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Badatelé Moravského krasu, reprezentanti
na olympiádě, Velkomoravští válečníci – to
vše můžete prožít o prázdninách na Rychtě.
Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
otevíráte letošní první vydání Krásenského zpravodaje. Tak jako v předchozích
zpravodajích Vás touto cestou informujeme, co se v Krásensku událo, co se připravuje a o všech činnostech, ať už
z oblasti kulturní, sportovní, ale i z oblasti
budování a zvelebování naší obce.
V prosinci loňského roku byl schválen
rozpočet obce na rok 2017. V rozpočtu je
zahrnuto financování zbudování nové...

... pokračovánína str. 2

Prázdniny na Rychtě jsou, kromě jiného, ve znamení
příměstských táborů. Již třetím rokem, díky velkému zájmu,
na vás čekají hned tři.
Prakticky za humny máme velmi zajímavou krajinu.
Krajinu plnou zvláštních a jedinečných přírodních úkazů –
Moravský kras. V první půlce července (10.–14. 7.) se na pět
dní můžete stát badateli, objeviteli a průzkumníky této tajemné krajiny. Prozkoumáte, kam mizí voda, kde se zase objevuje,
co tu žije, navštívíte jeskyně. Příměstský tábor Tajemství ztracené vody plný výletů navazuje na loňský velmi úspěšný tábor
Cestou necestou.
Účast na olympijských hrách je pro každého sportovce čest a tu můžete začít na předhodovém příměstském táboře Pod pěti kruhy (7.–11. 8.). Vyzkoušíte si nejen známé, ale i
méně známé sportovní disciplíny. Poměříte síly s reprezentanty jiných zemí. Zažijete celou historii...

... pokračovánína str. 8
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Editorial

První letošní číslo vychází
poněku později. Rozsahem je také
poměrně malé. Doufejme, že to
neznamená nezájem občanů,
spolků a jiných organizací
o příspěvky do Krásenského
zpravodaje. Snad je to tím, že jsou
všichni zaneprázdněni prací na
různých akcích, které se v obci
pořádají. A těch je opravdu
spousta. Jen málokterý týden by se
v Krásensku něco nedělo.
Krásensko je prostě živá obec! Za
to patří díky všem, kteří se na
totmo životě podíljeí. Není to jen
otázka obce či jedné organizace, ale
celé řady organizací. Věřte, že tak
to v každé obci není. Snad si tedy
tito aktivní lidé najdou chvilku
a přispějí do prázdninového čísla
Krásenskoho zpravodaje, ať je
čtení petřejší.
A co najdete v totmo čísle?
Zjistítne,
co
se
děje
v zastupitelstvu, co se událo a co se
chystá. Zjistíme, jakou sezónu měli
divadelníci a co se o prázdninách
chystá na Rychtě. Samozřejmě
nechybí tradiční rubrika z historie
Krásenska. Co se tu dělo před 90,
80 či 70 lety? To už si asi málokdo
vybaví. Vyzkoušet si můžete také,
jak zvládáte místní nářečí v pověsti
O Koloredovi.

MichaelKrál, šéfredaktor

Archiv Krásenského zpravodaje
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Slovo starostky

.... pokračováníze str. 1

...komunikace včetně chodníků a osvětlení v nové ulici „Nad Vodovodem“.
Současně budou opraveny formou
položení recyklátu cesty – k čističce,
mezi zahradami (Mikuláškovi a Zapletalovi), cesta od nové ulice směrem
do obce a cesta před č. p. 53. Tato akce
je v současné době tesně před dokončením. Na celou akci byla získána v loňském roce dotace ve výši 500 000,- Kč z Jihomoravského kraje. V měsíci březnu byly opraveny všechny kanalizační žlaby
v obci.
Původně jsme počítali v rozpočtu s významnou částkou na
opravu chodníků. Vzhledem k tomu, že nám bylo oznámeno
společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., že naše obec byla
v rámci jejich investic vybrána k výstavbě nové kanalizace a nové
čistírny odpadních vod, od tohoto záměru jsme ustoupili, protože
nemá smysl opravovat komunikace a chodníky a následně je
rozkopávat. Při této příležitosti bych jen uvedla, že o celé této akci
budete společností VaK Vyškov a. s. podrobně informováni na
společném setkání, které je naplánováno na měsíc srpen – září. V
současné době se započalo s projektovými pracemi a někteří z Vás
již byli osloveni projekční firmou o spolupráci. V podstatě se bude
budovat úplně nová kanalizace, do které budou svedeny pouze
splaškové vody a stará kanalizace bude sloužit pouze pro dešťovou
vodu. Již teď víme, že to nebude jednoduché, protože to postihne
všechny z nás a všichni se budeme muset nějakým způsobem napojit na novou kanalizaci. Vše je teprve v začátku, vše se připravuje a obec je ze strany společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov
ujišťována, že nová kanalizace bude vedena tak, aby co nejméně
zasáhla do komunikací, chodníků a soukromých pozemků.
S čím se nejvíce poslední dobou potýkáme je skutečnost,
že naše obec nevlastní žádné pozemky, které by mohly být určeny
k výstavbě nových rodinných domů. Vzhledem k zájmu místních
mladých občanů, se zastupitelstvo rozhodlo, že obec vykoupí pozemky a následně je zasíťuje. V současné době je schválena kupní
smlouva na pozemky p. č. 328, 2098 a 2101 – jedná se o pozemky
za zahradami bytovek č. p. 48 a 75 směrem k družstvu. Pokud se
vše podaří, mělo by zde vzniknout 8 – 10 stavebních míst. Tím
uspokojíme zájem místních mladých občanů a věříme, že zamezíme tomu, aby se z naší obce mladí stěhovali. Na výkup pozemků
použijeme peněžní prostředky z přebytku loňského roku
a prostředky, které byly určeny právě na opravu chodníků.
Z rozpočtu Jihomoravského kraje se nám v letošním roce
podařilo získat dotaci ve výši 100 000,- Kč, která je určena na další
opravy v mateřské škole. Je potřeba dokončit opravu obložení kolem schodiště včetně chodby. V rámci této opravy budou na chodbě zbudovány úložné prostory – vestavěné skříně pro různý
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materiál. V přízemí budovy se nachází šatna, která je
vybavena šatními skříňkami, které si pamatují dnešní
čtyřicátníci. V rámci projektu bude šatna pro děti vybavena novými skříňkami, dojde k výměně podlahové krytiny a celá místnost bude nově obložena
a vymalována. Vzhledem k tomu, že prostory mateřské školy nejsou elektronicky zabezpečeny, chtěli
bychom v rámci tohoto projektu v budově mateřské
školy nainstalovat zabezpečovací systém. Tyto práce
budou probíhat během prázdnin.
Taktéž se nám podařilo získat dotaci ve výši
28 000,- Kč na výměnu počítačů v místní knihovně.
Na ministerstvu zemědělství máme v letošním roce opět podánu žádost o dotaci ve výši 400
000,- Kč na další opravu ohradní zdi hřbitova. Tentokrát o opravu zdi z bílých cementopískových cihel,
která by byla nahrazena stejnou zdí, jako zeď, která
se opravovala v loňském roce. O tom, zda dotaci
obdržíme, zatím nebylo rozhodnuto.
To je tak celkový přehled, co se nám již v letošním roce z hlediska budování v obci podařilo
a co nás čeká.
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás také
informovala o situaci týkající se vstupu do vojenského prostoru. Zde jsem Vás také ujistila, že budeme
nadále požadovat, aby území sousedící s naším katastrem bylo z opatření – zákaz vstupu v pracovních
dnech - vyjmuto. Tento požadavek jsme opravdu písemně podali a následně proběhlo jednání za účasti
Ministra obrany pana Stropnického. Výsledek –
výňatek ze zápisu tohoto jednání - Vám přikládám:
Neomezený vstup do dočasně zpřístupněných
prostor
Odpověď Ministerstva obrany:
Vzhledem k tomu, že újezd je určen k výcviku, již z podstaty věci je zřejmé, že výcvik probíhá ve všech jeho částech; využitelnost výcvikových
zařízení (střelnice a speciální cvičiště) se pohybuje
mezi 85-90% pracovních dnů v roce; v době
uzavření ohrožených prostorů z důvodu střeleb
(uzavřena centrální část újezdu), jsou ostatní plochy,
především hospodářský les mimo abaky, intenzivně
využívány k výcviku dalších jednotek, odborných
kurzů, příprav do zahraničních operací atd.; zadání
potřeb výcviku vychází nejen z plánu činnosti AČR,
ale především z politického a bezpečnostního vývoje
a změna hranic abaků je navíc odvislá od druhů
zbraní, munice a nově vyvíjených zbraňových systémů, které k výcviku ozbrojené složky využívají; z dů-
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vodu ochrany utajovaných informací nelze
podrobně popsat druhy a způsoby výcviku v částech
tzv. mimo abaky, protože se jedná o výcvik speciálních sil a dalších jednotek zvláštního určení. V dočasně zpřístupněných prostorách nehrozí přímé
pyrotechnické riziko; výcvik zde probíhá převážně
bez použití munice nebo s použitím munice cvičné,
proto lze ve vymezené době (pátek od 15:00 h do
22:00 h, víkendy a státní svátky od 06:00 h do 22:00
h) umožnit vstup osob.
Trvalé zpřístupnění některých lesních cest
Nařízením ÚÚř č. 12/2016 (kterým bylo doplněno Nařízení ÚÚř č. 10/2016) byl povolen neomezený vstup osob a vjezd cyklistů po lesních
cestách mezi obcemi Kulířov – Krásensko a Vícov –
Plumlov, místní část Hamry. Trvalé zpřístupnění
lesní cesty mezi obcemi Zelená Hora a Radslavice
bude umožněno. V rámci značení hranic újezdu
a dočasně zpřístupněných ploch, budou na vjezdech
na tyto lesní cesty, umístěny informační tabule
s upřesněním podmínek vstupu a pohybu. Realizace
značení do 1.8.2017.
Vyjmutí části území vojenského újezdu
Hranice vojenského újezdu se podle § 30,
odst. 2, z.č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR,
zřizují, mění a ruší zvláštním zákonem. Navrácení
katastru obci Krásensko - pozemky a další nemovitý
majetek byl v době vzniku vojenského újezdu Březina (v padesátých letech minulého století), v souladu
s tehdy platnými zákonnými normami (z.č.
169/1949 Sb., o vojenských újezdech) řádně vykoupen a veškerá náhradová řízení byla ukončena; také
byl proveden odkup pozemků v tehdejší držbě Arcibiskupství Olomouckého a případné nároky v rámci
církevních restitucí na území státu jsou vyřešeny
peněžní náhradou v souladu se zákonem 428/2012
Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi;
Podle § 18, odst. 2, z.č. 128/2000 Sb., o obcích může mít obec jedno nebo více katastrálních
území; ani z pohledu katastrálního zákona není tedy
situace obce Krásensko v rozporu s právní úpravou
Musím bohužel konstatovat, že naše požadavky, mimo uvolnění cesty mezi Krásenskem a Kulířovem, nebyly splněny. V současné době probíhají
ještě další kroky petičního výboru. Pokud se něco
změní, budu Vás informovat.
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Vážení občané,
chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se aktivně podílí na organizaci všech akcí v naší obci. Rok
má 52 týdnů a v našem kalendáři máme uvedeno celkem 38 akcí. Myslím, že tak bohatý kulturní a sportovní
život nám leckterá obec závidí. A to nemluvím o akcích, které zde nejsou uvedeny. Jedna z nich se uskuteční
27. 5. 2017 a to slavnostní žehnání, předvedení a předání jednotce opraveného hasičského vozidla. Na tuto
akci bych Vás jménem Obce Krásensko a SDH Krásensko chtěla srdečně pozvat.
Přeji Vám krásné prožití jarních a letních dnů.

Hana Šíblová, starostka

Z usnesení Zastupitelstva obce Krásensko
XI V. z a s e d a n í ko n a n a n é d n e 1 5 . 1 2 . 2 0 1 6

Usnesení č. 4/14/16

řazení nedokončeného dlouhodo- Zastupitelstvo obce schvaluje
Zastupitelstvo obce schvaluje roz- bého majetku – zmaření investice Smlouvu o právu provést stavbu
počet obce Krásensko na rok – Projektová dokumentace – Ob- na pozemku p. č. 2065.
2017 v členění dle oddílu a para- jekt Rychta ve výši 90 080,- Kč.
Usnesení č. 12/14/16
grafů.
Zastupitelstvo obce schvaluje
Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. 8/14/16
provádění rozpočtových opatření Zastupitelstvo obce schvaluj a pověřuje starostku ke svolání
v období mezi zasedáním zastupi- Směrnici k zadávání veřejných za- jednání ke konkrétnímu vytyčení
stavebního místa na p. č. 275.
telstva obce do částky 10 000,- Kč, kázek malého rozsahu.
Jednání se zúčastní zástupci, kteří
v případě přijetí dotace do výše
podali námitku k záměru prodeje,
dotace. Za provádění těchto roz- Usnesení č. 9/14/16
počtových opatření bude odpo- Zastupitelstvo obce bere na vě- dále se zúčastní zájemce o odkup
domí zprávu starostky o situaci pozemku a členové zastupitelstva.
vědná starostka obce.
ohledně pronájmu Pohostinství
Na Hasičce.
Usnesení č. 13/14/16
Usnesení č. 5/14/16
Zastupitelstvo obce schvaluje zveZastupitelstvo obce schvaluje
řejnění záměru uzavřít Dodatek
Rozpočtový výhled obce Krá- Usnesení č. 10/14/16
Zastupitelstvo obce schvaluje stra- č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené
sensko na rok 2018 – 2019.
tegický dokument Program roz- dne 23. 8. 2001 ve znění dodatku
voje obce Krásensko – 2016 – č. 1 uzavřeného dne 3. 10. 2013
Usnesení č. 6/14/16
mezi Obcí Krásensko a Lipkou –
Zastupitelstvo obce bere na vě- 2020.
školské zařízení pro environdomí Rozúčtování skutečných námentální vzdělávání Brno, příkladů
obce
předchozího Usnesení č. 11/14/16
kalendářního roku tj. 2015 na sběr Zastupitelstvo obce jako vlastník spěvková organizace a pověřuje
a svoz netříděného komunálního p. č. 2065, 2064, 2090, 35, 34 a 39 starostku ke zveřejnění záměru.
odpadu za osobu a kalendářní rok v k. ú. Krásensko souhlasí
a souhlasí, aby poplatek za odpad s umístěním a realizací stavby: Usnesení č. 14/14/16
pro rok 2017 byl vybírán dle „Reko VTL RS Krásensko“ na Zastupitelstvo obce souhlasí se zaObecně závazné vyhlášky o míst- pozemku parcela č. 2065, 2064, řazením investičního záměru –
ních poplatcích č. 2/2015 ze dne 2090, 35, 34 a 39 v k. ú. Krá- „Rekonstrukce a modernizace
10. 12. 2015 ve výši 500,- Kč na sensko, předložené investorem školní zahrady“ do investičních
RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, priorit Strategického rámce MAP
poplatníka.
401 17 Ústí nad Labem, a to ke ORP Vyškov.
všem jejím částem dle předložené
Usnesení č. 7/14/16
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán projektové dokumentace, vypra- Usnesení č. 15/14/16
cované firmou GridServices, s.r.o., Zastupitelstvo obce schvaluje záinventur na rok 2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje vy- Plynárenská 499/1,602 00 Brno. měr obce uzavřít Dodatek k pach4
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tovní smlouvě č. 1256/2015
uzavřené dne 1. 4. 2015 mezi Obcí
Krásensko a KOJÁL Krásensko,
družstvo.
Předmětem dodatku se pronajaté
pozemky snižují o p. č. 2272/1 zapsanou na LV č. 10001
v k. ú. Krásensko, trvalý travní porost, celková výměra 13 288 m2,
užívaná výměra 10 000 m2. Pachtovné se tímto dodatkem snižuje
z původních 10 276,- Kč na 9
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614,- Kč ročně. Zastupitelstvo ob- Usnesení č.17/14/16
ce pověřuje starostku zveřejněním Zastupitelstvo obce schvaluje rozzáměru.
počtové opatření č. 6/2016
a č. 7/2016.

Usnesení č.16/14/16

Zastupitelstvo obce souhlasí
s účastí obce Krásensko na auditu
family friendly community
a schvaluje Dohodu o účasti mezi
Obcí Krásensko a Jihomoravským
krajem.

Usnesení č.18/14/16

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok
2016.

XV. z a s e d a n í ko n a n a n é d n e 1 6 . 2 . 2 0 1 7

Usnesení č. 4/15/17

Usnesení č. 9/15/17

Zastupitelstvo obce schvaluje in- Zastupitelstvo obce schvaluje Doventarizaci majetku obce Krá- datek k pachtovní smlouvě
sensko k 31. 12. 2016.
č. 1256/2015 uzavřené dne
1. 4. 2015 mezi Obcí Krásensko
Usnesení č. 5/15/17
a KOJÁL Krásensko, družstvo.
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku obce svěřené- Usnesení č. 10/15/17
ho do správy příspěvkové Zastupitelstvo obce schvaluje zaorganizace obce Mateřské školy dání vypracování znaleckého poKrásensko k 31. 12. 2016.
sudku na pozemky p. č. 328, 2098
a 2101 v k. ú. Krásensko.

Usnesení č. 6/15/17

Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání a jejich zařízení a
vybavení – Pohostinství Na
Hasičce.

Usnesení č. 11/15/17

Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu na dotaci
č. 1/2017, na základě které Obec
Krásensko poskytne Základní
a mateřské škole Podomí dotaci ve
Usnesení č. 7/15/17
výši 20 000,- Kč na nákup softwaZastupitelstvo obce nesouhlasí ru pro školní počítače.
s prodejem objektu Rychta do
vlastnictví Jihomoravského kraje. Usnesení č. 12/15/17
Zastupitelstvo obce bere na věUsnesení č. 8/15/17
domí informace starostky o poZastupitelstvo obce schvaluje daných žádostech o dotace.
Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi Usnesení č. 13/15/17
obcí Krásensko a společností Zastupitelstvo obce schvaluje VýGasNet, s.r.o. v souvislosti roční zprávu o činnosti Obecního
s výstavbou nového plynárenské- úřadu Krásensko v oblasti poskyho zařízení „Reko VTL RS Krá- tování informací dle zákona
sensko“ na pozemky p. č. 34, 35, č. 106/1999 Sb., o svobodném
39, 2064, 2065 a 2090.
přístupu k informacím, v platném
znění, za rok 2016.

Usnesení č. 14/15/17

Zastupitelstvo obce Krásensko
schvaluje ve smyslu § 85 písm. f)
zák. č. 128/200 Sb., o obcích prominutí dluhu Ing. Kvapilíkovi ve
výši 293.034,96 Kč. Částka je tvořena součtem žalovaných nároků
ze žalob o vydání bezdůvodného
obohacení ve výši 180.127,- Kč,
vedené u Okresního soudu Brno
venkov, pod sp. zn. 8 C 258/2016,
a žalovaného nároku ze žaloby
o zapl. smluvní pokuty ve výši
302.000,Kč,
vedeného
u Okresního soudu Brno venkov
pod sp. zn. 33 C 166/2016, poníženým o částku 189.092,04 Kč,
odpovídající 20% z ceny za dílo.
K tomuto prominutí vedou
okolnosti, že žalovaný dlužník je
dle sdělení jeho právní zástupkyně
nemocen a bude ukončovat svoji
podnikatelskou činnost a částku
189.092,04 Kč by zaplatil v hotovosti. Při svém rozhodování zastupitelstvo
vycházelo
z informace, že soud v rámci
moderačního práva může snížit
žalovanou částku 302.000,- Kč ze
smluvní pokuty až na částku
rovnající se výši škody, což by
v tomto případě bylo reprezentováno částkou, jež je žalována
z titulu o vydání bezdůvodného
obohacení.
5
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Soud, pokud bude uzavřen
smír ve věci o zapl. 302.000,- Kč,
vrátí 80% zaplaceného soudního
poplatku, tj. 12.080,- Kč a rovněž
pokud dojde ke zpětvzetí žaloby
o zaplacení částky 180.127,- Kč,
soud vrátí 80% zaplaceného
soudního poplatku, tj. 7.205,60
Kč. Zastupitelstvo tedy vzalo
v úvahu možnou délku soudních
řízení, která by mohla dosáhnout
5 let, jakož i zdravotní stav a solventnost dlužníka.

Usnesení č. 14/1/15/17

Zastupitelstvo obce schvaluje
Příkazní smlouvy o poskytnutí
právní pomoci mezi Obcí Krásensko a JUDr. Karlem Střelcem.

1 /2 0 1 7

Usnesení č. 16/15/17

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na realizaci mozaiky na vstup
do hřbitova od pana Šťasty
v hodnotě 29 000,- Kč.

Usnesení č. 15/15/17

Zastupitelstvo obce schvaluje
jmenování slečny Markéty Němcové do funkce kronikáře obce
s účinností od 1. 1. 2017.

XVI . z a s e d a n í ko n a n a n é d n e 2 3 . 3 . 2 0 1 7

Usnesení č .4/16/17

Usnesení č. 6/16/17

Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o budoucím sjednání
komplexní nájemní smlouvy a nastavení finančních podmínek nájemního vztahu k budově Rychta
mezi obcí Krásensko a Lipka –
školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno.

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodeje pozemku p. č. 408
a části pozemku p. č. 410/1 a pověřuje starostku k vyvěšení záměru a vyvolání jednání ohledně
stanovení přesné hranice oddělení
z pozemku p. č. 410/1.

Usnesení č. 4/16/1/17

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000,- Kč Divadelnímu spolku
KDO.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000,- Kč Římskokatolické
farnosti Krásensko.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000,- Kč FC Krásensko 04,
z.s..
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace ve výši 15 000,- Kč mezi
obcí a Divadelním spolkem KDO.
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace ve výši 15 000,- Kč mezi
obcí a Římskokatolickou farností
Krásensko.
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace ve výši 15 000,- Kč mezi
obcí a FC Krásensko 04, z.s.

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
uzavřené dne 23. 8. 2001 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne
3. 10. 2013 k budově Rychta mezi
obcí Krásensko a Lipka – školské
zařízení pro environmentální
vzdělávání Brno.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu Dodatku č. 2
po podpisu Dohody o budoucím
sjednání komplexní nájemní
smlouvy a nastavení finančních
podmínek nájemního vztahu

Usnesení č. 5/16/17

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce odkoupit pozemky parcely č. 328, 2098 a 2101
v k. ú. Krásensko za účelem přípravy nových stavebních míst v
obci Krásensko.
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Usnesení č. 7/16/17

Usnesení č. 8/16/17

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní
situaci na teritoriu obce Krásensko
za rok 2016, kterou vypracovalo
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, pracoviště Vyškov.

Usnesení č. 9/16/17

Zastupitelstvo obce v souladu se
zněním § 84 odst. 2 písm. f. zák.
č. 128/2000 o obcích deleguje starostku obce svým skutečným
a právoplatným zástupcem, aby
jménem obce jednala, hlasovala,
požadovala vysvětlení záležitostí
týkajících se společnosti, uplatňovala a předkládala návrhy a protinávrhy, činila závazná prohlášení,
činila další úkony, které jsou nezbytné k zajištění a jednání valné
hromady, a přijímala pro ni plnění
v těchto právních úkonech na
řádné valné hromadě akciové
společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a. s. a Respono Vyškov,
a.s.

Usnesení č. 10/16/17

Zastupitelstvo obce Krásensko
bere na vědomí na základě vyhlášky č. 463/2016 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, technickou
úpravu již schváleného rozpočtu
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obce na rok 2017, a to:
1) zpřesnění názvů:
- na pol. 1111 – daň z příjmů fyz. osob placená plátci
- na pol. 1112 – daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky
- na pol. 1113 – daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou
2) zrušení položky 1351 – odvod z loterií a její nahrazení
položkou 1382 – zrušený odvod loterií se stejnou částkou
3) změnu čísla § ve výdajích na dopravní obslužnost
z 2221 na 2292

Usnesení č. 10/16/1/17

Zastupitelstvo obce Krásensko schvaluje Rozpočtové
opatření č. 1/2017.

Usnesení č.11/16/17

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starostky
z průběhu jednání s Ministrem obrany ČR.

...už se nám to krátí...

7.1. jsme odstartovali premiérou v Krásensku a k datu, kdy je psán tento článek, jsou před
námi poslední 2 představení.
Letošní hra Vraždy a něžnosti sklidila u diváků obrovský úspěch a doufám, že i vy, čtenáři krásenského zpravodaje, mi dáte za pravdu.
Před premiérou se nám úplně třásla kolena.
Slova režisérky v tak významný den zněla před začátkem představení asi takto: „Chybí nám tak
5 zkoušek… :)“ Tolik podpory jsme si snad ani nezasloužili :) Ale co, poprali jsme se s tím – hlavně si
dávat pozor na včasné nástupy a kdo má kdy odkud
vypadnout :)
A jak jsme tak hráli a hráli a hráli, tak se to
naše divadlo začalo stávat mnohem přirozenější
a samozřejmé. Začali jsme si přidávat do textů různé
hlášky, nové výrazy – a víte, co je super? Když váš
protihráč netuší, že přijde něco jiného a vy ho na to
dostanete :)
Během této divadelní sezóny jsme byli několikrát oceněni i potleskem ve stoje a ten pocit se
slovy vyjádřit nedá.
Cituji jednoho diváka, který odcházel z divadla spokojený se slovy: „Za ty prachy lepší, než nějaký Donutil“ a to je ono! To je ten důvod proč to celé
děláme :)
Mně osobně velmi potěšila pochvala jedné
divačky „ta mladá je úžasná“. To se hezky poslouchá, tak se hned běžíte pochlubit i ostatním a v tu

Kalendář akcí
27. 5.
17. 6.

Slavnostní žehnání hasičského auta
Domácí zápasy FC Krásensko 04
hřiště za Rychtou
17. 6.
Přijede k nám víno
Na Hasičce
30. 6. Čokofontána aneb hurá na prázdniny
s Krasínkem
1. 7.
Turnaj v nohejbalu
hřiště Na Skale
10.-14.7. Příměstský tábor Tajemství ztracené vody
Rychta
26.-29.7 Futsalová expedice Apalucha
7.-11. 8. Příměstský tábor Pod pěti kruhy
Rychta

chvíli zakročí Renča se slovy „no jo, tady vidíš, co
udělá s divákem dobré víno“… tak aspoň nezpychnu…
V letošní sezóně na nás čekaly i premiérové
štace. Doslova do kolen nás ale dostalo představení
v kině Palcát v Dědicích. Sál pro asi 450 návštěvníků. Na tak velkém pódiu jsme ještě nehráli, tolik
diváků na nás ještě nepřišlo. Jaký divák vůbec dorazí? Co když se jim „to“ nebude líbit? Tréma a respekt. Nakonec to ale byla paráda. Atmosféra
vynikají od začátku do konce. Diváci se smáli, tleskali – hrálo se báječně. Po skončení představení jsme
dostali spoustu kladných ohlasů – osobně i na našich
facebookových stránkách.
Spoustu obcí si přeje, aby k nim naše divadlo
zavítalo i v následujícím roce. Pro mnoho vesnic
jsme, dá se říct, jediná kultura, za kterou mohou občané přijít.
Abychom však mohli nacvičit další představení, potřebujeme k tomu další ochotníky. Proto Vás
jménem divadla prosím. Pokud máte zájem vy nebo
víte o nějakém komediantovi, ozvěte se nám. Rádi
mezi nás přivítáme nové členy a zachováme tak tradici ochotnického divadla :)
Přeji vám krásné jaro, léto, podzim i zimu :)
příjemné prožití svátků Velikonočních i Vánočních,
do nového roku spoustu zdraví a radosti a třeba v
lednu 2018 na viděnou.

Kamila Tihelková
7
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Badatelé Moravského krasu, reprezentanti
na olympiádě, Velkomoravští válečníci – to
vše můžete prožít o prázdninách na Rychtě.
... pokračováníze str. 1

...olympijských her od Athén po Rio de Janeiro. A koho budete reprezentovat? To si rozhodnete sami – vymyslíte si totiž vlastní stát!
Na závěr prázdnin (28. 8. – 1. 9.) se
vrátítíte časem o staletí zpět. Na historickém
příměstském táboře Velká Morava dostanete
příležitost prožít pár dní z života prvních
Slovanů na našem území. A rozhodně to nebude jednoduché! Z východu na vás budou
útočit bojovní Avaři, na západě je mocná
Francká říše. Území je pokryto hlubokými
lesy. Křesťanství jen pomalu vytlačuje staré
bohy. Do vašeho čela se však dostává kníže
zvaný Mojmír. Pomůžete Mojmírovi a jeho
potomkům vydobýt si místo na Slunci
a ovládnout střední Evropu?
V současné době jsou tábory obsazené, ale je možné, že se ještě nějaké místo
uvolní.
Další informace a elektronické přihlášky najdete na www.lipka.cz/rychta-tabory.
Těšíme se na vás a společně prožitá
dobrodružství.

za kolektiv pracovištěRychta
Mgr. MichaelKrál
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Krásenské pověsti - 3.díl
O Koloredovi

Krásenský lese jož ve středověko patřele olomóckýmo
beskupovi. Ledi z Krásenska měle dostatek práce, he obževe
v těchto lesách. Bele to jak dřevaři, he ti, keří vesazovale nové
les. A hlavně sedláci pak vozele dřevo, jak na pile, tak do
města - hlavně Veškova, na topeni. Ledi, keří dělale v leso,
dostale vod lesní správe tazvané céch, na keré mohle vzit
z lesa zbetke po robačich, chodit na trávo pro dobetek, take
mohle chodit trhat malene, jahode. Toto všecko belo zakázany, dež bel arcibeskopem hostanovené hrabě Colloredo (Antonín Theodor). Dodržování příkazo vrchnosti kontroloval he
sám arcibeskop, keré jezdil na koňo po lesech, keré mo patřile,
a každýho, keho chetil, že neco nese he veze, tvrdo trestal. Ledi ho za jeho lakoto nenáviděle a proklínale. Po jeho smrti neměl ani pokoja, proto mosel jeho doch jezdit v ohnivé bečce
po potoko, he lesních cestách, a s něm běhal černé kuň s plamenéma očima. Pře setkání člověka se ptal, ješle ví, čich só lese. Toto se hodávalo he v dalšich letech. Névic se s něm
potkávale ledi v „Copiko“, gde se spojoje Malá Haná s kolířovským potokem. Jako památko na Colloreda a celó jeho
dobo bel neznámým malířem vetvořen vobrázek pane Marie
sedmibolestné ze Slópa, a dlóhý leta přepomínal všeckém, kdo
šle vokolo, celó toto nešťastnó dobo. Tento obrázek bel
v Copiko ješče po válce. Bel také mistem, gde pótnici, keři
chodile do Slópa na póť, často vodpočivale.

h i s t o ri e

Psala kronika ...
Pře d 9 0 l e t y

Během roku 1927 byla radou
starších československé církve z Ruprechtova na obecní radu doručeno několik
oznámení o konání bohoslužeb na návsi.
Obecní rada je vždy zamítla a doporučila
se pro obřady najít soukromý pozemek.
Pře d 8 0 l e t y

V lednu 1937 byl založen
okrašlovací spolek „Žáček“, čítal
19 členů. První předsedou byl zakladatel
spolku Bohumil Vykydal, zedník
č. p. 154., místopředsedou Alois Pytela,
obchodník č. p. 64 a jednatelem Alois
Vágner, domkař č. p. 68.
Pře d 70 l e t y

Dne 20. března přijel od okr. národního výboru ing. Popov, který vyplácel
podpory na obnovu užitkového hovězího
dobytka a koní. Všichni, kteří koupili dobytek po zpětném nastěhování nebo tak
učiní do konce června, dostali na krávu
3 500 – 4 500 Kč, na koně 700 Kč.
Celkem přišlo tímto způsobem do naši
Daniela Králová a Ladislav Králnejst. obce asi 200 000 Kč.
(převyprávěnípův.textu z http://www.krasensko.cz/povesti.php)
31. března vyhlásil kostelní
konkurenční výbor dobrovolnou pracovní povinnost na odklizení trosek farní
budovy. Práci zahájil předseda Karel
Zukal, rolník a ještě tři občané, jiný se
nikdo k práci nepřihlásil. Proto odklizení
Hospodářské poměry VI.
trosek provedeno nebylo.
... pokračováníz minulého čísla
15. dubna v 16 hod. přijeli záAby všichni konzumenti dostali zboží, které jim na stupci ONV a NPF za účelem zjištěni nelístky patřilo, a nebyla žádána za ně přemrštěná cena, vyhlásily obdělaných, zaplevelených polí. Zjištěno
úřady nejvyšší úřední ceny. Na stanovení a hlídání cen byl 20 ha polí neobdělaných. Z příkazu zázřízen Nejvyšší cenový úřad (NUC). Nikdo nesměl stupců národního zemědělského fondu
požadovati vyšší ceny za žádné zboží, než jaké byly tímto musely se všechny pozemky obdělati.
úřadem stanoveny. Za tyto úřední ceny se dostalo zboží jedině NPF poskytl úhradu za práci i osev.
v obchodech, pokud ovšem bylo. Komu příděl nestačil, musel
24. května poslal rodák z Kráse uchýlit na černý trh a platit ceny pětkrát až i desetkrát vyšší senska Josef Zukal, obchodník v Praze
než byly ceny úřední.
balík různých školních potřeb.
Pro zajímavost uvádím některé úřední ceny.
22. 6. předala delegace MNV
v čele s předsedou Richardem Tihelkem
Maso a uzeniny.
a místopředsedou Teodorem Vágnerem,
Vepřové: kýta s kostí 1 kg 17,60 K, kotleta 12,60 K, krkovička členy Aloisem Živným, Františkem Hrad-

Druhá světová válka v
Krásensku VIII.
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ským, Josefem Formánkem, Josefem
Kolmačkem, Františkem Zukalem, Rudolfem Pliskou, Antonínem Zouharem
a Bohumilem Vykydalem, diplom čestného občanství panu faráři Františku Müllerovi v Prodově.
1. 7. Kolem 11 hod. přihnala se
od jihozápadu bouře. Blesk si v obci vyžádal dvě zranění. V č.p. 97 udeřil do antény od rádia a vyrazil všechny tabule skla
v okně a přiomráčil Fr. Vágnerovou.
V č. p. 134 Josefa Vágnera zasáhl manželu s dítětem, utrpěla ochrnutí a popálení.
27. 7. Opravil okrašlovací spolek
„Žáček“ pomník padlých ve světové válce 1914-18, který okupanti poškodili
a u příležitosti odhalil pamětní desku našeho osvobození, která je umístěna na
spodní části pomníku.
Pře d 5 0 l e t y

Koncem března byla vyjednána
s OÚNZ Vyškov rekonstrukce budovy
č. 147 na zubní středisko.
Koncem dubna byl demolován
domek č.p. 74. Dům byl veden krajskou
památkovou správou v Brně jako poslední dřevěný domek v Krásensku.
Z bezpečnostních důvodů bylo rozhodnuto jej demolovat.
Pře d 3 0 l e t y

Byl opraven mostek u č.p. 107,
který se během jarních měsíců poškodil.
Most byl rozšířen na 4 m a osazen zábradlím.
Byly dokončeny chodníku u č. p.
8 a č.p. 96.
Pře d 2 0 l e t y
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20,60 K, plec 17 K, bůček 16,60 K, vepřové řízky bez kůže a
kostí 27,60 K. Uvedené ceny se platily za maso se vzrostlými
kostmi. Bez kostí až o 20% ceny byly vyšší.
Hovězí: Svíčková roštěnka, kýta I. jakost 17,80 K, II. jakost
15,80 K, III. jakost 13,80 K, svíčková bez kosti 30,40 K,
26,40 K, 14,50 K, roštěná bez kostí 26,40 K, 22,40 K, 20,50
K.
Hovězí vnitřnosti: játra 26-20 K, plíce 5,70 – 4,70 K, srdce
13-10 K, hlava bez jazyka 2,60 – 2 K, jazyk čerstvý i nasolený
30-25 K, vemeno 5,50-4 K, dršťky 8-6 K, mozek 1 ks 7,80-6
K. Telecí maso: Řízky bez kostí 31-28 K, kýta s kostí 23-20
K, karbanátek 17-12 K, pečeně s ledvinkou 21-18 K.
Maso z kůzlat: přední čtvrtky I. jakost 22 K, II. jakost 20 K,
III. jakost 18 K, zadní čtvrtky 26, 24, 22 K, celé kůzle bez
kůže s hlavou, plícemi, srdcem a játry 21, 19, 17 K za kg.
Jatečná drůbež: Slepice a kohouti za 1 kg 27-26,50 K, kuřata
36-35 K, perličky 27-26,50 K, krůty a krocani 30-29,50 K,
husy a kachny 30-27,5 K za 1 kg.
Uzeniny lidové: vuřty krevní 10 K, huspenina 15 K, jelítka 18
K, salám 18 K, jaternice 19 K, vuřty 20 K, klobásy bílé 22 K,
párky 24 k za 1 kg.
Uzeniny střední jakosti: debrecínky, klobásy, kabanos 30 k,
tlačenka 30 k, játrová paštika 32 k za 1 kg.
Uzeniny lepší jakosti: salám z telecích jater 39 k, pařížský
salám 36 K, tyrolský salám 36 K, mortadela 36 K, uherský
salám 36 k za 1 kg.

Mouka

Pšeničná krupice typ 550 1 kg 4,20 K, pšeničná mouka
„zvlášť hrubá T550 4,15 K, pšeničná mouka 00 3,70 za 1 kg.
Žitná mouka typ 1790 3 K, ječná výražková 4,15 K, ječná
mouka T1950 3,50 K, ječná mouka chlebová 3 K, kroupy
4,20 K, krupky 4,40 K, ovesné vločky 6 K, rýže celá 6 K,
bramborová škrobová moučka 5,40 K za 1 kg.

kronika

V měsíci květnu byla dokončena úprava veřejného prostranství před domem č. p. 9 a to urovnáním
terénu, osázením prostranství okrasnými dřevinami (až k chodníku k mateřské škole) a zasetím trávy. Tím
byla dokončena definitivní úprava návsi.
Od června bylo započato s venkovní úpravou farního kostela a to odstraněním staré omítky čelní
stěny a věže. Tyto plochy byl nově omítnuty, byly vyměněny střešní žlaby a svody dešťové vody za měděné,
měděnou krytinou byla opatřena i střecha věže, byly namontovány nové ciferníky věžních hodin.
Bylo provedeno vyčištění skalní nádrže vody na dolním konci. Nejprve byla vyčerpána všechna voda, nádrž byla prohloubena až na pevné dno, prohloubena byla i část nádrže odstřelem, břehy byly vyčištěny
a zasypány pískem, rovněž tak bylo celé dno obsypáno pískem. Nádrž slouží jako zdroj vody v případě
požáru a všechny práce prováděli členové sboru dobrovolných hasičů brigádnicky.
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Masáže

Vážení občané,
na základě přání některých z Vás, a to zajištění masáží přímo v Krásensku, jsme navázali
spolupráci s masérem panem Kohoutem. Pokud bude v naší obci ze strany občanů zájem, je ochoten od
července jezdit do Krásenska. Masáže by prováděl
ve volné místnosti na obecním úřadě, tj. tam, kde již
někteří využíváte služeb pedikúry.
Níže přikládáme krátký popis masážních
technik, které nejčastěji používá. Standartně si účtuje
400,-Kč za hodinu práce. Nerozděluje, co používá za
techniku, většinou to je stejně kombinace různých
technik dle momentální potřeby, proto cena za hodinu práce. Záda a šíje, což se dělá nejčastěji, trvají cca
50- 60 min.

Klasická masáž

Klasická masáž je procedura, která je využívána k upevnění tělesného a duševního zdraví, k posílení organismu, ke zvýšení výkonnosti, nebo
k osvěžení po fyzické i psychické námaze, odstranění
bolestí kloubů a hlavy, uvolnění psychického stresu,
celkové regeneraci organismu.
Provádějí se i vydatnější a tvrdší hmaty, které
odstraňují nahromaděné únavové látky např. kyselinu mléčnou ve svalech. Upřednostňuje se masáž celková, ale nejčastěji se používá masáž zad a šíje.

osta tn í

Point masáž

V kombinaci s klasickou masáží pomáhá
hlouběji uvolnit zatuhlé případně zkrácené svaly. Silnější tlak a mírnou bolest vystřídá pocit zmírnění
napětí a uvolnění. Masáž odstraňuje bolest svalů,
úponů a následně kloubů. Přesným zacílením na původ bolesti dosáhneme znovuobnovením výživy
a prokrvením svalů, tak potřebných pro správné držení těla a výkon bezbolestného pohybu.

Masáž lávovými kameny

Masáž lávovými kameny výborně stimuluje
krevní oběh a lymfatický systém. K této masáži se
využívá speciálních lávových kamenů, které výborně
akumulují teplo a tím přispívají k urychlení regenerace. Lávové kameny mají mimořádně silnou energetickou vibraci. Tato vlastnost je využívána na
odstraňování blokací důležitých bodů na meridiánech a rozproudění energie v těle.
Nejčastěji se však používá kombinace
jednotlivých technik dle potřeby.

Prosíme zájemce, aby se přihlásili v kanceláři obecního úřadu. Podle počtu přihlášených
se rozhodne, zda tato služba bude v obci poskytována nebo ne.
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