedli jsme do autobusu a nechali jsme 

se zavézt na Visalaje nebo třeba na 
Zlatník, kde bylo ještě krásně bílo. A tak 
i když už ve vzduchu začalo vonět jaro, 
nechali jsme vozidla připravená u plotku 
a doufali jsme, že přijde ještě aspoň 
jeden bílý den a my si ještě užijeme 
sněhového veselí, než je zase na tři 
čtvrtě roku schováme.

Ale teď jsme už i my podlehli jar-
nímu lákání a v přírodě hledáme ka-
ždý projev blížícího se tepla. Tu je to 
devětsil, tu sněženka, ráno nás vítá 
krásný zpěv ptáčků, z lesa voní vlhká 
hlína, stromy jsou obsypané pupeny, 
a dokonce jsme zahlédli už i prvního 
žluťáska. Jaro klepe na dveře a my jsme 
natěšení a připravení na všechna nová 
dobrodružství, která si pro nás nachys-
tá. S jarem přichází do Jasánku i noví 

kamarádi. Nejmladší parťáci, kteří se 
k nám připojují na naší společné cestě. 

A kde se s námi můžete potkat i vy? 
Velikonočním tvoření 8. dubna muselo 
být bohužel zrušeno, ale třeba nám 
podmínky už umožní uspořádat 29. 
dubna pro naše i krásenské děti Hravou 
první pomoc, kde se zábavnou formou 
naučíme ošetřovat různá zranění. Po-
kud jste zvědaví, jak to vypadá a chodí 
přímo u nás tak neváhejte a přijďte ve 
čtvrtek 14. května k nám do Jasánku na 
Den otevřených dveří od 15 do 17 hodin. 
Nebo se třeba potkáme někde v lese.
Krásné jarní dny plné energie a dobré 
nálady vám přejí

Jasánci

CHRÁNĚNÁ DÍLNA „U DOBRÉ NADĚJE“
ZVE NA PRODEJNÍ VÝSTAVKY

V lednu a únoru 2020 proběhly první 
letošní pravidelné akce v Chráněné 
dílně „U Dobré naděje“, jimiž zdejší 
zdravotně znevýhodnění zaměstnanci 
představují místním svoji práci. Po 
vánočních trzích jsme byli trošku „vy-
prodaní“, ale již pilně šijeme a tvoříme 
nové výrobky, zajímavé jarní doplňky 
módní i do domácnosti. Další prodej-
ní výstavky, kde si mohou krásenští 
ruční tvorbu prohlédnout, zakoupit 
a podpořit tak hendikepované v jejich 
práci, případně si objednat „na míru“ 
dle našich možností, či se jen zastavit 

povyprávět u domácího občerstvení, 
se uskuteční v našem sídle na adre-
se Krásná 334 (bývalý obchod vedle 
Rekreantu) vždy 1 x měsíčně v těchto 
termínech: 

23. -24. dubna
15. - 16. května
12. – 14. června.

Mgr. Hana Kokešová
vedoucí chráněné dílny
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MLADÍ HASIČI SDH KRÁSNÁ - MOHELNICE
NA „RAŠKOVICKÉM RAŠÁKOVI“

V sobotu 8. 2. 2020 se v Raškovi-
cích v hale konala hasičská soutěž 
v běhu 4x60m člunkově a v hadicové 
zručnosti.

V první disciplíně se jedná o běh 4 
dětí štafetově. První přeskočí překážku 
vysokou 70cm a uběhne svou dráhu 
60m. Druhé přenese prázdný hasící 
přístroj a také uběhne 60m. Třetí dítě 
přeběhne přes kladinu a poslední musí 
spojit 2 hadice do sebe, pak na roz-
dělovač a na proudnici, s kterou poté 
proběhne cíl.

U hadicové zručnosti jde o zapojení 
všech spojů koncovek hadic na pomy-
slné základně a napojení koše na savici 
u stroje. Spoje jsou různě velké podle 

velikosti hadic, takže někdy pro malé 
děti je hodně obtížné zapojit koncovky 
hadic B.

Z NAŠICH HASIČSKÝCH DĚTÍ SE 
TÉTO SOUTĚŽE ZÚČASTNILI:

 Natálka Juřicová – běžela překážku
 Nella Uhrová – přenášela PHP
 Adélka Kačmaříková – přebíhala 

kladinu
 Matěj Juřica – zapojoval hadice na  

rozdělovač
V této sestavě pak provedli postupně 

i hadicovou zručnost.
Ještě nemůžu opomenout na Káju 

Krauzoviče, kterého jsme půjčili do 
týmu mladších na druhou Krásnou, kde 

přebíhal přes kladinu. A také na Davida 
Kačmaříka, jediného fungujícího do-
rostence v našem SDH, ke kterému jsem 
na tuto soutěž sehnala parťáka Filipa 
Kaloče z Nošovic. Tímto chci Filipovi 
poděkovat za výpomoc.

Všem bych chtěla moc poděkovat 
za soutěživost! Natálce i Nelle navíc 
za statečnost, protože i když škaredě 
upadly, závod nevzdaly a běžely dál.

A jak se všichni umístili? Níže jsou 
uvedeny výsledky.

Lenka Guziurová
vedoucí mládeže

MLADŠÍ ŽÁCI - DOVEDNOST

Poř. Družstvo Jméno Čas 1 Jméno Čas 2 Jméno Čas 3 Jméno Čas 4 ČAS

16. Krásná -Mohelnice Juřicová 41,08 Kačmaříková 26,88 Uhrová 30,99 Juřica 17,53 
(+10TB) 

27,53

31,62

17. Krásná Uhlárová 42,62 Država 49,54 Krauzovič 32,3 Gřunděl 24,7 37,29

MLADŠÍ ŽÁCI - CELKOVĚ

Poř. St.č. Družstvo Výsledný 4x60m Pořadí Výsledný dovednost Pořadí Součet

14. 11 Krásná-Mohelnice 70,27 12 31,62 16 28

18. 6 Krásná 110,16 17 37,29 17 34

DOROST KLUCI – 4 X 60M

Poř. St.č. Družstvo 1.čas PN 2.čas PN Výsledný

1. 56 Spišská Teplica 49,58 N 44,65 44,65

:    :

6. 33 Krásná-Mohelnice 48,00 48,68 48,00

:    :

21. 5 Přízřenice 64,27 64,61 64,27

DOROST KLUCI - CELKOVĚ

Poř. St.č. Družstvo Výsledný 4x60m Pořadí Výsledný dovednost Pořadí Součet

1. 52 Těrlicko - Hradiště 46,02 3 14,1745 1 4

:    :

8. 33 Krásná-Mohelnice 48,00 6 23,4155 12 18

:    :

22. 5 Přízřenice 64,27 21 35,175 20 41

VČELAŘSKÉ PŘEDJAŘÍ A JARO 
V měsíci březnu, jak říká lidová pra-

nostika, „za kamna vlezem“ a sluneč-
ních paprsků si ještě moc neužijeme. 
Včelstvo využívá probuzení přírody 

k zakládání jarní generace. V teplejších 
dnech, tj. nad 12 °C, přináší včely vodu, 
pyl i nektar z prvních kvetoucích rostlin. 
Pro mohutný rozvoj včelstva a bohatou 

výživu plodu musí být v plástech ještě 
dostatek medných a pylových zimních 
zásob, které musí včelař zkontrolovat 
při první jarní prohlídce. Poslední roky 
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jsou velmi rozdílné a stejně tak je roz-
dílná dostupnost včelí pastvy v předjaří. 
Jisté je jedno. Včely v této době potřebu-
jí dostatek pylu pro odchování nových 
generací a druhová nabídka je poměrně 
chudá. V přírodě převažují větrosnubné 
dřeviny, jejichž pyl sice obsahuje pouze 
menší množství bílkovin, ale právě pro 
jejich časnou dobu květu jsou cenné. 
Pokud lísky vydržely až do druhé polo-
viny března a nevykvetly předčasně při 
teplých výkyvech zimy, mohou včely 
využít nadbytek pylu z typicky převis-
lých jehněd. Na vlhčích lokalitách jsou 
vítaným zdrojem pylu samčí jehnědy 
olše lepkavé, vůdčí rostliny včelařského 
předjaří. Teplé paprsky postupně pro-
bouzejí květy raných vrb ve vzpříme-
ných jehnědách – kočičkách, a včelky 
mohou využívat jak první nektar, tak 
i kvalitní a výživný pyl. V měsíci dub-
nu se střídají teplé dny s ochlazením 
a někdy i se sněhovými přeháňka-
mi. Vše má nyní plně v rukou počasí. 
Nabídka pylu z přírody je již bohat-
ší. Většina kvetoucích dřevin posky-
tuje kromě pylu i nektar. Na mezích 
a stráních se objevuje bílá záplava trnky 
obecné a do úlů přibývají hnědé rousky 
výživného pylu. Podobně zbarvený pyl 

se objevuje z třešně ptačí a různých 
odrůd slivoní. Kávově hnědé rousky 
přinášejí včely z javoru mléče. 

Devátého února 2020 se uskuteč-
nila v hotelu Travný Výroční členská 
schůze ZO ČSV z.s. Morávka, kde jsme 
zhodnotili pětiletou činnost včelařů 
z katastru obcí Krásná, Raškovice, Pražmo 
a Morávka. Obec Krásná se řadí co do 
počtu včelařů a včelstev na druhé místo 
za obec Morávku. Na Krásné včelaří cel-
kem devatenáct včelařů, kteří se starají 
o 197 včelstev. Na této výroční člen-
ské schůzi došlo ke změnám ve výboru 
ZO, kde požádal o uvolnění z funkce 
místopředsedy a úsekového důvěrníka 
dlouholetý včelař, odborník a funkcio-
nář přítel Petr Kasparek, a to z věko-
vých důvodů. Za jeho přínos pro vče-
laření, výchovu řadu nových včelařů, 
funkcionářskou práci a v neposlední 
řadě dlouholeté zkušenosti, o které 
se vždy dokázal podělit s kolegy, mu 
chci touto cestou upřímně poděkovat. 
O uvolnění z funkce úsekového důvěrní-
ka rovněž požádal přítel Jiří Šigut, který 
se řadu let svědomitě staral v rámci 
svého regionu o své včelaře. Za tuto 
činnost mu chci rovněž upřímně podě-
kovat. Do funkce úsekového důvěrníka 
pro katastr Krásná byl zvolen přítel 
Ing. Libor Carbol.

Ve dnech 13. - 14. března 2020 se 
v areálu výstaviště Černá louka v Os-
travě uskutečnil mezinárodní včelařský 
veletrh, kde kromě několika hodnotných 
přednášek se včelařskou tématikou si 
mohli včelaři nakoupit včelařské po-
třeby u více jak čtyřiceti prodejců z ČR 
i ze zahraničí. Tuto akci organizuje 
Včelařský spolek pro Moravu a Slezsko. 

V měsíci květnu organizují včelaři 
stavění a kácení Májky a u této příleži-
tosti zajišťují Májovou veselici, to vše za 
přispění kolegů ze spolku zahrádkářů, 
hasičů, volejbalistů a obecního úřadů 
Morávka. 

Rychvald je obec, kde se v letošním 
roce ve dnech 18. až 19. dubna bude ko-
nat oblastní kolo soutěže „Zlatá včela“ 

2020. Tato soutěž pro členy včelařských 
kroužků mládeže se již koná řadu let 
a vítězové oblastních kol pak změří své 
znalosti a dovednosti na celostátním 
kole v SOUV - VVC, o.p.s. v Nasavr-
kách. Proto se v současné době mladí 
včelaři Včelařského kroužku mládeže
usilovně připravují zejména v oblasti 
teoretických znalostí formou řešení 
písemných testů, kvízů, doplňovaček 
z oblasti botaniky, morfologie včely 
medonosné, technického vybavení vče-
laře a používání ochranných pomůcek. 
Naším cílem je stejně jako v loňském 
roce, kdy jsme byli na této soutěží po-
druhé v řadě, umístit se v první polo-

vině početného startovního pole a tím 
vzorně reprezentovat naši včelařskou 
organizaci. Obměna včelího díla je prv-
ní předpoklad k silnému ale hlavně 
zdravému včelstvu. Proto mladí včelaři 
připravili nové rámečky, které budeme 
postupně měnit v úlech na včelí paletě. 

Vždyť v letošním roce to budou už 
čtyři roky, kdy jsme na včelí paletu 
umístili první oddělky. V rámci praktic-
ké činnosti provedli včelařící kontrolu 
prvních proletů včel, dostatečné množ-
ství zimních zásob, síly včelstev a kla-
dení plodu včelích matek v jednotlivých 
úlech. Po zimě je třeba provést úklid, 
a tak mladí včelaři přidali ruku k dílu, 
a v prostorách kolem včelí palety za-
hrabali napadané listí a větvičky. V le-
tošním roce chceme v areálu kolem včelí 
palety postavit dva netradiční úly tzv. 
včelí kláty, vydlabané kmeny stromů, 
kde budeme mít možnost pozorovat 
činnost včel při stavění přirozených 
plástu bez rámečku. 

Václav Uherek
předseda ZO ČSV Morávka
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POZVÁNKY

SDH KRÁSNÁ VÁS ZVE...

NA SOBOTU 30. KVĚTNA OD 16 HODIN

JE NAPLÁNOVÁNO

KÁCENÍ MÁJE
K poslechu a tanci zahraje DJ Pustka.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a nařízením vlády bojujícím proti šíření koronaviru 
musely být zrušeny připravované akce:

„Jarní velikonoční tvoření“ Knihovny na Dolní Krásné,
„Ukliďme Česko – Ukliďme Krásnou“ sdružení ZAKr a SDH Krásná,

„Velikonoční jarmark“ Kulturního výboru a SDH Krásná – Mohelnice
„Velikonoční tvoření“ Lesního klubu Jasánek

„Stavění májky“ a „Oslava 90 let trvání SDH Krásná“ hasičů SDH Krásná

Děkujeme všem organizátorům, jejichž snaha tentokráte bohužel nepřinese kýžené ovoce.

Dle vývoje situace mohou být i následující akce termínově přesunuty či zrušeny.
Pro aktuální informace sledujte obecní 
webové stránky: www.obec-krasna.cz

nebo FB profil: Krásná – dědina pod Lysou horou.
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HRAVÁ PRVNÍ POMOC
KDY: středa 29.dubna 2020 od 14:30 hod
KDE: Sál Obecního úřadu Krásná

Akce pro děti školkové i školní, na
které se naučí zábavnou formou
ošetřovat jednoduchá zranění.

Prosíme o přihlášení na akci na tel. čísle 777 944 469
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Milé maminky a babičky! 

Obec Krásná Vás zve na 

SSEETTKKÁÁNNÍÍ  MMAAMMIINNEEKK  
v pátek 15. května do sálu OÚ Krásná! 

16:45 otevření sálu, welcome drink 

 17:00   zahájení programu: 

❖ vystoupení dětí z místního „Lesního klubu Jasánek“ 
a dalších krásenských zpěváčků a hudebníků 

❖ hudebně-literární pořad „Ženy versus muži“ 
 

Ve druhém bodu programu Vám vynikající raškovický muzikant Aleš Nitra 
vykouzlí úsměv na rtech interaktivním pořadem inspirovaným knihou 

„Proč muži nepláčou a ženy neumí číst v mapách“.  

Svou účast prosím hlaste na OÚ Krásná nejpozději do 11. května, 
kapacita sálu je omezená! 

Sbor dobrovolných hasičů Krásná Vás zve na

sobota 30. května 2020

od 16:00 hod.

Požární zbrojnice na Dolní Krásné

Občerstvení zajištěno

K poslechu a tanci zahraje DJ Pustka
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NNááppaaddyy  pprroo  AAnniiččkkuu

ZIMA JE PRO ZVÍŘATA NÁROČNÁ. MUSÍ SE VYROVNAT NEJEN S NÍZKOU TEPLOTOU, ALE I S NEDOSTATKEM POTRAVY. KAŽDÉ ZVÍŘE 

SE S TÍM SNAŽÍ POPRAT JINÝM ZPŮSOBEM. NĚKTERÁ ZVÍŘATA ODLÉTAJÍ DO TEPLÝCH KRAJIN, JINÁ SI DĚLAJÍ ZÁSOBY NA ZIMU. 

NĚKTERÁ ZVÍŘATA SE POUZE VYZBROJÍ HUSTÝM KOŽICHEM A SHÁNĚJÍ POTRAVU, KDE MOHOU (MYSLIVCI JIM POMÁHAJÍ 

PŘIKRMOVÁNÍM). ČTYŘI ZVÍŘATA NAKRESLENÁ NA OBRÁZCÍCH JSOU ................................................................................... (TAJENKA). 

VYBARVI JE A POPIŠ, JAK TRÁVÍ ZIMU.

(pravý spáč je sysel a netopýr; nepravý spáč je jezevec a medvěd - několikrát za zimu se probudí)

ZVÍŘATA V ZIMĚ
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KŘÍŽOVKA

Květy jsou dekorací v našich bytech, zahrádkách nebo v městských parcích. Z květů jim vévodí macešky.  Víte, že patří do 
skupiny tzv. jedlých květů a lze je naservírovat třeba k obědu? Stále častěji se přidávají do zajímavých receptů, jako origi-
nální příchuť, která dokonale lahodí i našemu oku. Chcete je ochutnat a nevíte, jaké sbírat? Určitě …viz tajenku. Důležitá je 
totiž správná identifikace jedlého druhu, sbírání v době vrcholného květu a hlavně nesmí být pěstované za použití pesticidů. 

Tajenka:

NERISKUJTE PŘESTUPEK ZA NIČENÍ MĚSTSKÉ ZELENĚ

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

Abyste do schránky mohli dostávat větší počet výtisků, je nezbytné, abyste se nahlásili na obecní úřad a přebrali si 
následně nálepku s příslušným počtem. Nálepku si pak nalepíte na Vaši domovní schránku, aby poštovní doručovatelka 
věděla, kolik výtisků má do Vaší schránky vhodit.



Akce duben - červen 2020
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ, SPORTOVNÍ AKCE

čtvrtek 13-18 h.
23.4.

Prodejní výstavka (Rukodělné výrobky zdravotně znevýhodněných)
Chráněná dílna U Dobré naděje, Krásná 334 (vedle Rekreantu)
Pořadatel: Chráněná dílna U Dobré naděje

pátek 10-16 h.
24.4.

Prodejní výstavka (Rukodělné výrobky zdravotně znevýhodněných)
Chráněná dílna U Dobré naděje, Krásná 334 (vedle Rekreantu)
Pořadatel: Chráněná dílna U Dobré naděje

středa 14:30 h.
29.4.

Hravá první pomoc (Akce pro děti, na které se naučí zábavnou formou 
ošetřovat jednoduchá zranění), Sál OÚ Krásná - Pořadatel: Lesní klub Jasánek

sobota

9.5.
Svoz velkoobjemového odpadu
(Sběr bude probíhat 1h a 15min na každém stanovišti)

Krásenka - 9:00, Rekreant - 10:30 - Pořadatel: Obec Krásná

čtvrtek 15-17 h.
14.5.

Den otevřených dveří (Jak to vypadá a chodí přímo v klubu)
Lesní klub Jasánek, Krásná 290 (v Jestřábím)
Pořadatel: Lesní klub Jasánek

pátek během dne
15.5.

Kominíci (Vymetání komínů)
Obec Krásná - Pořadatel: Papřok, Kubala

pátek 13-18 h.
15.5.

Prodejní výstavka (Rukodělné výrobky zdravotně znevýhodněných)
Chráněná dílna U Dobré naděje, Krásná 334 (vedle Rekreantu)
Pořadatel: Chráněná dílna U Dobré naděje

pátek 17:00 h.
15.5.

Setkání maminek (Welcome drink, vystoupení dětí, hudebně-literární pořad, 
občerstvení a dáreček), Sál OÚ Krásná - Pořadatel: Martina Tulachová a Obec Krásná

sobota 10-16 h.
16.5.

Prodejní výstavka (Rukodělné výrobky zdravotně znevýhodněných)
Chráněná dílna U Dobré naděje, Krásná 334 (vedle Rekreantu)
Pořadatel: Chráněná dílna U Dobré naděje

sobota 16:00 h.
30.5.

Kácení máje (K poslechu a tanci zahraje DJ Pustka) 
Požární zbrojnice na Dolní Krásné - Pořadatel: SDH Krásná

sobota 15:00 h.
6.6.

Den dětí (Mimo jiné od 15:30 speciální show kouzelnice Radany!)
Haťok - Pořadatel: ZAKr, SDH Krásná – Mohelnice, Obec Krásná

sobota

27.6.
Svoz nebezpečného odpadu, zpětný odběr 
elektrozařízení a pneu (Konvoj bude přistaven 15 min na každém stanovišti) 

Krásenka - 10:50, Rekreant - 11:20, Zlatník - 11:50, Visalaje - 12:20 - Pořadatel: Obec Krásná

Periodický tisk ÚSC Krásná, Krásenská pošta, vydávána nepravidelně dle potřeby 
obce, místo vydávání Obec Krásná, č. 2/2020 vydané dne 6. 4. 2020, evidenční 
číslo MKČR E10276, vydavatel Obec Krásná, Krásná č.p. 287, 739 04 p. Pražmo, 
IČO 00577022.

Dle vývoje situace okolo koronavirové nákazy mohou být následující akce termínově přesunuty či zrušeny. Pro 
aktuální informace sledujte obecní webové stránky www.obec-krasna.cz nebo FB profil Krásná – dědina pod Lysou 
horou.


