
Občasník č. 1                                                               Březen 2008
JÁ JSEM MALEJ KOLEDNÍČEK

Já jsem malej koledníček, tetičko,
přišel jsem k vám pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený,
pro koláček bílý,
jakpak vám ten koledníček je milý?

VELIKONOCE PLNÉ NADĚJE, pokoje a radosti v srdci, dětem 
bohatou pomlázku a krásné jarní dny

přejí všem spoluobčanům starosta obce, zastupitelstvo obce, pracovníci 
obecního úřadu a členové redakční rady

Příprava invetičních akcí na rok 2008

Již v závěru loňského roku bylo uvažováno o investičních akcích pro rok 2008, a to zejména 
v souvislosti s možnostmi žádat o dotace na jejich realizace. Termíny podání žádostí jsou vyhla-
šovány postupně od začátku roku 2008 a protože součátí žádosti o dotace (pokud nejde o pro-
jektovou dokumentaci) je kromě výkresové dokumentace s výkazem výměr i územní rozhodnutí 
popř. stavební povolení – proto ta dlouhodobá příprava.

Zatím byla podána žádost o dotaci na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení 
stavby „Plošná kanalizace a ČOV v obci Krmelín“ (termín 29.2.2008) a žádost o dotaci na stavbu 

„Zklidnění silnice I/58 v lokalitě Cigánka v Krmelíně“ (termín 15. 3. 2008) a připravuje se žádost 
o dotaci na provedení vestavby do podkroví budovy MŠ se vznikem nového oddělení MŠ pro 
20 dětí včetně zázemí. Výběrové řízení na dodavatele této stavby proběhne 17. 3. 2008 (po tisku 
Zpravodaje), v návrhu defi nitivního rozpočtu obce na rok 2008, který bude schvalovat zastupi-
telstvo obce na svém jednání dne 19. 3. 2008 od 17 hodin v 1. patře Obecního domu, je uvedena 
částka na realizaci i bez obdržení dotace a pokud dojde k její schválení, bude snahou obecního 
úřadu zahájit provoz III. třídy  MŠ od 1. 9. 2008. 

Pro vybavení interiéru obecního úřadu nábytkem bylo vyhlášeno výběrové řízení na jeho vý-
robu a montáž; ze tří nabídek byla vybrána fi rma Jiří Janošek ALBA INTERIER ze Staré Vsi nad 
Ondřejnicí, jehož cena 1 347 734,50 Kč vč. DPH byla nejnižší. Postup dalších prací bude organi-
zován tak, aby Obecní úřad zahájil činnost v původních prostorech od začátku II. pololetí 2008 
(jak je uvedeno v minulém čísle Zpravodaje).
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Další investiční akce plánované k realizaci v průběhu roku 2008 jsou součástí návrhu rozpočtu 

obce na rok 2008, po jeho schválení budete v dalším čísle Zpravodaje s nimi seznámeni.
Ing. Václav Zezulka, starosta obce 

Informace o dění v obci od 6. zasedání zastupitelstva 

obce (12. 9. 2007)

dne 18. 12. 2007 provedl stavební úřad Brušperk závěrečnou kontrolní prohlídku stavby Re-• 
konstrukce budovy obecního úřadu
Ing. arch. Šonovský zpracovává výrobní výkresovou dokumentaci interiéru obecního úřadu • 
(termín 30. ledna 2008)
poštovní úřad bude otevřen v průběhu měsíce ledna 2008 • 
fi rma Dakoprojekt zpracovává projekt úpravy podkroví budovy MŠ pro zřízení další třídy • 
(termín: leden 2008)
informace Krajského úřadu o vyhodnocení žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci ka-• 
nalizace a ČOV pro územní řízení: 49. náhradníci z 83 
na práce pro potřeby obce nastoupil p. Leoš Jarolím – příspěvek na mzdu z Úřadu práce po • 
dobu 4 měsíců 
pro rekonstrukci budovy zdravotního střediska je požádáno o stavební povolení, záměr je • 
využít pro realizaci dotaci z oper. programu životního prostředí
předán projekt pro stavební povolení „Zklidnění silnice I/58 v lokalitě Cigánka v Krmelíně“• 
předán projekt pro územní řízení „Chodník podél ul. Staroveské“• 
předán projekt pro územní řízení „Krmelín – lokalita Světlov – ul. Okrajní – I. etapa inženýr-• 
ských sítí pro nové rodinné domy
automobilová stříkačka Škoda CAS 25 – Š 706 RTH převedena do majetku fi rmy Zemkovo • 
za cenu 44 300 Kč 
propojení sirény na hasičské zbrojnici s integrovaným záchranným systémem s možností dál-• 
kového ovládání bezdrátově
provedena přeložka vzdušného vedení NN a místního rozhlasu k budově OÚ do země• 

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce konaného 

dne 19. 12. 2007 

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 a) kontrolu usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce
 b) informaci o dění v obci od 6. zasedání zastupitelstva obce
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 a) rozpočtové opatření č. 7/2007 
 b) rozpočtové provizorium obce na rok 2008 s platností do schválení defi nitivního rozpočtu 

obce na rok 2008
 c) veřejnou sbírku obce na opravu římskokatolického kostela v obci po dobu 3 let – podle § 4 

zákona č. 117/2001 Sb.



3Krmelínský zpravodaj
 d) dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka,  

č. j. 1229/2002
 e) odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce ve výši 50% měsíční odměny

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
 a) radě obce připravit analýzu zřízení pracovního místa správce majetku obce
 b) připravit provozní řády všech kotelen a z nich vyplývajících dalších povinností pro provo-

zovatele
 c) prověřit technickou možnost zabránění zkratu rozvodového vedení pro veřejné osvětlení
 d) řešit plošnou zástavbu podél ul. Okrajní formou regulačního plánu – vyřešit napojení na ul. 

Proskovickou
 e) stavební komisi a kontrolnímu výboru obce prošetřit stavbu plotu p. Gemsi v souvislosti 

s jeho ohlášením 

Sdělení obecního úřadu

Majitelům psů
Upozorňujeme všechny majitele psů, že dle „Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 o místních po-

platcích“ končí termín pro uhrazení poplatku dne 31. 3. 2008. Poplatek ze psů starších 3 měsíců 
platí fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce. 

Sazba poplatku činí za prvního psa 120 korun, za druhého a každého dalšího psa 180 korun 
ročně. Držitelé psů jsou povinni dle výše uvedené vyhlášky zajistit, aby psi nosili známku na 
obojku z důvodu usnadnění identifi kace volně pobíhajícího zvířete.

Možnosti platby:
- v kanceláři obecního úřadu hotově, nebo
- bezhotovostním stykem: číslo bankovního účtu Obce Krmelín 168 198 13 89/0800
 variabilní symbol: 1341 xxx = číslo popisné rodinného domu
 (příklad: 1341477)
 specifi cký symbol: rodné číslo
 konstantní symbol: 0558
Dále upozorňujeme, že osoba mající psa na veřejném prostranství je povinna mít jej na vodít-

ku a je povinna jej také zajistit pevným náhubkem. Majitelé nemovitostí, kde jsou chováni psi, 
jsou povinni zabezpečit tyto budovy a pozemky tak, aby bylo zabráněno psům tyto nemovitosti 
opustit. 

V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů a v zájmu ochrany životního prostředí je znečišťová-
ní veřejného prostranství zakázáno! Za odstranění exkrementu je zodpovědná osoba, která 
psa vede.

Sdělení
O výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku mů-

žete požádat a vyzvednout na počkání na obecním úřadě ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v pondělí 
a ve středu od 7.30 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 7.30 do 11.30 hodin. Poplatek za výpis 
z rejstříku trestů je 50 Kč.
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K výpisu z katastru nemovitostí je nutno znát katastrální území a číslo listu vlastnictví, popla-

tek činí 100 Kč za první stránku a za každou další stránku 50 Kč. K žádosti o výpis z obchodního 
a živnostenského rejstříku nutno předložit přidělené IČ, poplatek činí 100 Kč.

Informace stavebního úřadu Brušperk

V roce 2007 bylo stavebním úřadem MěÚ Brušperk pro k. ú. Brušperk, Fryčovice, Sklenov, 
Rychaltice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Košatka nad Odrou a Krmelín vydáno:

celkem 72 územních rozhodnutí pro umístění stavby z toho pro stavby RD 411. 
 pro k. ú. Krmelín 17 územních rozhodnutí z toho 13 pro stavby RD

celkem 10 územních rozhodnutí na dělení a scelování pozemků nebo využití území2. 
pro k. ú. Krmelín 3 územní rozhodnutí na dělení a scelování pozemků
celkem 37 stavebních povolení z toho 9 stavebních povolení na stavbu nových RD3. 
pro k. ú. Krmelím 7 stavebních povolení z toho 5 pro stavby RD
celkem 77 ohlášení jednoduché stavby z toho 31 pro stavby nových RD4. 

 pro k. ú. Krmelín 13 ohlášení z toho 8 pro nové stavby RD
celkem 168 kolaudačních rozhodnutí z toho 44 kolaudačních rozhodnutí pro stavby RD 5. 
pro k. ú. Krmelín 35 kolaudačních rozhodnutí z toho 16 pro nové stavby RD

Libuše Zahradníková, stavební úřad Brušperk

Poděkování

Touto cestou děkujeme panu Petru Brašovi, ul. Bělská 58 a Petru Blačínskému, ul. Prosko-
vická 155, kteří převzali prostřednictvím Českého červeného kříže zlatou medaili MUDr. J. Jan-
ského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Rovněž děkujeme panu Ivo Joklovi, ul. Řadová 473, 
který obdržel Zlatý kříž III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve. Patří jim srdečný dík 
jménem všech, kterým pomohli navrátit zdraví a život.

Naši jubilanti

V prvních měsících letošního roku se dožívají významných životních výročí naši občané 
pan Miroslav Ručka 75 let
pan Jan Jedlička 75 let
paní Danuše Červenková 75 let
paní Marie Fabiánová 75 let
paní Danuše Vychodilová 80 let
paní Jarmila Janáčková 85 let
paní Anežka Jamrozová 93 let
a dvě občanky v Domově důchodců Ondráš v Brušperku 

– paní Anežka Johnová 80 let a úctyhodných 100 let paní Ma-
rie Zezulková.

Jubilantům přejeme vše, co patří ke spokojenému živo-
tu, především však dobré zdraví.



5Krmelínský zpravodaj
Opět je nás víc

V průběhu roku 2007 se poprvé v historii obce přehouplo číslo o počtu obyvatel přes dvouti-
sícovou hranici. K 31. 12. 2007 máme evidováno 617 čísel popisných a pro zajímavost uvádíme 
tato statistická data
 počet průměrný věk              datum narození         datum narození
                                                  nejstaršího                nejmladšího
všichni občané 2042 39,02 5. 3. 1915 17. 12. 2007
muži 1001 37,96 8. 1. 1920 17. 11. 2007
ženy 1041 40,03 5. 3. 1915 17. 12. 2007
děti do 15 let  315  7,25 
děti do 18 let  405  9,21 
19–60 let 1192
starší 60 let  411  69,84

89 občanů se přihlásilo k trvalému pobytu
21 občánků se narodilo (11 hochů a 10 dívek)
33 občanů se odhlásilo z trvalého pobytu v obci
21 občanů zemřelo (11 mužů a 10 žen)
bylo uzavřeno 14 sňatků a 10 manželství bylo rozvedeno.

Celoroční práce komise pro občanské záležitosti v Krmelíně byla soustředěna na předání drob-
ných pozorností a popovídání s 33 našimi nejstaršími občany u příležitosti 75., 80., 85., 90., 92. 
a 93. narozenin. Devadesátidevítiletou paní Marii Zezulkovou a paní Kristinu Golkovou u pří-
ležitosti 91. výročí narození jsme navštívili v Domově důchodců Ondráš v Brušperku. Členové 
komise navštívili dva manželské páry u příležitosti výročí svateb a již tradičně zavítali v předvá-
nočním čase s vánočními balíčky za čtyřmi našimi občankami do Domova důchodců Ondráš 
v Brušperku a jedním manželským párem v Domě s pečovatelskou službou v Nové Bělé. K pří-
jemným nedělním chvilkám pak patří i čtyři vítání občánků, při kterých se všichni přítomní po-
dělili o radost s rodiči 21 nejmenších dětiček. Slavnostního ukončení školního roku v mateřské 
i základní škole se spolu se starostou obce účastnili i zástupci komise pro občanské záležitosti. 
Společně se pak po dvouměsíční přestávce opět přivítali s vedením i žáky škol a zahájili tak nový 
školní rok 2007/2008.

V souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů a jeho návaznosti na jiná nařízení bychom 
chtěli touto cestou požádat o spolupráci při získání informací o výročích svateb. Pro nás jsou to 
nedostupné informace, které lze získat pouze od rodinných příslušníků či nejbližších přátel osla-
venců. Pokud tedy máte ve svém okolí manželské páry, které by byly naší vzpomínkou alespoň 
malinko potěšeny, vaše informace s radostí přivítáme. Za pochopení děkujeme.

Hana Plačková

Tříkrálová sbírka 2008 – poděkování

Počátkem ledna vyšli tradičně do ulic koledníci – Tři králové, aby přinášeli lidem radost, pokoj 
a požehnání a koledovali pro ty nejpotřebnější. Na realizaci Tříkrálové sbírky 2008 se podíleli 
i občané naší obce.
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Pro aktivity Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra bylo v ostravském regionu ve spolupráci 

s dobrovolnickou Charitou Brušperk vybráno celkem 1 082 694,50 Kč.
V naší obci se vybralo kolednickými skupinkami 33 859 Kč. Je to opět více než v loňském roce, 

kdy částka činila 27 434 Kč.
Proto děkujeme koledníkům:
Skupiny: Martina Stoszková, Růžena Foltová, David Šperlín, Pavla Lejsková, Jana Paseková, 

Petr Bernady (charit. stř. Gabriel)
Protože díků za pomoc nikdy není dost, děkujeme ještě jednou všem našim dárcům a kolední-

kům Tříkrálové sbírky 2008.
Ing. Jan Šperlín

Zážitky z Tříkrálové sbírky

Všichni jsme byli dobře informováni z televize i rozhlasu, že od 5. ledna se bude konat Tříkrá-
lová sbírka. Na co tyto peníze jsou určeny je všeobecně známo ze sdělovacích prostředků. V naší 
obci proběhla Tříkrálová sbírka 5. ledna. Několik dětských a dospělých dobrovolníků utvořily 
skupinky, které prošly předem přidělený úsek. Někteří občané nebyli doma, někde byly doma 
jen děti, které byly malé a tuto pomoc zatím nepotřebují, přesto ochotně běžely a ze svých úspor 
přispěly.

Na druhé straně jsme se setkali (a tomu možná neuvěříte), že před námi doslova práskli dveřmi 
ještě dříve než jsme něco řekli. A jsou to osoby, které v tuto chvíli možná pomoc nepotřebují, ale 
v nejbližší době ji mohou potřebovat. Namítnete, že je to dobrovolná sbírka. Máte pravdu, ale 
stačilo to slušně říci. Chování lidí, kteří takto reagovali nás jako děti mrzí, protože často slyšíme: 

„To je mládež !“ nebo „Ta dnešní mládež !“. Myslíte, že tito občané jsou nám vzorem?
Je mezi námi mnoho mladých i starších lidí, kteří na nás čekali a někteří se i při koledování 

rozplakali.
Koledníci Tříkrálové sbírky

Základní škola Vás informuje

Vernisáž výstavy

V loňském roce jsem navázal spolupráci s ředitelem Soukromé střední umělecké školy AVE 
ART Ostrava, s. r. o. Ing. Jaroslavem Prokopem, jejímž výsledkem byla zdařilá výstava plakátů 
studentů této školy s názvem T. G. Masaryk . Výstava připomněla 70. výročí úmrtí 1. česko-
slovenského presidenta, významného fi losofa, pedagoga, politika, vědce, spisovatele, žurnalisty. 
Jméno našeho prvního presidenta bylo naší škole propůjčeno při založení školy v roce 1937, v ob-
dobí socialismu a totality odebráno a v roce 1990 rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy opětovně vráceno.

Pro letošní rok padla volba na významnou osobnost našeho regionu. Studenti SSUŠ AVE ART 
připravili k 80. výročí úmrtí světoznámého hudebního skladatele Leoše Janáčka soubor plaká-
tů, který spolu s literárními i výtvarnými pracemi našich žáků představíme veřejnosti v úterý 
1. 4. 2008 v 16:00. Zvu Vás tedy srdečně na vernisáž výstavy, která bude v naší škole k vidění do 
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konce dubna, v květnu a červnu ve školách v Brušperku a Staré Vsi nad Ondřejnicí, v prázdnino-
vých měsících v rodišti Leoše Janáčka – na Hukvaldech.

Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

Karneval

Karneval byl 8. 2. 2008 v krmelínské sokolovně. Na karnevale jsem byl s mamkou a bráchou. Já 
jsem byl za Harryho Pottera a brácha byl za Spider-mana. S klukama jsme hráli na honěnou. Byla 
tam taky tombola. Vyhrál jsem míček.

Karneval se mi líbil a už se těším na další.                                                           M. Synovec, 3. roč.

Karneval začínal v 16 hodin a konal se v Sokolovně.
Šel jsem za princeznu a můj bratr Ondřej za Vochomůrku.Byla tam i mamka a taťka.. O zábavu 

se staral Hopsalín. Na závěr byla tombola, ve které jsme vyhráli tři ceny. Už teď se těším na další 
karneval.                                                                                                                        M. Lanča, , 3. roč.

Karneval byl v sokolovně.
Jakou jsem měl masku? Byl jsem za banditu a sestra za vílu. Na karnevale byla celá rodina. 

Program byl veselý a dlouhý. Byla tam spousta písniček a soutěží. V tombole jsem vyhrál barvy 
a auto. Karneval se vydařil.                                                                                         P. Adamec, 3. roč.

V pátek 8. 2. se konal v naší sokolovně maškarní ples. Já jsem šla za barevného motýlka. Šla 
jsem tam s maminkou, tatínkem a bráškou. O zábavu se tam staral Hopsalín převlečený za ko-
coura Toma. V tombole byly moc zajímavé věci. Já s bráškou jsme vyhráli pexeso, barvy, podlož-
ku, omalovánku. A už se těším na další!                                                                    A. Lišková, 3. roč.

Sdělení ředitelky mateřské školy

Zápis
Oznamuji všem rodičům v Krmelíně, že zápis dětí do Mateřské školy v Krmelíně na školní rok 

2008–2009 se uskuteční dle ust. § 34 zák. č. 561/2004 ve čtvrtek 3. dubna 2008 v době od 15:00 
do 17:00 hod. v Mateřské škole v Krmelíně. K zápisu si rodiče donesou rodný list svého dítěte.

Jitka Janková, ředitelka mateřské školy 

Z Knihovny

V roce 2007 jsme dostali dotaci z Ministerstva kultury ve výši 24 000 Kč a Obec Krmelín se 
podílela částkou 10 350 Kč. Za ni jsme zakoupili kvalitnější počítač, www.katalog a program pro 
zasílání rezervací knih a upomínek SMS zprávou.

Teď trochu statistiky. V roce 2007 jsme měli 289 zaregistrovaných čtenářů. Možná vám to při-
padá málo na obec s 2 034 obyvateli, ale na 1 průkazku si půjčuje knihy celá rodina, někdy i zná-
mí.

Knihovnu navštívili čtenáři 3 213 krát a vypůjčili si 15 723 knih a časopisů. Podle statistiky 
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regionu 10 knihoven jsme se v roce 2007 umístili na 2. místě, hned za městskou knihovnou 
Brušperk. Obec Krmelín přispěla na knihy a časopisy nemalou částkou 88 118 Kč.

Pro čtenáře a návštěvníky internetu je naše knihovna otevřena třikrát týdně vždy v pondělí a ve 
středu od 16:30 do 19:00 hodin a v pátek od 16:00 do 19:00 hodin.

Prodloužení výpůjční doby knih a časopisů je možno dohodnout telefonicky na čísle: 
558 438 346, nebo e-mailem: knihovna.krmelin@seznam.cz

Přehled všech našich knih, časopisů, knižních novinek i vaše výpůjčky můžete zjistit na: 
www.naseknihovna.cz, nebo na webových stránkách Obce Krmelín. Dozvíte se v nich mimo 
jiné, jaké akce v knihovně pořádáme.

Kromě internetu můžete v knihovně využít i kopírku.
Byl vypracován projekt nové knihovny umístěné v podkroví Obecního úřadu, kde knihov-

na bude zároveň sloužit i jako vzdělávací centrum. Našim přáním je, pokud dostaneme dotaci, 
o kterou Obec Krmelín bude žádat, aby knihovna byla zprovozněna v co nejbližším termínu.

Na Vaši návštěvu se těší a hodně hezkých chvil při čtení přeje
Marie Vašicová, vedoucí knihovny

Zájmové organizace

Z činnosti Klubu důchodců

Místní Klub důchodců svou činnost v roce 2008 zahájil hodnocením uplynulého roku na vý-
roční schůzi členů 10. ledna i za účasti starosty obce Ing. Václava Zezulky.

Výbor Klubu již po 38. předstoupil před své členy s hodnocením činnosti v uplynulém roce 
a s plánem aktivit v roce 2008. Ve zprávě konstatoval, že v průběhu roku 2007 zemřelo 6 členů 
Klubu a 9 občanů bylo do Klubu přijato, takže k 31. 12. 2007 měl klub 116 členů, z toho 77 žen 
a 39 mužů. Dále bylo konstatováno, že plán aktivit Klubu na rok 2007 byl splněn. Uskutečnilo 
se 52 pondělních setkání členů, 12 měsíčních přátelských posezení s programem, 10 setkání žen 
v dámském klubu, školení členů Klubu a dalších zájemců na práci s osobním počítačem a inter-
netem, 3 poznávací autobusové zájezdy, návštěvy akcí spřátelených Klubů, zabezpečování prode-
je konzervovaných hotových jídel, či organizování zájezdů do ostravských divadel.

Výbor Klubu pamatoval i na ty členy, kteří pro stáří a špatný zdravotní stav se již nemohou 
klubových akcí zúčastňovat. U příležitosti jejich narozenin a před Vánocemi byla jim předávána 
blahopřání, u kulatých výročí narození konány návštěvy s dárky.

Významnou akcí Klubu byl autobusový zájezd na Dolní Bečvu na pozvání tamního Klubu dů-
chodců. Účastníci zájezdu si mohli prohlédnout tamní školu, sportovní areál, klubovnu důchod-
ců, kostel, obecní úřad, kde byli přijati starostou obce a ten je obšírně informoval o dění v obci. 
Hezký závěr zájezdu s kulturním programem, pohoštěním a tancem také připravili bečvanští 
důchodci. 

Organizačně nejnáročnější akcí krmelínských důchodců pak byla dohodnutá červnová návště-
va důchodců z Dolní Bečvy v Kmelíně. Uvedena byla obědem a besedou v Obecním domě za 
účasti starosty obce Ing. Václava Zezulky, olympionika Vítězslava Máchy a místostarostky obce 
Dolní Bečva paní Linhartové. Následovala prohlídka vodárny na Krmelínském kopci, základní 
školy, sportovní haly, položení květů a uctění památky obětí 1. a 2. světové války. Následovalo 
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kulturní odpoledne v sále restaurace Na Benátkách s vystoupením tanečního souboru a cimbá-
lové muziky Ondřejnica.

Za zmínku stojí též návštěva delegace našeho Klubu u důchodců v Dolní Bečvě na jejich „Ho-
dové schůzi“, kde naši vystoupili s připraveným kulturním programem, ale rovněž bečvanským 
předali písničku s názvem „Valašsko“, kterou pro ně složil Leoš Plaček a ve které se o Dolní Bečvě 
zpívá.

Místní Klub důchodců na své výroční schůzi si rovněž vytýčil plán aktivit na rok 2008. Je za-
měřen na pokračování v již tradičních akcích. V měsíci únoru to byl úspěšný přátelský večírek 
s tancem v restauraci Nautilus. V měsíci březnu přátelské posezení s programem zaměřeným 
k MDŽ s vystoupením dětí místní mateřské školy. Na měsíc květen se již připravuje program 
autobusového zájezdu. Jednou měsíčně nadále budou organizována přátelská posezení a setkání 
žen v dámském klubu. Nadále se členové Klubu v hojném počtu schází v klubovně každé ponděl-
ní dopoledne.                                                                                                                   František Novák

Z činnosti hasičů

Činnost sboru dobrovolných hasičů v Krmelíně řídí výbor sboru a hospodaření sboru kont-
roluje revizní komise. Už dříve někteří funkcionáři avizovali, že by chtěli kvůli jiným aktivitám 
předat svou funkci a naplno se věnovat vybrané oblasti ve sboru. Na konci roku došlo na výroční 
valné hromadě ke zvolení nového výboru a změně v kontrolní a revizní komisi. Hned na první 
schůzi výboru v roce 2008 byla novým starostou sboru zvolena sl. Christianne Havránková. Do-
šlo i ke změně pokladníka a členů revizní komise. Děkujeme br. Petru Edelsbergerovi za vyko-
nanou práci ve funkci starosty a přejeme mnoho štěstí a odhodlání do další práce s mládeží ve 
sboru i okrese.

Hned další víkend poté jsme měli naplánováno vylézt na Lysou horu, královnu Beskyd. Pro 
změnu jsme zvolili novou trasu. Vlakem do Frýdlantu n. O. a autobusem do Malenovic k hotelu 
Petr Bezruč. Odtud po zelené značce na spojnici směřující k Ivančeně, mohyle budované na 
počest 5 popravených skautů a dalších 13 padlých v protifašistickém odboji ve II. světové válce. 
Od mohyly jsme se vydali po žluté značce, která ve svém posledním úseku kopírovala část bývalé 
sjezdovky Lysé hory, kde převýšení na krátkém úseku bylo značné. Foukal silný nárazový vítr 
a mlhy bylo jak z krkonošských pohádek. Ale námaha za to stála. Po občerstvení byl sestup ztížen 
nezvykle těžkým terénem, ve spodních partiích čvachtalo v botách bláto. Krátká zastávka U Zbu-
ja a z Ostravice odjezd zpět vlakem do Paskova. Putování se zúčastnilo 13 zdatných.

Zpočátku ledna se začíná chystat Hasičský ples. Letošní byl v zástěře a vše se točilo kolem této 
součásti oděvu. Sličná děvečka nabízela vajíčka pro štěstí. Hudba Proxima Orchestra hrála jako 
o život a tanec návštěvníků tomu odpovídal. Vystoupení DýmTýmu si vzalo za vzor těžkou práci 
uklízeček jak se odreagovávají při aerobiku. Tombola přišpendlila lidi k sedadlům, mnoho cen 
s hlavní - motorovou sekačkou - lákalo. Ti, kteří chtěli vydržet do konce, určitě nelitovali a skvěle 
se bavili. Ke kladům plesu snad řadíme spokojenost návštěvníků a zajištění kouření mimo halu, 
aby neobtěžovalo ostatní návštěvníky.

I letos máme zajištěny hodiny ve sportovní hale Krmelín, které využíváme ke zvyšování fyzické 
kondice. Mladí hrají fl orbar a muži trénují futsal, aby na turnajích podávali co nejlepší výkony. 
Ve Staré Vsi obsadili 4. místo. Na domácím turnaji skončili na prvních dvou místech.
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Pro zpestření běžné činnosti měly dětské kolektivy závěrečný večírek a jednu úterní sobotu 

pronajat bazén ve Fryčovicích. V oblasti hasičské se připravují na získání odborek a na jarní kolo 
celoroční soutěže. Součástí byla jejich účast na Uzlové štafetě ve Frýdku-Místku. 

Ani v oblasti požární ochrany sbor nezahálel. Do budovy hasičského domu bylo namontováno 
zařízení k dálkovému spouštění sirény z HZS F-M.

U zásahové jednotky se podařilo zaškolit tři nové řidiče-strojníky. Tito ještě absolvováním po-
vinného školení získají a ostatní si současně obnoví profesní průkazy.

Už jsme psali o ukončení výjimky při převážení dětí ve vozidlech bez zádržného systému, která 
skončí k 30.4. Stále prověřujeme pořízení dalšího dopravního vozidla, jinak do vybavení Avie 
nebo pořízení druhého auta budeme řešit dopravu na soutěže vlastními vozy.

Nejbližší plánované akce:
30. 4.  - od 16.30 hodin stavění máje s lidovou veselicí a kapelou HEC, specialitami kuchyně, 

grilovanými makrelami a soutěží Jistá ruka v házení šipek a zatloukání hřebíků
24. 5.  - Memoriál Vladimíra Kováře – O pohár Obecního úřadu-soutěž hasičských družstev 

v požárním útoku: od 9.00 kolektivy mládeže od 14.00 muži, ženy
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín 

Z činnosti TJ Sokol Krmelín

I přesto, že se také výbor TJ v poslední době potýká s nedostatkem aktivních členů, podařilo se 
nám také letošní Sokolský ples zvládnout na jedničku. Sice se přišlo oproti jiným létům pobavit 
méně lidí ( možná proto, že se konal v pátek ),i tak ho můžeme nazvat úspěšným. Hrála skvělá 
kapela Nautilus pod vedením Radka Hrabovského a hosté se skvěle bavili. Velký dík patří našim 
stálým i novým sponzorům, kteří obohacují naši tombolu většími i menšími dárky. Příští rok 
chystáme ples opět na sobotu – 7. 2. se stejnou hudbou a budeme se těšit na hojnou účast. Vždyť 
vydělané penízky jsou na sportovní činnost i vašich dětí.

V závěru měsíce března se uskuteční Valná hromada, na které budeme nejen hodnotit uplynu-
lý rok, ale také volit nové členy výboru TJ. Tímto bych chtěla sportovce i občany, kteří mají zájem 
o dění TJ, srdečně pozvat. Přesný termín bude včas na plakátech, v místním rozhlase i na našich 
webových stránkách. (www.tjsokoluvadi.cz)

Mezi ty větší zdařilé akce loňského roku patřily Sokolský ples, spolupráce na Rockshow, opra-
vili jsme kanalizaci, namontovali hromosvod, položili dlažbu v kanceláři, zakoupili nový trenažér 
do posilovny a díky dotaci Obce jsme realizovali sanaci staré části haly. Všechny oddíly pracovaly 
naplno, účastnily se svých soutěží a organizovaly různé turnaje.

Jelikož se na letošních plesech v hale začaly projevovat problémy s WC, rozhodli jsme se pro 
jejich celkovou rekonstrukci. Uvidíme, zda fi nance budou dostačovat na obě sociální zařízení, 
nebo budeme muset tuto rekonstrukci rozdělit do dvou let. Rozpočet TJ Sokol je již pár let vyrov-
naný a na fi nančně náročnější akce opravdu nezbývá.                                             Lenka Zborovská

Oddíl futsalu

Krmelínský futsal prochází v tomto období herní i výsledkovou krizí. Mužstvo, jehož kádr je 
poměrně úzký, postihla řada zranění klíčových hráčů, karetní tresty a odchod trenéra P. Matu-
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šinského z rodinných důvodů rovněž týmu neprospěl. Jeho rozhodnutí však musíme akceptovat 
a snažíme se důstojně dohrát sezonu. V letošním ročníku shodou okolností sestupuje polovina 
mužstev a naše nelichotivé výsledky nás sestupovým příčkám hodně přiblížily.

Nechceme však zklamat naše skvělé fanoušky ani další nadšence, kteří nám formou zdravotní 
či pořadatelské služby neocenitelně pomáhají. Je tudíž naší prioritou zachránit divizi i pro další 
sezonu, k čemuž by nám měl pomoci i bývalý futsalový reprezentant Standa Polzer, kterého jsme 
získali na hostování do konce sezony. 

Bohuslav Vychodil, vedoucí mužstva

Oddíl házené

Krátké zhodnocení podzimní části sezóny 2007/2008 :
Podzimní část dopadla pro mužstva mužů a dorostu dle předpokladu. Obě dvě mužstva se 

umístila na třetím místě ve své kategorii.
V kategorii mladších žáků se celek umístil na hezkém 6. místě a postoupil do dalších jarních 

bojů ve skupině F.
Dále jsme v podzimní části přihlásili do soutěže družstvo starších žaček. Na jejich výkonech 

jsme mohli sledovat zlepšení zápas od zápasu. Sice ve své kategorii skončily na 7.místě, ale věřili 
jsme, že jejich výkonnost poroste. Opak se stal pravdou, vinou vleklých zranění tzv. „laněk“ se 
družstvo dostávalo do stále větších herních a tréninkových problémů. Proto jsme byli nuceni 
družstvo žaček z jarních bojů odhlásit. Poslední kategorií jsou „minici“, kteří hrají přípravné 
turnaje a vytvářejí základnu pro starší kategorie.

Výsledky a bližší informace o činnosti házené můžete najít na našich stránkách:
www.tjsokolkrmelin.uvadi.cz/hazena

Rozlosování jarní části 2008 - domácí zápasy

Datum Kateg. Č. utk. Domácí  - Hosté Hr. den/čas Rozhodčí
29.3. Muži A130 SOKOL Krmelín - TJ TŽ Třinec  S 15.30 Tovaryš, Kyselý
20.4. Ml. žáci F9 SOKOL Krmelín - SOKOL Ostrava N 10.00 Mikurdová,

Lysková
4.5. Dorost B65 SOKOL Krmelín - HC Hlučín N 9.00 Tvarůžek, Štefek
 Muži A 90 SOKOL Krmelín - TJ SOKOL Krnov N 10.30 Tvarůžek, Štefek
 Ml.žáci F20 SOKOL Krmelín - SOKOL Klímkovice N 12.00 Tvarůžek, Štefek
25.5. Dorost B77 SOKOL Krmelín - SOKOL Trnávka N 9.00 Bernady, Maláč
 Muži A104 SOKOL Krmelín - TJ LOKO Suchdol N 10.30 Maláč ,Bernardy
 Ml.žáci F32 SOKOL Krmelín - HC Zubří B N 12.00 Maláč, Bernady
7.6.  Dorost B880 SOKOL Krmelín - DTJ Polanka S 15.30 Kučerka T.,

Kučerka Š
 Muži A117 SOKOL Krmelín - TJ METEOR Orlová S 17.00 Kučerka Š.,

Kučerka T
Petr Mácha, oddíl házené
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Oddíl stolního tenisu
Do konce soutěžní sezony zbývá odehrát poslední 4 kola. Družstvo A si hlídá klidný střed ta-

bulky, i když mrzí dvě těsné porážky v posledních kolech. Naopak družstvo B vcelku překvapivě 
2x vyhrálo s Třincem a Komorní Lhotkou a posunulo se těsně nad sestupovou propast. 

OKRESNÍ PŘEBOR
1 Slezan F-M B 18 16 0 2 232 : 92 66
2 SK Nervy Čeladná 18 14 2 2 199 : 125 62
3 Sokol Kozlovice 18 14 1 3 199 : 125 61
4 Ferrum Frýdlant C 18 12 3 3 205 : 119 57
5 Sokol Krmelín 18 7 3 8 173 : 151 42
6 Orel Paskov B 18 8 0 10 140 : 184 42
7 Sokol Brušperk C 18 7 1 10 156 : 168 40
8 KST Dolní Lomná 18 6 3 9 150 : 174 39
9 Sokol Skalice 18 5 4 9 147 : 177 37

10 W. Komorní Lhotka B 18 4 2 12 138 : 186 32
11 Sokol Sawyo Metylovice 18 3 3 12 134 : 190 30
12 TTC Třinec 18 1 0 17 71 : 253 21

OKRESNÍ SOUTĚŽ 2 tř.
1 Slezan F-M D 18 16 2 0 232 : 92 68
2 Sokol Lískovec B 18 16 0 2 212 : 112 66
3 Sokol Ropice C 18 15 1 2 234 : 90 64
4 Ferrum Frýdlant D 18 11 1 6 178 : 146 52
5 W. Komorní Lhotka C 18 10 1 7 199 : 125 49
6 TŽ Třinec E 18 8 2 8 169 : 155 44
7 TJ Oldřichovice B 18 6 2 10 134 : 190 38
8 Sokol Dobrá B 18 5 0 13 139 : 185 33
9  S. Sawyo Metylovice B 18 4 2 12 132 : 192 32

10 Sokol Krmelín B 18 4 2 12 110 : 214 32
11 Sokol Kozlovice D 18 3 2 13 107 : 217 29
12 Orel Paskov C 18 2 1 15 98 : 226 25

Kromě dlouhodobých soutěží pořádá oddíl ve spolupráci s výkonným výborem OSST FM, 
okresní přebory dorostu, které proběhnou v hale TJ Sokol Krmelín dne 23. 3. 2008 od 9 hod cca 
do 12 hod. 

Dále zveme všechny příznivce stolního tenisu na 7. a 8. Krajský bodovací turnaj mládeže. Jed-
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ná se o přehlídku nejlepší mládeže našeho kraje. První turnaj se koná 29.3.2008 a druhý 19. 4. 
2008, vždy od 9 hod. do cca 18 hod. Druhý turnaj je současně posledním turnajem mládežnické 
sezony, proto v jeho rámci dojde k vyhlášení vítěze celé série osmi turnajů. Očekáváme velmi 
dobrou účast kolem 70 žáků a cca 15 dívek, včetně účasti nejlepších hráčů. 

Na všechny tři akce bude pro diváky vstup zdarma, k dispozici bude občerstvení. Propozice si 
můžete přečíst na internetových stránkách TJ Sokol Krmelín. 

Ladislav Jamroz , oddíl stolního tenisu

Tenis

Letos zahajuje náš tenisový oddíl Tělocvičné jednoty Sokol Krmelín 
svou pátou sezónu.Než vstoupíme do té nové, podívejme se za tou minu-
lou. Ta byla totiž nejbohatší co do aktivity i ekonomiky ve srovnání s minu-
lými léty. V našem oddíle převažuje starost o rekreační sportování a snahou 
výboru je, aby tenis byl dostupný pro nejširší veřejnost. Jak se nám to daří, 

posuďte sami. Naše činnost, podobně jako u zemědělců, je odvislá i od počasí. 
Loňský rok byl natolik příznivý, že se nám vyhnuly dlouhotrvající deště, takže hrací podmínky 
byly vesměs dobré. Zvolená technologie výstavby kurtů je natolik výhodná,že i po deštích zůstá-
vají kurty tvrdé a během krátké doby jsou provozuschopné. Vyžaduje to však pečlivou úpravu 
po každém hraní a pravidelné dosypávaní antukou. Naši správcové tomu věnují velkou pozor-
nost, a proto naše kurty také patří k nejlepším v okolí. Naše členská základna čítá k 31. prosinci 
2007 65 členů, z toho 45 mužů, 9 žen, 2 dorostence a 9 žáků. Věkový průměr mužů je dost vysoký, 
takže na mistrovské soutěže si netroufáme, totéž platí i u mládežnických kategorií, kde schází 
prozatím výkonnost. V letech 2005 až 2007 hráli naši muži vždy soutěž veteránů nad 45 let. V ro-
ce 2007 skončili na třetím místě a do bojů zasáhli Boček, Sikora, Paulík, Cága, Cáp a Tošenovský. 
Pro širší zapojení našich členů do sportování slouží turnaje, kterých jsme vloni zorganizovali šest. 
Hlavním turnajem je již po čtvrté turnaj mužů ve čtyřhrách. 

V roce 2007 se poprvé hrál o Putovní pohár Obecního úřadu v Krmelíně. Jako již tradičně 
turnaj se těšil nebývalému zájmu tenistů ze širokého okolí, vždyť se ho zúčastnilo rekordních 
20 dvojic. Turnaj se uskutečnil 1. srpna 2007 za překrásného počasí. Bylo odehráno celkem 51 
zápasů a část zápasů ve skupinách bylo odehráno na kurtech v sousedním Brušperku. Do fi nálo-
vého klání postoupily ze skupin vždy první dvě dvojice, které vyřazovacím způsobem se dostaly 
až do fi nále. Ve fi nálovém utkání zvítězili Černý – Poledník (Paskov, Příbor) nad dvojicí Balcar 

– Palkovský (Krmelín, Brušperk) v poměru dvakrát 6 ku 2, na třetím stupínku se umístili bratři 
Kunzové z Proskovic. Soutěž útěchy vyhrála dvojice Sláma-Bialek (Pustá Polom). Ceny předával 
starosta obce Krmelín ing. Zezulka. Turnaj měl vysokou sportovní úroveň a mnozí účastníci již 
přislíbili účast na příštím ročníku. Z dalších turnajů stojí za povšimnutí turnaj žen naší jednoty, 
který byl prvním ročníkem a uskutečnil se 15. září 2007. Po zajímavých bojích nakonec zvítězila 
Šárka Odehnalová před Milenou Sikorovou a Kamilou Šindlovou. Stálo se již tradicí, že při oteví-
rání a uzavírání tenisových kurtů se organizují turnaje ve čtyřhrách. Tečkou za sportovní činností 
našeho tenisového oddílu byl halový vánoční turnaj, kterého se zúčastnilo 7 dvojic a vítězství si 
odnesli Boček, Ruš. 

V loňské sezóně jsme zavedli tenisovou školu pro ty nejmenší tenisty, výuku vede kvalifi kova-
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ný učitel Jiří Priesol z tenisové školy Stará Bělá. Výuka probíhá jednou týdně vždy dvě hodiny, 
v první hodině trénují ti nejmenší (6 až 9 let), druhou hodinu pak starší děti. Začíná se od abe-
cedy tenisové hry.Tréninkové hodiny si hradí rodiče sami, nájem kurtů a v zimním období haly 
(listopad – duben) je v režii tenisového oddílu. Školu tenisu navštěvuje prozatím 8 žaček a žáčků. 
I když s výukou se začalo až v letních měsících, malé pokroky se dostavují, takže máme naději, že 
nám vyroste tenisový dorost. V loňském roce se nám podařilo Obecnímu úřadu splatit 80 000 Kč, 
takže máme již splaceno za tři roky 240 tisíc korun. Je třeba přiznat, že se nám to daří jen díky 
sponzorům, kteří nám dosud značně přispívají. Proto je třeba všem sponzorům vyslovit upřímný 
dík za to, že pomohli rozvoji sportu v Krmelíně, a že tak učiní i v dalších létech. Na částečnou 
úhradu provozních nákladů přispěla v roce 2007 i obec Krmelín částkou 20 000 Kč, o stejný pří-
spěvek jsme požádali i pro letošní rok. Nechceme zdražovat naše služby, chceme, aby byly do-
stupné co nejširší sportovní veřejnosti i přesto, že režijní materiály i energie se cenově navyšují. 
Nájmy kurtů i oddílové příspěvky zůstávají od zahájení provozu na kurtech (2004) beze změn.

Pro letošní rok si valná hromada naší Tělocvičné jednoty znovu vytýčila podporovat rekreač-
ní sport pro všechny věkové kategorie. V rámci toho chceme uspořádat 6 turnajů, přihlásit do 
soutěže muže-veterány a dále do okrskové župní soutěže přihlásit i naše ženy. Budeme nadále 
pokračovat ve výuce tenisu u žactva a pokud bude dostatečný zájem, můžeme profesionální tré-
nování rozšířit o kategorie dorostu a dospělých. Znovu dáme v průběhu letních prázdnin každé 
úterý a čtvrtek dopoledne školákům z Krmelína k dispozici kurty zdarma. Tuto praxi provádíme 
již tři roky, ale zájem školáků není valný. Zřejmě počítačové hry, televize a pohodlnost vítězí. 
Jsme přesvědčeni, že ti, kteří začali chodit do tenisové školy toho budou určitě využívat a snad 
přitáhnou i své kamarády a kamarádky. Tenisový oddíl se za těch pár let od svého vzniku stál ne-
oddělitelnou součástí sportovního dění v obci. Tenisové kurty se začlenily do sportovního areálu 
a spolu s Tělovýchovnou jednotou Sokol vytváří dobré podmínky pro sport a pro každého bez 
rozdílu věku. Dobrá spolupráce obou jednot tomu jen napomáhá. 

Předpokládáme, že i letošní rok bude stejně úspěšný jako ten loňský, abychom nasazený trend 
nadále udržovali.

Ing. Leoš Pchálek st.

Chovatelé hodnotí uplynulý rok 2007

Tak jako každý rok, i letos začátkem března začíná no-
vá chovná sezóna. Každý začíná kontrolovat své chovy 
a vybírat jedince pro nastávající období a výstavy. Jsou 
před námi nové úkoly. Ale nejdříve je třeba zhodnotit ten 
uplynulý rok. Chovatelé tak učinili na Výroční členské 

schůzi 15. 2. 2008 ve svém chovatelském středisku.
Výroční schůze se také zúčastnili přátelé z družebních organizací, rovněž pan starosta obce 

a kamarádi z řad místních hasičů. Na začátku hodnocení uplynulého roku jsme uctili pietní 
vzpomínkou památku zesnulého přítele Josefa Binára. Ústředním bodem schůze bylo zhodno-
cení vytýčených úkolů a vyhodnocení soutěže chovatelů o pohár obce. Do roku 2007 jsme vstu-
povali se 14 členy a 1 čestným předsedou. Myslím si, že jsme celkem funkční organizace a dobrá 
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parta, která umí odvést kus dobré práce. Chovatelé naočkovali 1 250 kusů králíků proti moru 
a myxomatóze (očkujeme i nečlenům). Největší úkol byl uspořádat místní výstavu a pokračovat 
v adaptaci střediska.

V loňském roce jsme s přispěním obce omítli na chovatelském středisku přední a boční zdi. 
Zároveň jsme provedli nátěr oken a dveří. Bylo odpracováno 1 100 brigádnických hodin. Veškeré 
práce probíhaly svépomocí, je vidět, že chovatelé umí přiložit ruku k dílu. 

Do letošního roku chceme pokračovat v zadní části a přeložit střechu, neboť se ukázalo, že 
v některých místech zatéká.

Nyní o výstavě a družebních výstavách.
41. výstavu se nám podařilo uspořádat 6. a 7. října 2007. Bylo vystaveno 163 ks králíků, 23 

plemen 30 chovatelů, 24 ks drůbež velká 5 plemen 8 chovatelů, 38 ks drůbež zdrobnělá 8 plemen 
8 chovatelů, 1 klec kachna 1 chovatel, 4 klece bažanti 2 barevných rázů 1 chovatele, 18 ks holubů 
5 plemen 3 chovatelů, 1 klec činčila americká, 2 klece andulka různých barev.

Bylo uděleno 12 čestných cen na králíky, 5 čestných cen na drůbež, 1 čestná cena na holuby. 
Byly uděleny 2 poháry, 1. pohár na nejlepšího králíka a 2. pohár na nejlepší drůbež. Naši členové 
získali 5 čestných cen na králíky a 1 čestnou cenu na drůbež. Šampióna výstavy za králíky získal 
Miroslav Vijačka za Aljašku.

Čestné ceny získali: Vijačka M. – Aljaška, Lyčka J. – Castorex, Klimeš M. – Hermelín a Mal-
burský, Stonišová K. – Tříslový černý. Na drůbež: Lyčka J. – Leghornka.

Výstavu zhlédlo 150 dospělých a 50 dětí. Byla též družební soutěž.
Králík:  1 místo  Krmelín 1 134,5 bodů Drůbež:  1. místo  Stará Ves 840 bodů
 2. místo  Stará Ves 1 130 bodů  2. místo  Krmelín  837 bodů
 3. místo  Paskov 1 125 bodů  3. místo  Staříč  750 bodů
 4. místo  Staříč 1 032,5 bodů  4. místo  Paskov  462 bodů

Celkově:   l. místo  Krmelín 1 971,5 bodů
 2. místo  Stará Ves 1 970 bodů
 3. místo  Staříč 1 782,5 bodů
 4. místo  Paskov 1 587 bodů

V prosinci od nás odešel do organizace Stará Ves přítel Jiří Matěj. Od 1. 1. 2008 jsme získali dva 
nové členy, kamarády z řad hasičů, kteří nám pomáhali a odvedli kus práce na našem středisku. 
Jsou to: Pavel Edelsberger a Pavel Stolař.

Vytýčené cíle na letošní rok:
Pokračovat v rozsáhlé adaptaci střediska, osadit jej logem organizace, přijmout alespoň 2 nové 

členy, uspořádat místní výstavu v měsíci září. 
Doufám, že nám obec pomůže zajistit naše cíle tak, jak nám pomohla v loňském roce. 
Děkuji panu starostovi, radě obce,, našim manželkám i přítelkyním za podporu v našich ná-

ročných úkolech. Doufám, že tento výčet prací o chovatelích stačí a že si každý udělá o chovate-
lích obrázek sám.

Děkuji a těším se na setkání na akcích pořádaných chovateli v letošním roce.
Miroslav Klimeš, předseda ČSCH
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          délka pobytu           v k ú astník                  cena pobytu 

I. turnus 28.6. 2008 - 13.7. 2008 16 dn  8 - 15 let 3 200,- K  

II. turnus 13.7. 2008 - 29.7. 2008 17 dn  7 - 15 let 3 210,- K  

III. turnus 1.8. 2008 - 16.8. 2008 16 dn  8 - 15 let 3 220,- K  

IV. turnus 16.8. 2008 - 24.8. 2008 7 dn  rodi e s d tmi 1260,- K /1120 K       
Dosp lý /Dít
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Žijí mezi námi

Jsme rádi, že můžeme zveřejnit naše občany, kteří vynikají ve sportu nebo v jiných oborech 
lidské činnosti nad rámec běžného života. Tentokrát se jedná o paní Milenu Sikorovou, která 
bydlí se svou rodinou v nově postaveném domku na ulici Za Křížem. Dověděli jsme se, že paní 
Milena před léty vynikala v horolezectví a zdolala nejeden „světový štít“.

Paní Mileně jsme položili několik otázek:
1. Jak jste se k tak náročnému sportu dostala?
Úplně náhodou, při běžném rekreačním sportu. Cestou na Ostravici jsem se setkala s horolezci 

z Frýdku-Místku. Bylo mi tehdy 18 let. Pozvali mně na cvičné skály na „Mazáku“ . Nabídku jsem 
přijala, po krátké instruktáži mně uvázali na lano a já se do tohoto sportu „zamilovala“. Od té 
doby jsem jezdila do Tater, občas do Alp. Stala jsem se členkou horolezeckého oddílu TJ Válcovny 
plechu Frýdek-Místek.

2. Kolik významných velehor jste pokořila?
U nás hlavně „kopečky“ Vysokých Tater, kde jsem zdolávala nejtěžší stěny. Občas jsme na-

vštívili Alpy, kde jsem byla nejvýš na Monte Rosa, což je nejvyšší hora Švýcarska. Dále to byly 
Julské Alpy ve Slovinsku, Rila v Bulharsku apod. V roce 1980 bývalý ÚV ČSTV organizoval první 
českou ženskou horolezeckou expedici do Himalájí na horu Manaslu 8 156 m, jejichž vedoucí 
byla známá horolezkyně Dina Štěrbová. Já jsem byla vybrána do této expedice. Trvala celkem 
3 měsíce, bylo to na podzim roku 1980. Odletěli jsme do Indické Bombaje a pokračovali jsme 
vlakem i letecky do Kathmandu v Nepálu. Tam jsme si najali 80 nosičů a šerpy, což jsou zkušení 
vůdci a putovali jsme údolím řeky Buri Gandaki do základního tábora. Bylo nás 8 žen a 4 muži. 
Povídání o zážitcích, strastech, radostech je na dlouho. Finančně jsme byli zabezpečeni z části ÚV 
ČSTV, z reklam a také vlastní práci při bourání vysokých komínů, budov apod.

3. Je to nesporně nebezpečný a riskantní sport. Měla jste nějaké zranění?
V celém působení nedošlo k žádnému úrazu. Tento sport mi „učaroval“ a přinesl mi hodně 

radosti a zážitků. V roce 1983 jsem se vdala, přišlo dítě a nastaly mi jiné povinnosti. Od této doby 
sport „provozuji“ jen rekreačně.

4. Víme, že Váš manžel MUDr. Petr Sikora doprovází atletické sportovní skupiny na světové 
a evropské závody i olympiády téměř po celém světě. Fandíte mu při této činnosti?

Určitě! Manžel je také sportovec. Rekreačně hraje tenis, lyžuje, rozumí sportu a pomáhá na-
šim špičkovým atletům při jejich cestě k úspěchům na různých atletických závodech. Zrovna 4. 
března odjel do Valencie se sportovci na závody. Dcera se rovněž věnuje rekreačně tenisu. Do 18 
let hrála závodně.

5. Je nám známo, že se nyní věnujete hlavně rodině. Neláká Vás to znova vydat se na skály?
To víte že láká, ale už jen v rámci vysokohorské turistiky.Hodně jezdíme za sněhem lyžovat. 

Škoda, že v posledních létech je málo sněhu i u nás, protože v okolí Krmelína jsou krásné terény 
pro běžkování.

Děkuji Vám za rozhovor. Rozmlouval Josef Menšík
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Velikonoce jsou pohyblivým svátkem

Jediným křesťanským svátkem, který je pohyblivý, jsou Velikonoce. 
Připadají vždy na první neděli po jarním úplňku. Devítitýdenní obdo-
bí před Velikonocemi uvádí předpostí, které trvá sedmnáct dnů, pak 
nastává vlastní půst, který trvá 46 dnů. Jak se jmenují postní neděle:

První neděle se nazývá černá podle černých šatů, které ženy nosily 
v období půstu. Jiné označení je pučálka – podle jídla připraveného 

z osmaženého naklíčeného hrachu. Též se jí říkalo pytlová podle režného obřadního roucha, kte-
ré na sebe brali lidé. Na první postní neděli hospodyně napekla dětem preclíky, které před peče-
ním posypala mákem a solí.

Druhá neděle je pražná a název dostala podle starodávného postního jídla, které se připra-
vovalo z naklíčeného obilí. Také se této neděli místy říkalo černá, opět podle obřadního roucha 
černé barvy. 

Třetí postní neděli se říká kýchavá. Lidé věřili pořekadlu: „Kolikráte kdo kýchne, tolik roků 
bude živ. Kdo kýchne ten den třikrát, po celý rok ani nezastůně“. 

V pořadí již čtvrtá postní družebná neděle dostala svoje pojmenování podle obyčeje, kdy o té-
to neděli po vesnici chodíval ženich do domu, kam chtěl v pondělí velikonoční přijít na námluvy. 
Neděle byla zvaná též růžová a jen o této neděli bylo dovoleno malounko povolit kázeň – mládež 
se scházela na návsi a veselila se, což jinak v období půstu bylo nepřípustné.

Pak přišlá černá – smrtná neděle. Tehdy se ztratil Ježíš. V našem kraji tento den děvčata vy-
nášela Mařinu nebo Mařenu a hoši zase Mařca nebo Morca. Byly to slaměné fi gury na holi, které 
za zpěvu písní nosili dědinou, obvykle od středu obce podle směru chodu slunce na západ až na 
hranici obce. Tam je odstrojili, slámu rozházeli či spálili, jinde zase hodili do potoka. Symbolicky 
tak z vesnice vynesli smrt, dlouhou a krutou zimu a přinesli nový život, jaro plné pučení a nových 
mláďat. 

Šestá neděle je květná. Květnou byla nazývána proto, že Kristus vjel do Jeruzaléma jako Berá-
nek Boží a byl při tom vítán množstvím květů a palmových ratolestí. Zvláště pro chlapce květná 
neděle mívala silný radostný přízvuk, těšili se na ni celou zimu. Když se konečně přiblížila, hoši 
zastrkávali rozkvetlé kočičky za krov na půdě blízko komínu, aby dům chránili před ohněm. Hos-
podáři je brali do pole svázané do křížků a ty zapichovali do jednotlivých lánů, aby úroda byla 
chráněna před kroupami. Dvě či tři jehnědy se spálily na květnou neděli v peci, aby do stavení 
neuhodil blesk. 

Po květné neděli nastává tzv. Velký týden, někdy také zvaný Svatý týden. V tomto týdnu se 
čtou části Evangelia – pašije o umučení Páně, a to celkem čtyřiačtyřicetkrát. Dodržoval se přísný 
půst od masa a masitých výrobků, také se střídmě jedla i ostatní jídla. V domácnostech se všech-
no čistilo a bílilo, i ten největší hříšník měl zajít alespoň jedenkrát ke svaté zpovědi. Každý den 
v tomto týdnu má své pojmenování: nejprve je modré pondělí, pak žluté úterý o kterém Kristus 
Pán naposledy učil v chrámu. Na škaredou středu zasedala velerada a Jidáš zradil Ježíše, na ze-
lený čtvrtek se konala poslední večeře Páně. V tento den má každý zajít do kostela a přistoupit 
k oltáři. Také se mělo pojíst něco zeleného – zelí s mladými kopřivami, salát z jiskérek – sedmi-
krásek. 

Na Velký pátek, kdy byl na Olivové hoře ukřižován a na kříži skonal Kristus, se brzy ráno před 
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východem slunce lidé chodili umývat do nejbližšího potoka, aby odvrátili všechny nemoci a ne-
duhy po další rok. Cestou k potoku i nazpět se každý měl pomodlit pětkrát Otčenáš a Zdrávas 
a jednou Věřím v Boha. Voda na Velký pátek má totiž zázračné účinky. Někde se velkopáteční 
vodou myli na zahradě. Jinde se chodili umývat do potoka až kolem půlnoci. Děvčata si ve vodě 
umývala vlasy, aby jim narostly dlouhé a pěkné. Na Velký pátek se také mají brodit koně a někde 
doporučovali v potoku umýt máselnice, putny, stoly a lavice. Všechen oděv a peřiny se mají vy-
věsit ven – nedají se do nich pak moli. Hospodyně má na pometlo uvázat všechny klíče, co jsou 
doma a má jimi pozametat. Pak se v domě nebudou držet myši. V 15 hodin na památku ukřižo-
vání chodili chlapci hrkat hrkačkami. Celý den byl považován za den nejhlubšího smutku. Podle 
pověry měly v tento den zvláštní moc čarodějnice a mohly škodit lidem i dobytku. Nesmělo se 
také pracovat a prát prádlo. 

Na Bílou sobotu se oslavuje vzkříšení Ježíše. Tím končí půst. Na Bílou sobotu se světí oheň 
a voda. Jidáš – uhlík ze spáleného dřeva, má mít kouzelnou moc. Dávali jej pod střechu, aby ne-
vyhořeli, házeli jej do studny, aby voda nebyla jedovatá, proti škůdcům jej zastrkovali do záhonů. 
Na Bílou sobotu hospodyně pekly koláče, u zámožnějších zapékaly klobásy, aby byly hotovy, než 
se půjde na Vzkříšení do kostela. 

Po hrubé mši o velikonoční neděli kněz dříve světil do kostela donesené jídlo – buchty, uzené 
maso a malovaná vajíčka. Z kostela se pospíchalo co nejvíce, aby brzy nastaly žně. Také se před 
východem slunce světila pole, stodoly, půdy a naposledy světnice a všude se zastrčil malý kříž 
zhotovený z proutků posvěcené „palmy“. Hoši začali řezat proutky asi jeden metr dlouhé a z je-
denácti prutů kolem dvanáctého středového pletli tatary pro šmigrust, kterému se následující den 
na Červené pondělí žádná dívka a žena nesmí bránit. 

Aby to šmigrustníci stihli, někdy začínali šmigrustovat pěkně brzy. Velikonoční obřadníci byli 
obdarováváni malovanými vajíčky, koblihami a beránkem s nádivkou z vajíček a zelených lísteč-
ků. V úterý velikonoční pak chodí po koupačce děvčata – či spíše kdysi chodívala. 

Martina Helísková

Stránky pro rodiče…

Milí rodiče,
děkujeme vám za hojnou účast na dětském maškarním plese, který se konal 8. 2. 2008 v SO-

KOLOVNĚ. Především však děkujeme sokolům za poskytnutý sál, pekařství Boček za sponzor-
ský dar a v nemalé míře ochotným rodičům, kteří na naši prosbu přišli a pomohli s chystáním 
haly týden před akcí, maminkám za výrobu občerstvení a všem, kteří nám pomáhali v průběhu 
celé akce i s úklidem po plese. Všichni, kteří někdy zařizovali podobnou akci, vědí, kolik práce 
a času je třeba obětovat a hlavně vědí, že bez spolehlivých pomocníků se nedá taková věc vůbec 
realizovat. Děkujeme všem, kteří přispěli pěknými dárky do tomboly a také škole za výbornou 
spolupráci. 

S politováním však musím také pokárat rodiče, jenž si neuhlídali své děti a ty v plesovém opo-
jení ničily stropní výzdobu, která je majetkem sokolů. Přestože to byly papírové ozdoby, nebyly 
právě nejlevnější a mohly by sloužit i po několik let, kdyby je děti nestrhávaly a úmyslně neničily. 
Možná by děti i jejich rodiče potřebovali vidět kolik práce je s chystáním výzdoby ve velkém sále, 
proto je příští rok srdečně zveme na výpomoc.



20 Krmelínský zpravodaj
Začíná jaro a s ním i náš školní ples, letos již třetí ročník RODINOMÁNIE s názvem „UŠATÁ“. 

Budeme mít odměny za nejoriginálnější „uši“ , můžete si zatančit a zasoutěžit děti versus rodiče 
a to vše s našim skvělým p. Rýdlem (HOPSALÍNEM). 

Letos budeme opět v restauraci Na Benátkách, od 17 hod., v pátek 28. 3. 08. Lístky bude mož-
né zakoupit pro mimoškolní přímo na místě, před začátkem akce, školáci je budou mít v před-
prodeji u třídních učitelek. Přijďte se s námi pobavit a přivítat jaro. Vstupné pro dospělé bude za 
Kč 50,- , děti zdarma. Vstupenky jsou slosovatelné.

Ještě závěrem…
Musím říct, že v tak skvělé a sehrané partě, unie rodičů, je radost pracovat. Přesto, že jsme se 

většina z nás seznámili až na 1. schůzi unie, tak to spolu „táhnem“ v přátelství už po tři roky.
Naďa Šlachtová, za unii rodičů ZŠ T. G. M. Krmelín

Každou středu v 10 hod. stále cvičíme s dětmi v sokolovně. Můžete se k nám přidat, doneste si 
přezůvky a něco na žízeň. Vhodné pro dětičky ve věku od 18 měsíců.

Maminky, babičky, tetičky, i Vy, co hlídáte v dopoledních hodinách děti a chcete, aby si pohrály 
i s jinými dětmi, s jinými hračkami, můžete se setkávat každé úterý v salónku Restaurace Nauti-
lus, v dopoledních hodinách. Většinou se tam scházíme kolem desáté hodiny. Chodíme bočním 
vchodem, kde si parkujeme kočárky. Není-li otevřeno, zaklepejte na kuchyň.

Děkujeme celému personálu restaurace Nautilus, za poskytované služby, ochotu a vstříc-
nost.                                                                                                                                           Klub maminek 

Mezi námi . . .

Dne 21. ledna letošního roku vyhlásili ornitologové ptákem roku racka chechtavého. Dle od-
borníků v současnosti ohrožený druh ptačí říše. Ale ani budoucnost není pro tento druh povzbu-
divá. Při orbě se tito ptáci slétají a vytahují ze země to, co bylo zaoráno. A v jejich jídelníčku se 
objevují i různé druhy plastů, mikrotenových sáčků a pod. Trvá desítky let, než se umělá hmota 
v zemi rozloží. A když se podíváme po blízkém okolí, černé skládky rostou-na polních cestách, 
u lesa, u hřbitova a podobně. Hlavně, že se toho producenti zbavili a nepřekáží to v těsné blízkostí 
jejich bydliště.

Na začátku letošního roku jsem byla v karvinských lázních. Město opět zkrásnělo, mnohé bu-
dovy jsou po rekonstrukci, přibývá zeleně. Po dlouhé době jsem viděla pracovníky, kteří zametají 
chodníky, vyhrabují trávu z příkop podél cest a ořezávají větve stromů tak, aby netrhaly plachty 
kamionům. A potkávala jsem pejskaře - žáka 8. třídy - doprovod měl v ruce igelitový sáček a psa 
na vodítku. Z diskuze vyplynulo, že psa pravidelně očkují a odčervují, protože vědí o onemocně-
ních, které jsou přenosné na domácí zvířata, která spásají trávu na neoplocených lokalitách. Kéž 
by se tato informace dostala do podvědomí i dospělých občanů! 

Tak jako v naší obci, i v lázních je knihovna s internetem hojně využívána. Na setkání s býva-
lou knihovnicí Karlovy university dlouho nezapomenu. Poučila jsem se, že zmíněná škola má 
17 fakult, kde se vyučuje šestistům oborů a celkem v této škole studuje jedna pětina studentů 
naší republiky. Zmíněná paní dávněji byla na slavném Vídeňském plese a protože jí zachutnalo 
šampaňské, objednávala si ho u pána, stojícího vedle ní v domění, že je to číšník. Ale ten pán měl 
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kromě smokingu i bílého motýlka pod límcem košile a je již pár let jejím manželem. Jednalo se 
o hosta slavného plesu a poučení pro Vás všechny-číšníci nosí pod límcem motýlek černý.

Rádi se v současné době procházíme ulici Školní a obdivujeme školu a její okolí. Nic se neudě-
lalo samo. U všeho je viditelná snaha Obecního úřadu dát této lokalitě důstojný ráz. I Mateřská 
škola je v novém a až bude dokončena rekonstrukce Obecního úřadu, včetně stavebních úprav 
vchodu školy Mateřské, přibude další objekt, který zaujme pozornost kolemjdoucích. A věřme, že 
děti i žáci budou do škol chodit rády.

 28. březen je Dnem učitelů - paní ředitelko, pane řediteli, paní učitelky - přejeme hodně síly a zda-
ru ve Vaší práci - ať jste pro žáky nezapomenutelní!

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí již druhým rokem pořádá ve svém zámku zajímavá setkání 
s osobnostmi našeho života. Výběr jen namátkový, hosty byl Dr. Větvička, Pavlína Filipovská 
a další. Letos 19. dubna od l8 hod. bude hostem publicista Jan Petránek. Tento člověk má můj 
dávný obdiv - o politice hovoří velmi citlivě. Známá byla jeho přátelství s Jurijem Gagarinem, 
Indírou Ghándíovou, jeho reportáž o přistání amerických kosmonautů v roce 1969 byla publiko-
vána téměř ve všech novinách světa. Ráda se na besedu zajedu podívat a věřím, že nebudu sama. 
Věřte, že poznávat a dovídat se, je pro život nezbytné.

Zanedlouho přijde jaro. Již 21. března. I čápi si letos pospíšili - na Odře byli spatřeni 3. března. 
V letošním roce si pospíšily i Velikonoce. Budou 24. března. Jistě máte své speciality a já si Vám 
dovolím nabídnout lázeňský Desert s broskvovým krémem. 

Připravuje se ve formě o průměru 24 cm. Suroviny: 3 lžíce másla, 250g 
rozdrcených sušenek, 50g mletých ořechů, 3 lžíce medu, 6 listů bezbarvé 
želatiny, dcl. šťávy broskvové, 3 velké broskve, 60g cukru, šťáva z poloviny 
citrónu, lžička vanilkového cukru, 200g bílého jogurtu, 200 g tvarohu. 

Postup: v míse promícháme máslo, sušenky, ořechy a med. Dno dortové 
formy touto směsí vyložíme, prsty přitlačíme a dáme do chladničky. Želatinu necháme ve větším 
množství studené vody nabobtnat. V menší nádobě uvedeme do varu broskvovou šťávu a odstavíme. 
V této šťávě pak rozpustíme vymačkanou želatinu a vše dáme zchladit.

 Broskve spaříme horkou vodou, oloupeme slupku, dužninu nakrájíme na plátky a s cukrem dáme 
do kastrolu mírně povařit (asi 3 minuty). Odstavíme, přimícháme vanilkový cukr a do prochladlé 
směsi dáme citrónovou šťávu. Polovinu plátků broskví si oddělíme. Zbylé broskve spolu s jogurtem, 
tvarohem, broskvovou šťávou se želatinou rozmixujeme. Odložené broskve naklademe na ztuhlou 
směs na dně dortové formy, zalijeme rozmixovanou směsí (jogurt, tvaroh, šťáva broskvová se želati-
nou) a necháme nejméně 3 hodiny v chladničce. Nakrájené dílky zdobíme šlehačkou. 

Věřím, že desert bude chutnat, vypadá i chutná skvěle.

Vážení občané, před svátky Velikonoc přichází i Velký pátek - někteří 
z nás mají půst - vědí, že o Velikonocích si vše vynahradí.

Přeji hodně sluníčka i ve Vašich domovech o svátcích jara.
                                           Vaše L. A.
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Výlet do okolí
V minulých číslech zpravodaje jsme uveřejnili několik výletů do okolí Krmelína. Od té doby se do 

naší obce přistěhovalo mnoho nových občanů, kteří poznávají jak samotný Krmelín, tak i okolí. Rada 
zpravodaje se rozhodla znovu připomenout několik výletů okolo Krmelína.

Výlet, který jsem vybrala není příliš náročný, měří přibližně 8 km. Za výchozí místo si zvolíme ulici 
U Paleska, která se nachází na „Cigánce“. I když uvidíme zelenou značku, nepůjdeme po ní, ale vydáme 
se směrem na Starou Bělou. Zpočátku půjdeme po asfaltové cestě, ale později přejdeme na cestu kame-
nitou. Ta vede asi 2 km v otevřeném terénu, kde se říká „Na drahách“ . Je zde pěkný výhled na Starou 

Bělou a na Beskydy. V polovině „drah“ po pravé 
straně se nachází střelnice. Půjdeme dále po ces-
tě, až do Staré Bělé k místnímu kostelu, který je 
zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. Od kostela se 
vydáme směrem doleva kolem místního hřbito-
va. Pod hřbitovem se dáme vpravo a projdeme 
kolem koupaliště. Touto ulicí budeme pokračo-
vat až k lesu. U lesa odbočíme doleva a po 200 m 
doprava. Sejdeme z kopce a hned odbočíme vle-
vo. Odtud vidíme i náš cíl, studánku se sochou 
Panny Marie ve skále. Pro snadnější orientaci 
můžeme použit i turistické značky ze Staré Bělé. 
Poutní místo vzniklo začátkem minulého století. 
Původní soška Panny Marie stála na kamenném 
podstavci, později byla postavena kaplička ve 
skále.  Můžeme si zde nabrat vodu a odpočinout. 
K návratu použijeme stejnou cestu.

Ti, co si chtějí výlet prodloužit, se mohou pro-
jít po celém areálu Bělského lesa, kde se nachází 
dětský koutek i občerstvení. Pro cyklisty se zde 
nachází několik cyklostezek.

Martina Helísková
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CYKLOSPORT - SERVIS
Prodej kol a doplňků na splátky bez ručitele.
Stačí dva doklady - občanský průkaz a rodný 
list.Není třeba potvrzení od zaměstnavatele a do 
1/2 hodiny je kolo vaše.
Prodej kol a náhradních dílů - servis zajištěn. 
Garanční opravy do měsíce zdarma.
Výběr z 80 kol na prodejně
Altus, Acera, Alivio, Deore, LX, XT, XTR.
Možno objednat barvu a velikost rámu dle přání 
zákazníka.
Bezkonkurenční ceny. Stavba kol na zakázku.
Prodej rybářských potřeb.
Prodej sportovních potřeb.
Hokejky, brusle, lyže, tenisové rakety, míče, pálky 
na stolní tenis, spací pytle a další sportovní zboží.
Oblečení a obuv pro cyklisty.
Pracovní doba: 
Po - Pá 9.30–12.00 14.00–18.00
So 8.30–12.00
Stará Ves nad Ondřejnicí, Martin Přikryl,
tel.: 603 520 428,http://www.cykloprikryl.wz.cz, 
cyklosport1@seznam.cz

  

TRUHLÁŘSTVÍ 
Petr Halašta 

Brušperk 
 Krmelínská 345  

  
 

www.truhlarstvihalasta.vyrobce.cz 

mobil: 607 814 759 
telefon-fax: 558 666 131 

Zakázková výroba nábytku, 
výrobků zahradní architektury a stavebně 
truhlářských výrobků ▪ kompletní zhotovení       
 zakázky včetně návrhu, dopravy a montáže 

 
pujcovnaponorek@seznam.cz 
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Kocourek Josef
Vám nabízí

- čištění koberců a sedacích souprav
- půjčování strojů Kärcher 

- mytí oken
- úklidové práce i na stálo

Mobil: 606 363 300 nebo 596 713 871

Hledáme pro Vojtíška (nar. 16. 6. 2006) paní na hlídání 
červen - srpen 2008 v omezeném rozsahu (několikrát měsíčně)  

od září 2008 denně (cca 7 hod. denně po dobu 1 roku)
za úplatu

kontakt: michaelaturcikova@seznam.cz, mobil: 602 595 692
Míša a Milan Turčíkovi, Nad Hvozdem 266, Krmelín
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přijďte si pro svůj
diamant ...

5-ti letá záruka 

COLT od 229.900 Kč

Sleva až do výše 25.000 Kč



28 Krmelínský zpravodaj

Vydává Obecní úřad Krmelín. Za správnost obsahu článku odpovídá autor. 
Redakční rada: Josef Menšík, Ludmila Adámková, Martina Helísková, Anna Lejsková

Vychází i na www.krmelin.cz, e-mail: krmelin@ krmelin.cz. Uzávěrka příštího čísla je 9. 6. 2008

PROVÁDÍME: 
  velkoobchodní a maloobchodní prodej barev a malí ských pot eb
  servis, poradenství, návrhy barevného ešení
  um lecká ru ní malba d tských interiér   
  zastoupení zna ky MISTRAL- eské výrobky sv tových parametr
  TOLLENS - luxusní francouzské barvy a dekorativní nát ry
  výrobky REMMERS pro povrchovou úpravu a ochranu d eva
  probarvené pastovité omítky v široké škále barev a odstín
  dodáváme kompletní zateplovací systém
  závoz materiálu na stavbu  
  možnost zajišt ní realizace a pronájmu lešení LAYHER

AKCE DO KONCE M SÍCE DUBNA: 

Sleva 10% na fasádní barvy, vhodné na všechny štukové omítky i b ízolit. 

CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM : 
 hmoždinky, lišty a armovací tkanina Vertex   

 lepící a st rková malta ( vhodná pro polystyrén a minerální vlnu ) 

 fasádní polystyrén 10cm ( eský výrobce ) 
 silikonová probarvená omítka  

 
Celková cena za 1m2 od 320 K  rádi Vám ud láme cenový a materiálový rozpo et  zdarma. 
 
 
DOBRÉ BARVY s.r.o.         Darina  Lan ová                 Romana Balabánová       
Štramberská 515/45               mob.: 608 884 961                mob.: 731 481 452 
Ostrava-Vítkovice                lancova@dobrebarvy.cz      balabanova@dobrebarvy.cz 
Tel: 595 955 145 
www.dobrebarvy.cz 


