Občasník č. 1

Duben 2009

POMLÁZKA
Přicházím si pro pomlázku: co mi dáte?
Co vy pro mě, hospodyňko, uchystáte?
Vejce čtyři na talíři od cukráře.
Bílou housku na ubrousku od pekaře.
Pokojné a radostné prožití velikonočních svátků plných naděje, dětem bohatou pomlázku
a hodně příjemných dnů strávených v přírodě Vám všem přeje
zastupitelstvo obce, pracovníci obecního úřadu a členové redakční rady

Jak dál v roce 2009 – pokračování
V prosincovém čísle zpravodaje jste byli seznámeni s plánovanými aktivitami v letošním roce
s tím, že jejich realizace musí být potvrzena v rozpočtu, který byl schválen na 12. zasedání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2009. Jeho součástí jsou i závazné ukazatele – kapitálové výdaje (viz text
dále), které musí být realizovány v letošním roce. Oproti loňským předpokladům jsou rozšířeny
o dvě akce:
• Vstup do mateřské školy – nový vstup do MŠ zvýší bezpečnost osob vstupujících do budovy (bude nadstřešen) a zádveří zlepší tepelnou bilanci vnitřního prostoru. Stavba, na kterou bylo požádáno o dotaci, musí být ukončena před zhotovením fasády na budově OÚ.
• Krmelín bezbariérový chodník – na tuto akci byla přidělena dotace ve výši 5 mil. Kč ze
Státního fondu dopravní infrastruktury, a to na úhradu 80% uznatelných nákladů. Stavba je členěna na dvě části – lokalita Cigánka – přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy
v okolí autobusových zastávek, zejména pak chodců a lokalita Světlov – chodník podél
silnice I/58 přes parkoviště směrem ke Staré Vsi nad Ondřejnicí zajistí bezpečnost chodců
tam bydlících.
Kromě závazných ukazatelů nás čekají další drobné, ne
však nevýznamné činnosti, které přinese život obce.
Přejme si zdraví a sílu k provedení vytčených cílů.
Veselé a radostné Velikonoční svátky přeje
Ing. Václav Zezulka, starosta obce
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Informace o dění v obci od 11. zasedání zastupitelstva
obce (17. 12. 2008)

• s p. Vantuchem z Brušperka byla uzavřena Smlouva na celoroční údržbu veřejného osvětlení
a místního rozhlasu
• dne 7. 4. 2009 provede Krajský úřad přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
• Státním fondem dopravní infrastruktury přidělena obci dotace ve výši 5 000 000 Kč na ﬁnancování 80% uznatelných nákladů akce „Krmelín bezbariérový chodník lokalita Cigánka
a lokalita Světlov“ – probíhá zpracování projektové dokumentace
• v roce 2008 projednal Magistrát města Frýdek-Místek 2 přestupky
• k 1. 1. 2009 má obec 2073 obyvatel
• neschválena dotace z MAS Pobeskydí na akci „Dětské hřiště s prolézačkou v obci Krmelín“ –
bude požádáno o dotaci znovu
• ukončeno závěrečné vyhodnocení akce „Vestavba do podkroví budovy MŠ se vznikem nového oddělení“- převedeno 3 480 755,57 Kč na účet obce
• žádost ﬁrmy Moravan Petřvald o pronájem obecních pozemků pro zemědělské využití
• podána žádost o dotaci z rozpočtu MSK na stavbu SO 3 – Úprava vstupu do MŠ v Krmelíně
• bude podána znovu žádost o dotaci na projekt „Výtah pro budovu OÚ a MŠ“ – předchozí
žádost o dotaci z ROP byla zamítnuta
• na základě výběrového řízení byla pro výrobu nábytku pro knihovnu v ceně 822 685 Kč vč.
DPH vybrána ﬁrma AMBRA-Trade, s. r. o., Sviadnov
• na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce Hasičské zbrojnice vybrána ﬁrma INPROS F-M, Frýdek-Místek - cena 189 210 Kč vč. DPH - poskytnuta dotace 50% nákladů
• 10. 4. 2009 výběrové řízení na dodávku cisternové automobilové stříkačky
• 9. 4. 2009 kontrola ČIŽP připravenosti obce na stavbu kanalizace a ČOV
• 6. 4. 2009 výběrové řízení na akci „Poradenství, příprava podkladů, vypracování kompletní
žádosti o dotaci na čerpání prostředků z fondu EU, organizace a provedení výběrových řízení
na realizaci kanalizace a ČOV v obci Krmelín“
• 31. 3. 2009 – předán výtah pro budovu OÚ a MŠ do užívání
• předána žádost o dotaci na zpracování projektu pro územní řízení na kanalizaci a ČOV v obci

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce, konaného
dne 25. 3. 2009
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 11. zasedání zastupitelstva obce
c) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení měst
a obcí povodí Ondřejnice, IČ 60045701, za rok 2008
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozšíření programu zasedání o nový bod 9. a nové očíslování původních bodů 9. až 11.
na 10. až 12.
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b) rozpočet obce na rok 2009:
daňové příjmy
13 444 000 Kč
nedaňové příjmy
2 021 050 Kč
přijaté dotace
266 898 Kč
příjmy celkem
15 731 948 Kč
běžné výdaje
11 719 000 Kč
kapitálové výdaje
6 155 000 Kč
výdaje celkem
17 874 000 Kč
ﬁnancování
2 142 052 Kč
c) závazné ukazatele – kapitálové výdaje:
- doﬁnancování-bezbariérový přístup do budov OÚ a MŠ
450 000 Kč
- fasáda pro budovu obecního úřadu
1 500 000 Kč
- hasičská cisterna – splátka úvěru
800 000 Kč
- vstup do budovy mateřské školy
750 000 Kč
- Krmelín bezbariérový chodník-lokalita Cigánka a Světlov
1 250 000 Kč
- projektová dokumentace budovy hasičské zbrojnice
105 000 Kč
- projektová dokumentace pro územní řízení na kanalizaci a ČOV 500 000 Kč
d) - neinvestiční transfer zřizovatele příspěvkové organizaci MŠ 423 000 Kč,
odvod zřizovateli 50 000 Kč
- neinvestiční transfer zřizovatele příspěvkové organizaci ZŠ 1 162 000 Kč,
odvod zřizovateli 185 000 Kč
e) příjemce neinvestičních transferů z rozpočtu
f) koncept Smlouvy o poskytnutí účelového ﬁnančního transferu z rozpočtu obce
g) pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření do výše 300 000 Kč
h) rozpočtový výhled na období let 2010 a 2011
ch) úkoly ﬁnančnímu a kontrolnímu výboru při zastupitelstvu obce na rok 2009
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) informovat o řešení bodu 5. a) usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce – posouzení
rozhledových poměrů v křižovatce silnic II/486 a ul. Benátské
b) připravit návrh dodatku ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Krmelín – předání stavby „Úprava okolí u ZŠ v Krmelíně“ do správy
c) zpracovat Smlouvu o poskytnutí neinvestičního transferu na opravu střechy modlitebny
Církve československé husitské v obci Krmelín

Fotovoltaické elektrárny na vašich rodinných domcích
V současné době je vyvíjena snaha o rozšiřování výroby elektrické energie z obnovitelných
zdrojů, v rámci zelené energie. Ekonomicky nejvýhodnější ze všech způsobů je přímá přeměna
denního světla v elektrickou energii – fotovoltaickými články. Firmy Overwatt s. r. o., Proﬁwatt
s. r. o., Frýno Group s.r.o se již několik let úspěšně touto problematikou zabývají. Dokladem toho
je realizace asi 120 fotovoltaických elektráren průměrného výkonu od 2,5 kW do 1 MW. Svoje
aktivity máme zájem rozšiřovat i na území vaší obce, a to nejen na střechách o velkých plochách,
ale i na střechách rodinných domů, popř. přilehlých pozemcích.
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Základní informace o fotovoltaických elektrárnách

Zákony podporující FV elektrárny:
Distribuční společnost na základě zákonů přijatých od EU musí vykupovat obnovitelné
zdroje.
Zákon: zákon č. 458/200 Sb., v § 23 odst. 1 stanovuje právo výrobce připojit své zařízení k energetické soustavě za určitých podmínek, stanovených tímto zákonem, a dále § 31, odst. 2, který se
týká připojení obnovitelných zdrojů
Garantovaný výkup po dobu 20 let
Zákon: č. 364/2007sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů.
Cena za 1 kWh je stanovena na 12,89 Kč /plátci DPH 12,89 + DPH/.
Zelený bonus 11,91 Kč (plátci DPH 11,91 Kč + DPH).
Zákon: výkupní cena elektřiny je stanovena Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 150/2007 sb. ze dne 1. 7. 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.
Osvobození od daně z příjmu 5+1 rok:
Zákon: 586/1992 Sb., část první - Daň z příjmu fyzických osob, § 4 Osvobození od daně, odstavec 1) oddíl e)
Garance a záruky technologie:
• Panely: 90% výkonu - 10 let, 80% výkonu - 25 let
• Měniče: 5 let
• Celý systém: 3 roky
• Povětrnostní podmínky: garance při větru do 150 km/h
Sluneční svit:
Česká republika není optimálně položena co se týče dopadu slunečního záření, ale i přesto se
jedná o velmi vhodnou lokalitu k výstavbě slunečních elektráren. Za vše mluví čísla. Minimální
svítivost na území České republiky se pohybuje od 950 kWh/m2 a maximální svítivost se pohybuje kolem 1.250 - 1.300 kWh/m2.
Výhody sluneční elektrárny:
Jedná se o obnovitelný zdroj, který se velmi výrazně podílí na snižování emisí v ČR. Zlepšuje kvalitu ovzduší. Je atraktivní technologií, která dokáže přilákat turisty, návštěvníky, exkurze, odborné školy atd. Pořízením sluneční elektrárny se v budoucnu můžete stát
nezávislými na poli energetiky. Docílíte toho, že náklady na bydlení se vám budou anulovat v důsledku výdělku ze sluneční elektrárny, a navíc budete ještě vydělávat. Máte garantovaný min. Dvacetiletý odběr vyrobené elektrické energie z vaší fotovoltaické elektrárny.
Pokud cítíte potřebu přispět k šetření životního prostředí a využívat špičkové účinné technologie
fotovoltaických elektráren, svůj zájem sdělte v kanceláři obecního úřadu, kde obdržíte upřesňující informace o výhodném způsobu investování a zhodnocení vašich ﬁnančních prostředků na
vašich nemovitostech s dlouhodobou garancí.
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Níže uvedené ﬁrmy zajistí i výhodné ﬁnancování projektu a realizace fotovoltaických elektráren.
OVERWATT s. r. o., PROFIWATT s. r. o., FRÝNO GROUP s. r. o.
Ing. Rostislav Gerát, Ing. Jan Kořený
Kontakt: Obecní úřad Krmelín

Sdělení obecního úřadu
Majitelům psů
Upozorňujeme všechny majitele psů, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 o místních poplatcích končí termín pro uhrazení poplatku dne 31. 3. 2009. Poplatek ze psů platí fyzická nebo
právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců a má trvalé bydliště na území obce.
Občané, kteří poplatek do výše uvedeného termínu neuhradili, mohou tak učinit v kanceláři
obecního úřadu hotově, nebo bezhotovostním stykem:
Číslo bankovního účtu Obce Krmelín: 168 198 1389/0800
Variabilní symbol: 1341 + číslo popisné rodinného domu
Speciﬁcký symbol: rodné číslo plátce
Konstantní symbol: 3558
Výše poplatku činí za psa chovaného v rodinném domě a u nebytového prostoru za prvního
psa 120 Kč, za druhého a každého dalšího psa 180 Kč. Za psa chovaného v nájemním domě činí
sazba poplatku za prvního psa 240 Kč, za druhého a každého dalšího psa 360 Kč.
Z důvodu stále narůstajících stížností na volně pobíhající psy, vyzýváme všechny majitele,
aby si svá zvířata řádně zabezpečili a předešli tak nepříjemnostem v případě odchytu. Z důvodu
usnadnění identiﬁkace volně pobíhajícího psa je nutné, aby psi nosili známku na obojku.
Osoba mající psa na veřejném prostranství je povinna jej mít na vodítku, s ohledem na okolnosti a povahu psa jej také zajistit pevným náhubkem. Pustit psa z vodítka lze jen za předpokladu,
že je spolehlivě ovládán povely a je opatřen 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, bezpečnosti občanů a ochrany životního prostředí je zakázáno znečišťovat veřejná prostranství psími exkrementy. Za odstranění exkrementu je zodpovědná osoba,
která psa vede.
VYZÝVÁME OBČANY K VĚTŠÍ OHLEDUPLNOSTI A ODPOVĚDNOSTI!
Očkování psů bude probíhat v pátek 17. dubna 2009 od 16 do 17 hodin u Hasičské zbrojnice
a od 17 do 17,30 hodin na parkovišti na Světlově. Cena očkování bude činit 100 Kč za jednoho
psa.

Opisy vodoměrů
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. oznamují, že v termínu cca od 14. 4. 2009
do 27. 4. 2009 bude v naší obci prováděn pracovníky SmVaK Ostrava, a. s., pravidelný opis vodoměrů.

Krmelínský zpravodaj
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Sběr objemového a nebezpečného odpadu
a) svoz a zneškodnění objemového odpadu z obce Krmelín
Kontejnery na sběr objemového odpadu budou na níže uvedených místech v obci rozmístěny
v sobotu 11. 4. 2009 v ranních hodinách a odvoz kontejnerů zajištěn rovněž v sobotu v odpoledních hodinách.
Ve druhém pololetí letošního roku na stejných místech v sobotu 10. 10. 2009 v ranních hodinách a odvoz kontejnerů rovněž v sobotu v odpoledních hodinách.
Rozmístění kontejnerů:
1) ulice Stará cesta, prostranství před paní Známskou
2) plocha vedle prodejny Potraviny – před Sportovní halou v centru obce
3) ulice Na Brodě – před budovou Českého svazu chovatelů
4) ulice Záhumenní – před p. Dušanem Matušinským
5) křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za Křížem
6) parkoviště vedle hostince „Na Světlově“
7) ulice Hajní – před bytovkami
1 kontejner – elektroodpad (v objektu Autolakovny Graca)
b) přistavení mobilní sběrny na nebezpečné odpady
• v pátek 10. 4. 2009 od 9 do 17 hod. na plochu vedle Hasičského domu
• v sobotu 11. 4. 2009 od 9 do 17 hod. na parkoviště vedle hostince Na Světlově
• v pátek 9. 10. 2009 od 9 do 17 hod. na plochu vedle Hasičského domu
• v sobotu 10. 10. 2009 od 9 do 17 hod. na parkoviště vedle hostince Na Světlově

Oznámení
OZO Ostrava s. r. o. oznamuje, že z důvodu velikonočního pondělí se přesouvá svoz popelnic
na následující den v celém 16. týdnu.

Naši jubilanti
V prvním čtvrtletí letošního roku oslavili významná životní výročí naši občané
pan Miroslav Pospíšil
paní Marie Slavíková
paní Alenka Paličková
paní Marie Zezulková
paní Věra Podracká

75 let
80 let
80 let
80 let
80 let

paní Drahuška Fialová
paní Ludmila Zezulková
paní Jarmila Tartainiová
paní Anežka Jamrozová
a paní Marie Zezulková

85 let
85 let
90 let
94 let
101 let.

Šedesát let společného života oslavili v únoru manželé Václav a Alice Procházkovi.
Všem jubilantům přejeme příjemné chvíle strávené v pevném zdraví v kruhu svých blízkých
a přátel a také spoustu životního elánu.
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Statistika dat obyvatel ke dni 1. 1. 2009
Osoby
Muži
Ženy

Děti do 15 let
Děti do 18 let
Starší 60 let
Možní voliči

2073
1009
1064

323
406
430
1661

Hana Plačková

Milí spoluobčané,
chci vás pěkně pozdravit v nastávajícím jarním období a poděkovat všem, kteří jste se zúčastnili našeho beneﬁčního koncertu. Určitě nelitujete. Děkuji vám za vaši podporu - na této beneﬁční
akci se vybralo 50 025 Kč. Zároveň chci také poděkovat těm, kteří vystupovali na tomto koncertu
a organizovali jej.
Jak sami vidíte, opravuje se další část kostela. Bude stát 500 000 Kč. Na dokončení opravy střechy musíme ještě zajistit cca 1 300 000 Kč. Všem, kteří nás ﬁnančně podpoříte, předem děkuji.
Přeji vám pěkné prožití doby postní a velikonoční.
P. Antonín Kocurek, farář

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Jana a Pavla v Krmelíně
o Velikonocích 2009
Svatý týden
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí

5. dubna
9. dubna
10. dubna
11. dubna
12. dubna
13. dubna

8.45
16.45
16.45
19.30
8.45
8.45

mše sv. s průvodem
mše sv. na památku poslední Večeře Páně
Velkopáteční obřady
Velikonoční vigilie
mše sv. Zmrtvýchvstání Páně
mše sv.

Tříkrálová sbírka v Krmelíně
Lentos vyšlo do krmelínských ulic celkem 8 skupinek tří králů. Děti koledovaly až do večerních
hodin. I když bylo více skupin než obvykle, nebylo v našich silách projít celý Krmelín. Omlouváme se proto těm, kteří nás čekali marně.
Chtěli bychom poděkovat všem štědrým dárcům, výsledek 42.101,- Kč, je nad očekávání. Také
děkujeme těm, kteří nás mile přijali, nabídli čaj, sušenky nebo sladkosti dětem.
Za vedoucí skupinek: Pavla Lejsková, Martina Stoszková
Zážitky koledníků:
V sobotu byla třikrálová sbírka. A tak jsme na ni jeli. A jak jsme tam přijeli, trénovali jsme si
písničku. A pak jsme šli k vedoucím. Já jsem byla Melichar, Bára Baltazar a Natálka Kašpar. Náš
vedoucí byl Petr. Šli jsme směrem na Oprechtice. Lidi nebyli moc nadšeni, někteří ano. Jedna
babička nemohla odemknout dveře, nakonec otevřela okno. A byla to sranda.
Markéta Haladejová, 8 let
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Nejvíce se mi líbilo, jak jsem nesla hvězdu a jak jsem rozdávala cukříky. Lidé byli moc hodní,
dávali nám i výslužky.
Justýna Stoszková, 7 let
Byli jsme na tříkrálové sbírce. Já jsem byla za Kašpara, Nikol za Melichara a Adélka za Baltazara.
Naše paní učitelka Pavla nás doprovázela. Od většiny strašně hodných lidí jsme dostali sladkosti.
Byla tam velká sranda.
Barbora Galiová, 9 let
Já jsem byla Melichar a Barča Galiová byla Kašpar, Adélka Zdráhalová byla Baltazar. Když nám
paní učitelka Pavla dávala cukr, tak jsme tomu říkali zucker. Pan starosta nám dal sáček bonbonů,
říkali jsem tomu gumítka. Chodili jsme po ulici Starodvorské. Také jsme byli u jednoho domu,
kde byly takové řetězy, které byly skoro z ledu. Byla to sranda, s holkama jsme se pořád smály.
Nikol Václavková, 8 let
Dne 17. 1. 2009 jsme byli pozváni na poděkování k tříkrálové sbírce, které se konalo v centru
sv. Gabriela v Ostravě-Zábřehu. Jeli jsme: já, Natálka Balcarová, Andrejka Lišková a paní učitelka
Pavla Lejsková. Na úvod nám poděkovala paní z ostravské charity za účast na sbírce a popřála
nám hodně zábavy. Po úvodu jsme dostali oběd: řízek, chléb, okurek a kečup. Po obědě začala
zábava, kterou začali dva klauni. Tito klauni nám předvedli z nafukovacích balónků různé předměty a zvířátka, navodili nám pěknou atmosféru. Jejich vystoupení se mi moc líbilo. Po klaunech
začaly soutěže, kterých jsme se s radostí zúčastnili, byla to velká zábava. Vyhráli jsme také pěkné
ceny a na konec plný dojmů jsme museli jet domů. Byl to velmi krásně prožitý den, na který velmi
ráda vzpomínám.
Adélka Zdráhalová, 9 let

Základní škola Vás informuje
Srí Lanka
Po pololetních prázdninách jsme šli do školního sálu, kde nám pan ředitel pustil ﬁlm o Srí Lance. Srí Lanka je ostrov, který před 3 lety postihlo tsunami. Postavili tam proto novou školu, která
je 3 roky stará. Abych řekla pravdu, tak je to v té nové škole dost opotřebované a chudé. A proto
jim naše škola pomáhá. Sbíráme pro ně padesátihaléře, které se v bance vymění a koupí se za ně
psací potřeby. Také nosíme bloky a tužky.
Marie Brožová, 4. ročník
Pomozme dětem na Srí Lance
Ostrov Srí Lanka leží u Indie v Indickém oceánu. Mají tam 3 roky starou školu. Před několika
lety je postihla vlna tsunami. I když je zasáhla před 3 lety, vypadá to tam místy, jako kdyby je zasáhla před měsícem. Škola je v katastrofálním stavu. Nemají tam moc pomůcek a psacích potřeb.
Každý má jenom 1 sešit na všechny předměty. Mají jen 1 tabuli. Mapa a pár výukových obrazů
visí na školním dvorku, aby si je mohli všichni prohlédnout. Některé děti však přišly o mnohem
víc, přišly o rodinu.
Chceme jim pomoci.
T. Nečasová, 3. ročník
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Zážitky z jarních prázdnin
Lysá hora
V sobotu jsem přijela k taťkovi. V neděli jsme museli brzo vstávat, protože jsme šli na Lysou horu. Byla tam mlha a hodně sněhu. Když jsme tam vyšli, šli jsme do Šantánu. Taťka mi koupil kolu
a dal mi razítka na ruce. Dolů jsme šli po sjezdovce. Přišli jsme akorát, málem nám ujel vlak. Byli
jsme doma a šli jsme spát. Celý druhý den mě bolely nohy.
Klára Šnajdrová 3. třída
Učím se lyžovat
Ve středu jsem se učil lyžovat. Pár minut jsem čekal. Učil mě lyžovat David. Nejprve jsme si dali
rozcvičku. Pak jsme šli do lyžařské školky. Učil jsem se brzdit, zatáčet, šlapat do kopce a podobně.
Jak jsem se naučil pořádně zatáčet, tak jsem mohl dělat slalom. Napoprvé mi vůbec nevyšel. Tak
jsme ještě museli trénovat zatáčky. Pak mi to šlo. Když jsme si dělali přestávky, sněhovými koulemi jsme trefovali zajíce. Líbilo se mi to.
Jakub Kudlej 3. třída

Příběhy s vyjmenovanými slovy po P a po M
Krmelínský karneval
Byla jsem na karnevale. Jedna holka měla pytel. Byl tam kůň, měl malá kopyta, velký pysk a klopýtal. Byla tam pyšná princezna a třpytivý netopýr. Plazil se tam slepýš. Rozházeli tam pyl. Byli
tam také dva kluci, jeden se zpytoval, a ten druhý pykal za to, že ukradl svačinu. Rostl tam kolem
pýr a jedna žákyně se tam pýřila. Já měla načepýřené šaty.
Barča Galiová, Adélka Zdráhalová 3. třída
My děti z Bullerbynu
V pondělí jsme myli nádobí. Anna vymyslela hru, že půjdeme chytat hmyz. Lasse řekl, že se
mýlí, protože je zima. Olle vytáhl z kapsy hlemýždí ulitu. Byla velká, že by se do ní vlezla myš.
Zamykali jsme dům a šli jsme pomoct tatínkovi mýtit strom. Tatínek s tím stromem začal smýkat.
Večer jsme z toho stromu rozdmýchali oheň. Agda nás zavolala, že se narodilo ochmýřené kuřátko. Ke kuřátku se nachomýtla liška a jedno kuřátko si odnesla.
Michal Staněk, Jan Vysloužil 3. třída

ŠKOLA
Temná, hranatá budova plná dětí, pilné kuchařky a jeden ředitel, tak to je naše škola. O přestávkách se ozývají různé zvuky, zvlášť u nás ve IV.třídě, kde právě sedím a píšu tento sloh. U nás ve
třídě létá o přestávce pěnový balónek, se kterým si hází kluci, můžete slyšet vrzání per v madraci,
jak na ní skáčou holky, cvrnkaní kolíků ze stavebnice a trochu řevu. Myslím, že máme tu nejlepší
školu na světě. A taky bych nikdy nechtěl vyměnit paní učitelku za nic na světě. Myslím si, že mezi
naší školou v 21.století a mezi školou v 18.století, je velký rozdíl, ale vraťme se k tématu o naší
škole, které jsme naťukli. Nejvíce mě baví matematika a tělocvik. V téhle škole se mi velice líbí
a mám tam nejlepší kamarády.
Michal Synovec IV .tř.

10

Krmelínský zpravodaj

Sdělení ředitelky mateřské školy
Oznamuji všem rodičům v Krmelíně, že zápis dětí do Mateřské školy v Krmelíně pro školní rok
2009 – 2010 se uskuteční ( dle ust. § 34 zák. 561/2004 Sb.) ve čtvrtek 9. dubna 2009 v době od
9.00 hod. – 16.30 hod. v kanceláři ředitelky školy v 3. nadzemním podlaží budovy mateřské školy.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte s jeho rodným listem.
Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

Zájmové organizace
Z činnosti Klubu důchodců
Prvou významnou akcí Klubu v roce 2009 byla 15. ledna výroční schůze členů Klubu, které se
zúčastnil také místostarosta obce pan Zdeněk Šindel. Byla zde zhodnocena bohatá činnost Klubu
v roce 2008 a vytýčeny směry činnosti a akce, které chce Klub realizovat v roce 2009.
Další akcí Klubu byl únorový přátelský večírek s hudební produkcí Zdeňka Janka a bohatou
tombolou, do které věcnými dary mimo členů Klubu přispěli také manželé Němcovi z restaurace
Nautilus, pekařství Boček a Zemkovo s. r. o., za což jmenovaným i touto cestou výbor Klubu
děkuje.
Úspěšnou akcí bylo rovněž březnové přátelské posezení s programem zaměřeným k Mezinárodnímu dni žen. V programu mimo členů Klubu vystoupily s písněmi a hrou na ﬂétny žákyně
místní základní školy a vnučky členů Klubu Helena Stružková a Jana Kůřilová. Všechny ženy byly
podarovány malým dárkem a bylo jim u příležitosti významného dne poblahopřáno.
Již tradičně jsou oranizována pondělní dopolední setkání členů v klubovně. Rovněž tak přátelská posezení první čtvrtek v měsíci s hudbou. Jednou měsíčně se schází ženy v Dámském klubu.
Na 17. března byla zabezpečena v klubovně přednáška a beseda o zdraví pro všechny zájemce
z řad občanů.
Na 1. května plánuje Klub již tradiční vycházku jarní přírodou. Na 7. května měsíční přátelské
posezení. Na 21. května připravuje Klub autobusový poznávací zájezd. Na 12. června připravuje
Klub akci ke 40. výročí trvání a činnosti místního Klubu důchodců do sálu Restaurace Na Benátkách., na kterou mimo členy Klubu budou pozváni všichni občané, delegace spřátelených Klubů
důchodců či seniorů. Klub na tuto akci zabezpečuje bohatý hodnotný kulturní program.
Výbor Klubu věnuje trvalou pozornost životním výročím svých členů. Mimo jiné jsme popřáli
nejstarší člence ke 101. narozeninám nebo k 60. výročí společného života – diamantové svatbě.
František Novák

Z činnosti hasičů
Prosincová valná hromada, hodnotící uplynulý rok, schválila plán práce na rok 2009. První akcí
byl výšlap na Lysou horu. Tentokrát tradiční cestou z Ostravice za „přijatelného počasí - až na
tu mlhu“ dorazilo 16 poutníků na vrchol, kde si vychutnávalo zázemí při občerstvení. Po krátké
zastávce U Veličků vedla cesta do Malenovic, odkud byl zajištěn odvoz domů.
Hasičský ples měl jako hlavní symbol paruku a také se to v soutěži o nejoriginálnější projevilo,
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zúčastnilo se jí 23 zručných návštěvníků. Ohodnoceni byli 3 soutěžící, jako nejlepší byla vyhodnocena paruka ve stylu Dědy Mráze. Každá žena při vstupu na ples obdržela mydélko do koupele.
Účastníci se výborně bavili hudbou a tancem od skupiny Proxima Orchestra, mohli vyhrát ceny
z vajíček a poškádlit štěstí v tombole a získat mnoho slibně vypadajících cen s hlavní satelitní
navigací. Skupina Dýmtým předvedla vystoupení sportovně vypadajících oparukovaných jinochů s ručními hasicími přístroji se závěrečnou akrobatickou vložkou. Některá zlepšení z loňska
jsme použili i letos a doufáme, že pozitivně ovlivnila průběh plesu a pomohla návštěvníkům se
příjemně pobavit na hasičském plese.
V počátku roku nám p. Adámková Ludmila nabídla zajištění školení Červeného kříže. Pro členy a část zásahové jednotky byla připravena instruktáž s praktickými ukázkami. Cenné informace a rady, jak si počínat při první pomoci u mnoha typů zranění a stavů člověka, kterými lze
zachránit život, ošetřit a ulevit od bolesti, pomohou všem zúčastněným nejen při práci ve sboru
ale i v běžném životě.
Dětské kolektivy se připravovaly na uzlovou štafetu a odborky, které budou 1 . týden v dubnu.
Zásahová jednotka měla v tomto období několik výjezdů, ať
už to byly technické zásahy - řezání popadaných stromů a nebo
např. hašení požáru komína, tak i jeden výjezd, kdy již nebylo
třeba zasahovat. Občan hlásil na operační středisko požár ve
2. patře budovy. Na místo se sjely 2 vozidla z Frýdku-Místku
(cisterna + žebřík), rychlý zásahový vůz z HZS Ostrava, cisterna
z Ostravy-Hrabůvky, cisterna + Avia z Krmelína a dorazila i cisterna z Brušperka. Policisty společně s velitelem zásahu občan
po příjezdu informoval, že se mu ohnisko v přízemí v „kotelně“ a ne ve 2. patře podařilo uhasit
vlastními silami v krátké době a že nebezpečí bylo zažehnáno. I k takovým situacím při nasazování hasičských jednotek dochází – možná nechtěně tak byla prověřena akceschopnost integrovaného záchranného systému a povolaných jednotek. V okrese se rozbíhá nový systém výzev
jednotek, proto pro vybrané členy zásahové jednotky Krmelín bude upraven systém svolávání
a potvrzování výzvy.
Pro zajímavost uvádím výtah ze zprávy velitele sboru SDH Krmelín za rok 2008:
V roce 2008 měla výjezdová jednotka 25 členů z toho 3 velitele, 7strojníků a 15 hasičů.
Pro svoji činnost využívá tuto techniku:
1× CAS 25 RTHP
1× dopravní automobil A 30
2× přenosná stříkačka PS 12
1× motorová řetězová pila Husqvarna
1× rozbrušovací pila Partner

1× základnová RDST Tesla
2× mobilní RDST Motorola
4× ruční RDST Motorola
1× elektrocentrála Honda
1× plovoucí čerpadlo Honda

V letošním roce naše jednotka zasahovala u 29 událostí z toho:
2× požár, 1× dopravní nehoda, 15× technická pomoc, 10× živelné pohromy, 1× ostatní
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Mimo obec naše jednotka zasahovala v 10 případech a to:
U 1 požáru v Paskově, Oprechtice 2× a Brušperk 4× živelní pohroma, Stará ves 1× dopravní
nehoda, Stará Ves 1× a Košatka 1× technická pomoc
Tento výčet výjezdů obsahuje pouze ty, u nichž se píší „Zprávy ze zásahu“, které se zasílají na
HZS, ale naše jednotka se podílí i na dalších akcích, jak pro obec tak i pro občany.
Ve většině případů se jednalo o mytí cest, protlaky kanalizací, kácení stromů, čištění studní
apod. K těmto pomocím vyjela jednotka 10 x, tak že celkem to dělá 40 výjezdů a pomocí za rok
2008. Vzhledem k četnosti provozu vozidel a použití techniky (u vozového parku zastaralé) bude
pořízení nového zásahového vozidla ku prospěchu včasnosti a bezpečnosti při zásazích.
Martin Balcar, velitel SDH Krmelín
Plánované akce pro další období:
• 30. 4. od 16.30 hodin stavění máje s lidovou veselicí, specialitami kuchyně,
grilovanými makrelami, steaky a pečenou játrou a soutěží Jistá ruka v házení
šipek a zabíjení hřebíků
• 23. 5. 40. ročník pohárové soutěže - Memoriál Vladimíra Kováře - O pohár
Obecního úřadu
- soutěž hasičských družstev v požárním útoku: od 9.00 kolektivy mládeže
od 14.00 muži, ženy
V letošním roce proběhne na městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích ve dnech 19. – 26. 7.
Hasičská olympiáda - XIV. ročník mezinárodní hasičské soutěže a XVI. ročník Mezinárodní soutěže mladých hasičů. Veškeré podrobnosti o přípravách sledujte zde:
http://www.ctif2009-ostrava.cz/. Další informace o činnosti dobrovolných hasičů naleznete na
stránkách http://www.dh.cz/ a vše o činnosti Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje najdete na této webové adrese - http://www.hzsmsk.cz/.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

Zajímavosti z TJ Sokol KRMELÍN
Březen je měsícem, kdy tělovýchovné jednoty vždy na svých valných hromadách bilancují
a stanoví si program sportovní a hospodářské činnosti na další funkční období. Nejinak tomu
bylo i v naší jednotě. Minulé funkční období bylo o to zajímavější, že předsednické místo zaujala Radana Balcarová (roz. Máchová), což je prvníkrát za skoro stoleté trvání Sokola Krmelín
(založen v roce 1911), co vede naši jednotu žena. Hodnocení činnosti bylo opět velmi úspěšné.
Sportovní činnost hodnotili vedoucí jednotlivých oddílů:
házenou Petr Mácha, stolní tenis Láďa Jamroz, futsal Bohuslav Vychodil, karate Petr Muladi a nejmasovější odbor – sport pro všechny – František Janus.
Házená má v soutěžích tři družstva. Všechna družstva hrají shodně Severomoravskou ligu.Muži po podzimu v sezoně 2008/09 jsou na 6. místě
z 12 účastníků pouze o 3. body za vedoucím Suchdolem. Trenérem mužstva je Miloš Kunát. Dorostenci jsou po podzimu na 6. místě a trenérem
je Petr Mácha. Mladší žáci, kteří se vesměs rekrutují z loňských minižáků,
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jsou po první polovině sezony rovněž na 6. místě. Družstvo trénuje Mirek Vijačka, který se stará
také o přípravku – minižáky, kteří dlouhodobou soutěž nehrají, učí se teprve základům házené
a hrají přípravná utkání a turnaje. Družstvo starších žáků pro nedostatečnou hráčskou základnu
nebylo možno do mistrovských soutěží přihlásit. Umístění našich družstev ve středu tabulek neodpovídá tradicím krmelínské házené, ale bodové rozdíly jsou však minimální, takže věříme, že
jarními zápasy naši házenkáři postoupí nahoru.
Futsal má v soutěžích 2 družstva mužů a sezona 2008/09 jim v těchto
dnech prakticky končí. „ Ačko“, které hraje 3. ligu – divizi F, je momentálně
na 5. místě a družstvo trénuje Milan Turčík. B družstvo již svou soutěž
skončilo a celkově obsadilo 5. místo.
Stolním tenistům soutěže rovněž pomalu končí. A družstvo je na druhém místě a nemůže již přijít o postup do krajské soutěže. „Béčko“, hraje
v okresní soutěži 2. třídy a v základní části skončilo na 6. místě a postoupilo do play oﬀ.
Sport pro všechny si již delší dobu udržuje vysokou aktivitu a rozšiřuje členskou základnu ve
všech věkových kategoriích. Aktivitám tohoto odboru byla věnována větší pozornost v minulém
zpravodaji.
Karate (MSK) – ač tento sport patří k malým sportům, jeho výsledky jsou impozantní a nemalou měrou přispívají k reprezentaci naší jednoty. Dominantní postavení si udržují bratři Muladiové a Ivana Nevludová. Naši karatisté se zúčastňovali mnoha turnajů a vraceli se s cennými
trofejemi. Vyvrcholením minulého roku bylo Mistrovství ČR MSKA 2008, kterého se účastnili
i sportovci z Itálie a Slovinska. Naši karatisté tam nemohli chybět a zejména v bojích prokázali,
že patří k nejlepším. Ve sparingu vyhráli ve svých kategoriích Michal Dúbrava a Ladislav Bradáč.
Absolutním vítězem kategorie mužů se stal Petr Muladi, který spolu se svým bratrem Lukášem
vyhráli i soutěž smíšených družstev. Nelze opomenout uspořádání bojového závodu pro veřejnost 2. ročník RANGERS CUP KRMELÍN 2008, který byl zdařilý.
Zpestřením závěru každého roku se již tradičně stávají vánoční turnaje. Na sklonku roku 2008
jsme uspřádali následující turnaje pro naše sportovce:
Stolní tenis – turnaj mužů jednotlivců, kterého se zúčastnilo 14 stolních tenistů. Vítězem se stal
Zdeněk Manda před Danielem Unzeitigem a Josefem Širanem.
Nohejbal - přihlásilo se 5 družstev a hrálo se systémem každý s každým. Po urputných bojích
zvítězilo družstvo hasičů( Jakub Červenka, Mojmír Knebel, Ondřej Kuchař a David Redzina)
před družstvem staré gardy a družstvem Světlova.
Volejbal - zápolilo 5 smíšených družstev systémem každý s každým na 2 sety.Po zajímavých
bojích nakonec zvítězilo družstvo Krmelína II (Dominika Gavlasová, Eva Haladejová, Kateřina
Králová, Petr Balabán, Zdeněk Chrobok a Martin Kutáč) před družstvem staré gardy a družstvem
Krmelín I.
Tenis - tradičně se hrály čtyřhry. Partnerské dvojice se losovaly, čímž se
turnaj velice vyrovnal a zatraktivnil. Hrálo se ve dvou skupinách a vítězové
postoupili přímo do ﬁnále. Turnaj vyhrála dvojice Jiří Boček – Ivo Jokl před
dvojicí Tomáš Balcar - Ivo Šindel. Na třetím místě skončil pár Pavel Balcar
- Jaroslav Šindel.
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Badminton - překvapivě se zúčastnilo 8 manželských dvojic a odehrálo se celkem 28 zápasů
vždy na dva sety. V konečném účtování byli nejlepší manželé Škrhoňovi před manželskými páry
Nytrových a Zborovských.
Šachy - krmelínští šachisté si pozvali i kolegy z Petřvaldu na Moravě a ti také obsadili první
čtyři místa. Nejlepším z našich byl Láďa Jamroz na pátém a Anželko Svrdlin na šestém místě.
Turnaje se zúčastnilo 19 šachistů.
Házená - konal se již 23. ročník turnaje čtyř generací družstev: do 22 let, 23 až 28 let, 29 až 34 let
a nad 34 let. Turnaj byl dvoudenní, kdy bylo odehráno 6 utkání a vesměs to byl vyrovnaný souboj.
Vítězem se stalo podle očekávaní družstvo od 23 do 28 let.
Ve všech turnajových zápoleních jsme mohli vidět zajímavé sportovní výkony.Určitě toto vánoční sportování bylo prospěšnější než přejídání se a vysedávání u televize. Je to až neuvěřitelné,
ale během vánočních dnů se v našich sportovních zařízeních vystřídalo celkem 134 sportovců.
Podle kalendáře již máme tady jaro, počasí však prozatím zaostává. Futsalisté a stolní tenisté
své soutěže končí, házenkářům jarní sezona začíná 29. dubna 2009 zápasem s leaderem tabulky
Suchdolem, kdy hrajeme na domácím hříšti.
Přijďte naše házenkáře povzbudit, určitě pro vylepšení svých umístění to budou potřebovat.
Pchálek Leoš, st.

Chovatelé hodnotí uplynulý rok
I letos začátkem března začíná nová chovná sezóna. Každý začíná
kontrolovat své chovy a vybírat jedince pro nastávající chovnou sezónu
a výstavy. Jsou před námi nové úkoly. Ale nejdříve je třeba zhodnotit
uplynulý rok. Stalo se tak na Výroční členské schůzi 14. února v chovatelském středisku.
Výroční schůze se také zúčastnili přátelé z družebních organizací, pan
starosta a kamarádi z řad hasičů. Ústředním bodem schůze bylo zhodnocení vytýčených úkolů
a vyhodnocení soutěže chvatelů O pohár obce. Do roku 2008 jsme vstupovali se 14 členy a 1 čestným předsedou. Myslím si, že jsme celkem funkční organizace a dobrá parta, která umí vzít za
práci. Chovatelé naočkovali 1 200 kusů králíků proti moru a myxomatóze, očkujeme také nečlenům. Největší úkol byl uspořádat místní výstavu a pokračovat v adaptaci střediska.
Nyní o našem chovatelském středisku. Všichni jste si všimli, že se organizace pustila do jeho
celkové adaptace. V loňském roce jsme s přispěním obce udělali omítky v zadní části a zazdili
dřevěnou výplň stodoly. Celkem bylo odpracováno svépomocí 665 brigádnických hodin. V letošním roce chceme pokračovat v zadní části budovy a dokončit omítku štítu, rovněž natřít podhledy, okna, dveře, žlaby.
Nyní o naší výstavě a výstavách družebních
42. výstavu se nám podařilo uspořádat 20. až 21. září 2008. Vystaveno bylo 143 kusů králíků 23
plemen 30 chovatelů, 27 ks drůbeže velké 7 plemen 6 chovatelů, 38 ks drůbeže zdrobnělé 7 plemen 7 chovatelů, 5 klecí kachen 3 chovatelů, 6 klecí bažantů 2 barevných rázů 1 chovatele, 2 klece
hus 1 chovatele, 18 klecí holubů 5 plemen 2 chovatelů. Bylo uděleno 11 čestných cen na králíky,
3 čestné ceny na drůbež, 1 čestná cena na holuby. Byly uděleny 2 poháry: 1 pohár za nejlepšího
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králíka a 2 pohár za nejlepší drůbež. Naši členové získali 5 čestných cen za králíky a 1 čestnou
cenu za drůbež.
Šampióna výstavy za králíky získal Jiří Lyčka za Castorexe.
Čestné ceny získali: Vijačka M. – Aljaška, Lyčka J. – Castorex, Stonišová K. – za drůbež Wyandotka stříbrná, Klimeš M. – Malburský, Stonišová K. – Novozélandský červený.
Družební soutěž
Králík:
1. místo
Krmelín
1 130,5 bodů
2. místo
Staříč
1 128 bodů
3. místo
Stará Ves
1 124 bodů
4. místo
Paskov
1 122,5 bodů
Drůbež:
1. místo
Staříč
850,5 bodů
2. místo
Krmelín
835,5 bodů
3. místo
Stará Ves
832,5 bodů
4. místo
Paskov
738 bodů
Celkově:

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Staříč
Krmelín
Stará Ves
Paskov

1 978,5 bodů
1 966 bodů
1 956,5 bodů
1 860, 5 bodů

Úkoly na letošní rok:
Pokračovat v rozsáhlé adaptaci střediska, osadit jej logem organizace, přijmout alespoň dva
nové členy, v měsíci září uspořádat místní výstavu. 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 náročných úkolech.
Děkuji a těším se na setkání na akcích pořádaných chovateli v letošním roce.
Miroslav Klimeš, předseda ČSCH

Zpráva pro všechny chovatele králíků
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Krmelíně žádá občany, kteří mají zájem o očkování králíků, aby se přihlásili do 5. 4. 2009 u Miroslava Klimeše na tel. č. 774 371 178 nebo na
obecním úřadě v Krmelíně, tel. č. 558 674 046.
Miroslav Klimeš

Velikonoční symboly
Beránek: představoval v židovské tradici Izrael jako boží stádo, které
vede Hospodin. Zároveň židé na Velikonoce pojídali beránka jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze
symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek,
obětovaný za spásu světa.

Krmelínský zpravodaj

16

Kříž: je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen
k smrti ukřižováním. Tento trest patří k trestům nejvíce krutým a ponižujícím.
Bohoslužba velikonoční vigilie: začíná zapálením velikonočního ohně, který
symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se pak
zapaluje velikonoční svíce (paškál).Ta je mnoha kulturami chápána jako znamení života. Takto zapálená svíce se v průběhu velikonoční bohoslužby noří do křestní vody, je
ozdobená znamením kříže a symboly A a Ω, to je začátku a konce věku, jímž je Kristus. Tato svíce
se pak zapaluje po celou velikonoční dobu až do letnic a při každém křtu, aby se naznačilo, že
křest patří k Velikonocům. Tato svíce se též rozžíhá při křesťanském pohřbu na znamení toho,
že zemřelý stejně jako Kristus prošel bránou smrti a církev se za něj modlí, aby vstal k novému
životu s Bohem.
Vajíčko: Je dalším z velikonočních symbolů. Symbol nového života, neboť samo zárodek života
obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. V souvislosti s lidskou tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat, důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě
i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době. V křesťanství se vejce vykládá jako symbol
zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti.
Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské symbolice, některé velikonoční symboly můžeme vystopovat až z předkřesťanské doby. Například zajíček má zřejmě původ
v pohanských rituálech oslavujících příchod jara, avšak např. v byzantské ikonograﬁi představoval zajíc Krista. V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na velikonoční pondělí
muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou
pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka se plete až z dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl
do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. Ačkoliv může být vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat
příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu muže o ženy. Nevyšlehané dívky se dokonce můžou
cítit uražené. Vyšlehaná žena dává muži barevné vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí.
Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si
plodnost. V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylévají na muže
a chlapce kbelíky studené vody.
Martina Helísková

Mezi námi,
kalendářně k nám přišlo jaro 21. 3. 2009, astronomicky bylo naše již 20. 3. - 43 minut po poledni. První jarní nesoulad astronomický i kalendářní bude až v r. 2011 a pro zajímavost, první
jarní den již 19. 3. bude v roce 2048. Všechny tyto informace, vč. souvislostí s gregoriánským
kalendářem podal pan Dr. Grygar na své zajímavé přednášce.
28. 3. si každoročně v souladu s datem narození J. A. Komenského připomínáme Den učitelů.
V naší obci ve Škole mateřské i Škole základní pedagogové a ostatní školští pracovníci nám děti
vychovávají, vzdělávají, prohlubují všechny zdravé návyky. Vzpomeňme i pedagogy, kteří v naší
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obci, v úplně jiných podmínkách, působili. Pan řídící František Nenička, který nás každého jednotlivě do 1. třídy podáním ruky a pohlazením, přivítal. Paní učitelka Anna Slámečková, Danuše
Neuwirthová, Anna Plečková, Karla Petrovská, Zdenka Karbašová. Poslední jmenovaná k nám
byla přidělena až z Vysočiny, byli jsme jejími prvními žáky a věřte, náš kontakt s ní je nepřerušen,
2. března tr. nás i Krmelín opět telefonicky zdravila. Není nositelkou žádného vyznamenání, zůstává však v naších srdcích stále naší paní učitelkou. Rádi vzpomínáme i na školnici paní Andělu
Menšíkovou, jak zvonečkem ohlašovala začátek a konec hodin\ a v zimním období uhlím plnila
kamna ve třídách. A buchty, které pekla, byly i pro nás. Vážení pedagogové, děkujeme za výchovu
a vzdělávání, přejeme Vám všem stálý elán pro plnění svého poslání a Vám, děti naší obce, pedagogy, kteří i po letech budou pro Vás nezapomenutelní.
Výchova dětí začíná v rodině. Rodiče nejdříve zpozorují zájmy dítěte, někdy i nadání, které se
v rodině vyskytne, dítě v zájmu podporují a škola, v případě potřeby upraví i individuální učební
program. Tak je tomu u 4 dětí naší obce, které, ač ještě malé, již vstupují do podvědomí nejen
svých oddílů, ale i sportovní veřejnosti. Marcel Matušinský, žák zdejší Základní školy se věnuje
lyžování-skokům na lyžích. V mateřské TJ Sokol Kozlovice se jeho talent pod odborným vedením
nadále rozvíjí. Ve ﬁnálovém závodě turné v zahraničí obhájil druhé místo . Patří mu i celkové
prvenství v závodní sezoně 2008 v České republice. Maruška Mayerová, v současné době žákyně
ostravské školy je velmi úspěšná tenistka, Veronika Polášková a Dalibor Staněk, žáci brušperské
školy, obhájili prvenství ve sjezdovém lyžování - zvítězili mezi 16 družstvy a 1. místo v Beskydském poháru letošního roku je jejich. Rodiče, prarodiče, školo - děkujeme a určitě by obec ráda ve
svém středu měla sportovce, kteří by mohli i následovat úspěchy našeho olympionika Vítězslava
Máchy.
Blíží se Velikonoce, ale až po škaredé středě, zeleném čtvrtku-určitě si
připravíme špenát i z kopřiv, velkém pátku-den přísného půstu a pak nastanou přípravy k pečení mazanců, jidášů, Božích milostí, nádivek a podobně.
Zkusme o letošních velikonocích zařadit do jídelního lístku i bramborový
placek se zelím a uzeným masem:
Klasickým způsobem si připravíme bramborový placek osmažený na
oleji, zelí buď dušené, tak, jak ho máme rádi, nebo i syrové kyselé. V přehnutém bramborovém placku servírujeme na talíř a přiložíme plát(plátek/
vařené uzené krkovičky-připravíme-li toto pohoštění s láskou, věřte, chutnat bude.
Vážení občané, přeji Vám všem, k překonávání těžkostí a problémů tolik síly, kterou má
jarní slunce, které i přes nepřízeň tohoto světa, vychází každé ráno rádo znovu.
Pohodové sváteční Velikonoce, radost ze setkání s blízkými a stálou pohodu Vám přeje
Vaše Ludmila Adámková

PODĚKOVÁNÍ
Šachisté z Krmelína děkují sponzorům Pekařství Boček a Potraviny Dvorský za poskytnuté
sponzorské dary na šachový turnaj, který se konal 3. ledna 2009 v Hasičském domě v Krmelíně
za hojné účasti 18 hráčů.
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INZERCE
•

Hledáme paní na úklid, žehlení a občasné hlídání dítěte v Krmelíně. Tel.: 724 223 446

AUTOŠKOLA
JELÍNEK
KRMELÍN – HASIČSKÝ DŮM
•
•
•
•
•
•

výuka a výcvik AM, A1,
A (do 25 kW), A (bez omezení), B, B + E, C, C + E, T
kondiční jízdy
profesní školení řidičů (dle zák. Č. 247/2000 Sb.)
přezkoušení profesních řidičů
školení řidičů – referentů

Jiří Jelínek, U Paleska 281,
739 24 Krmelín, tel.: 737 575 139
Nebo tel.č.: 736 676 139, 776 702 892,
558 641 041,
E-mail: AJepe@seznam.cz

ČALOUNĚNÍ A ŠITÍ BYTOVÉHO TEXTILU
• čalounění židlí, rohových lavic, křesel a pohovek, sedaček
• šití závěsů, záclon, přehozů, polštářů, snímatelných potahů, kapsářů
• nástěnné dekorace, šití technikou PATCHWORK
• opravy veškerého čalouněného nábytku
•
Výběr ze vzorků látek čalounických, dekoračních i záclon.
Poradenství při výběru materiálu a designu interiéru.

Zborovská Věra, 739 24 Krmelín
Mob.: 739 451 529, 776 829 622
nebo tel. č. 558 674 274
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Realizaþní firma, zabývající se veškerou stavební þinností.
BETON
betonáže, sanace a izolace betonových konstrukcí
betonové jímky, podlahy, manipulaþní plochy, bazény
zámkové dlažby, ploty, betonáže základĤ
STAVEBNÍ CHEMIE
þištČní výrobních a skladovacích technologií
þištČní podlah, zámkových dlažeb, manipulaþních ploch
odstraĖování starých nátČrĤ, chemické þištČní, vysokotlaké tryskání
STAVBA
zateplování fasád
výmČna oken
sádrokartóny
BETOCHEM STAV s.r.o.

Na Zátiší 132
739 24 Krmelín

Miroslav Hranický

ing. Leoš Pchálek

mobil: 733 180 441
hranicky@betochem.cz

mobil: 733 180 440
pchálek@betochem.cz

www.betochem.cz

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY, PROBARVENÉ PASTOVITÉ OMÍTKY
FASÁDNÍ, INTÉRIÉROVÉ BARVY A DEKORACE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA A OCHRANA DěEVA
VELKOOBCHODNÍ PRODEJ BAREV A MALÍěSKÝCH POTěEB

DOBRÉ BARVY s.r.o.
Štramberská 515/45
Ostrava- Vítkovice

Romana Balabánová
mob.: 731 481 452
balabanova@dobrebarvy.cz

www.dobre-barvy.cz

ing. Leoš Pchálek
mob.: 733 180 440
pchalek@betochem.cz

595 955 145

732 630 720
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Nabízím k prodeji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

váhu (decimálku)
2 propanbutanové láhve 11 kg
kamna (kotel) na tuhá paliva zn. DAKON (zánovní)
amatérský kotel na tuhá paliva – nový
stavební vrátek bez klece
střešní tašky pálené „Holanďanky“ cca 200 ks
2 pozinkované sudy 200 l
vozík „platoňák“ 10 000 mm × 20 000 mm,
pogumovaná kola zánovní
anglicko-český slovník, 3 díly
práškovou barvu cca 20 kg modrou
10 kg práškovou barvu červenou
olejový elektrický radiátor

Bližší informace na mobilu:

604 738 153

HON - okna, dveře, s. r. o.

VYUŽIJTE
NAŠÍ ZVÝHODNĚNÉ ZIMNÍ NABÍDKY!
ZA STANDARDNÍ CENY:
- dřevěná okna (záruka 5 let)
- dřevohliníková okna (bezúdržbová, záruka 10 let)
- izolační trojsklo, smrk ﬁx, skryté kování,
zkušenosti 80tileté tradice

Jarkovická 7, 746 01 Opava
vaa - VVlaštovičky
laštovičky
tel.: 553 793 424, e-mail: hon@okna-dvere.cz

www.okna-dvere.cz
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VÝROBA Z LAMINA, MASÍVU, DÝHY
INTERIÉR A EXTERIÉR OD A DO Z
KUCHYNċ, POSTELE, SCHODY, ATYPICKÉ
VÝROBKY ZE DěEVA, LAMINA, DÝHY
POKLÁDKA PODLAH, MONTÁŽ SÁDROKARTONģ
PALUBEK, ZAHRADNÍ NÁBYTEK.

TESAěSTVÍ – ALTÁNY, PLOTY,
PěÍSTěEŠKY,
Kontakt: Michal Novák , tel 732 586 776,
www.mntruhlARSTVI.IC.CZ
MAIL: MNTRUHLARSTVI@CENTRUM.CZ

KLEMPÍŘSTVÍ - POKRÝVAČSTVÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pokládka rovných i šikmých střešních krytin
nástřik půdních prostor proti škůdcům
výroba a montáž klempířských prvků a parapetů
nátěry plechových střech a okapových systémů
montáž střešních oken
zateplení střech
hydroizolace
stavba pergol a garážových stání
Montáž dřevěného palubkového obložení (interiér i exteriér)
Kompletní dodávky materiálů

Porovnejte naše ceny s jinými.
Dohodnutou cenu nenavyšujeme.
Zdarma zhotovení cenové nabídky.
Telefon: 775 21 09 70
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz
email: ChrastinaR@seznam.cz
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PLOTY – PLETIVO – OPLOCENÍ - MONTÁŽE
www.ploty-pletivo.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová BČlá, Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 -15:00 nebo po telefonické domluvČ na tel.: 722 550 000
DOPRAVA ZDARMA - pĜi celkovém nákupu nad 7.000 Kþ, jinak 300 Kþ.

Dodáme Vám kompletní nové oplocení vþetnČ montáže
PLOTY - PLETIVO - jsme firma, která se zabývá prodejem plotĤ a kompletního
pĜíslušenství pro drátČné ploty, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva,
lesnická a dekoraþní pletiva, chovatelské sítČ, sloupky, vzpČry, napínací dráty, vázací
dráty, napínáky, ostnatý drát, pĜípadnČ podhrabové desky. Dále nabízíme branky a vrata
ve všech velikostech a jiný sortiment na stavbu oplocení.
Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA výklopná, rolovací i sekþní a to jak ruþní tak
s pohonem na dálkové ovládání. Více informací naleznete na www.vrata-ostrava.cz
Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 Ký. Kompletní nabídka je na
www.thuja.cz nebo na tel.: 722 557 777

POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ)
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát prĤmČru
1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 60 mm
Výška pletiva
Cena za 1m
Balení
Celková cena s DPH
100 cm
49 Kþ
25 m
1.225 Kþ
125 cm
61 Kþ
25 m
1.525 Kþ
150 cm
64 Kþ
25 m
1.600 Kþ
160 cm
73 Kþ
25 m
1.825 Kþ
180 cm
86 Kþ
25 m
2.150 Kþ
200 cm
92 Kþ
25 m
2.300 Kþ
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NA NÁMĚSTÍ
V příjemném prostředí Vás přivítá
školený personál vždy s úsměvem!
Otevírací doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8,00 - 17,00
8,00 - 17,00
8,00 - 17,00
8,00 - 17,00
8,00 - 18,00
9,00 - 12,00
zavřeno

Výběr nových brýlí
si můžete zpříjemnit
dobrou kávou!

10%Sleva
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