Občasník č. 1

Duben 2010

Přišel jsem si pro pomlázku
Přišel jsem si pro pomlázku, nastavuji dlaň,
běžím rychle přes dva vrchy jako hbitá laň.
Běžím rychle jako zajíc, chci se vás dnes ptát,
kolik vy mně těch vajíček chcete dneska dát.
Velikonoce plné naděje, pokoje
a radosti přejí všem spoluobčanům
zastupitelstvo obce,
pracovníci obecního úřadu a členové redakční rady

Záměry obce v letošním roce

V prosincovém čísle Zpravodaje obce Krmelín byly uvedeny loni ukončené akce a zmíněna
hlavní aktivita letošního roku – projekt pro územní řízení kanalizace a ČOV v obci. V závěru
března firma IGEA zahájila projednávání tras kanalizačního potrubí s majiteli pozemků – jejich
souhlas je základní podmínkou pro vydání územního rozhodnutí. V této činnosti se bude nadále
intenzivně pokračovat.
Na 17. zasedání zastupitelstva obce byl schválen definitivní rozpočet na rok 2010, jehož nedílnou součástí je i rozpočtový výhled na léta 2011 a 2012. Z něho jsou patrny i investiční záměry
obce i v blízké budoucnosti.
Rozpočet obce definuje i kapitálové výdaje – závazné ukazatele. Z nich jsou patrny záměry obce v letošním roce. Největší částku tvoří náklady na přípravu projektové dokumentace kanalizace
a ČOV, ostatní položky tvoří doplacení stavebně ukončených akcí v roce 2009 a přípravu podkladů pro případné žádosti o dotace, pokud bude vyhlášen vhodný dotační titul. Takovou situaci
jsme využili zkraje letošního roku a požádali o dotaci Krajský úřad Moravskoslezského kraje
z dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ na akci „Vybudování odpočivadla pro cykloturisty a rodiče s dětmi“, které by mělo být umístěno na připravené
ploše v areálu Základní školy T. G. Masaryka.
Dále byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí, výzva č. 16, oblast
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podpory 3.2.1. Realizace úspor energie, a to na projekt „Zdravotní středisko v Krmelíně-rekonstrukce fasády, oken a vstupu“.
Podmínkou realizace obou akcí je získání dotací.
Rozpočet obce na letošní rok vychází z principu realizovat jen ty nejnutnější záměry popř.
dofinancovat akce v případě získání dotace a všechny volné finanční prostředky šetřit na stavbu
kanalizace a ČOV v obci.
Přejme si s pomocí Vašeho velkorysého přístupu a pochopení dohodnout trasy
kanalizace a na základě pravomocného územního rozhodnutí ještě v letošním
roce požádat o dotaci na historicky nejnákladnější stavbu v obci.

Velikonoční svátky plné radosti
a veselosti jakož i další dny takto prožité přeje

Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Informace o dění v obci od 15. zasedání zastupitelstva
obce (30. 9. 2009)
• Kříž je po renovaci umístěn na pozemku ŘSD na Světlově (pozemek bude převeden do majetku obce)
• p. Tomáš Vrlík odpracuje zdarma 400 hodin na veřejně prospěšných pracích v obci
• s Ing. arch. Ludmilou Konečnou uzavřena smlouva na pořízení Změny č. 3 Územního plánu
obce v ceně 285 600 Kč vč. DPH
• smlouva na provádění zimní údržby místních komunikací podepsána s p. Petrem Šperlínem
• byly umístěny 2 ks zrcadel – křižovatka ul. Světlovská - ul. V Zahradách a ul. Na Zátiší – ul.
V Zahradách
• vyhodnocení žádosti o dotaci na výtah v budově OÚ bude dle Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko v lednu 2010
• z rozpočtu MSK pro rok 2009 přijata neinvestiční dotace 22 800 Kč pro zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
• ze SFDI poskytnuta dotace 2 674 000 Kč na krytí 80% uznatelných nákladů stavby „Krmelín
bezbariérový chodník“ (celková cena 5 055 072 Kč vč. DPH)
• dne 30. 10. 2009 dodána cisternová automobilová stříkačka TATRA
• rozšíření vrat u Hasičské zbrojnice provedl Ing. Tomáš Šulák v ceně 37 687 Kč vč. DPH
• za pronájem silnice I/58 v době výstavby chodníku lokalita Cigánka a Světlov uhrazeno ŘSD
77 656,80 Kč
• dokončeno zateplení budovy OÚ v celkové ceně 1 257 114 Kč vč. DPH
• s p. Gracou uzavřena nájemní smlouva na část budovy č. p. 375 do 31. 12. 2009
• mezi obcí a firmou Moravan Petřvald uzavřena nájemní smlouva na pozemky ve vlastnictví
obce za cenu 4 222 Kč/rok
• předán výškopis a polohopis pro zpracování projektu kanalizace a ČOV pro územní řízení
• byl vyčištěn příkop na krmelínský kopec panem Josefem Havránkem v ceně 63 546 Kč
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Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce, konaného
dne 22. 12. 2009
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 15. zasedání zastupitelstva obce
c) vyhodnocení projednávání Návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu obce Krmelín
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočtové opatření č. 6/2009
b) rozpočtové provizorium obce na rok 2010 s platností do schválení definitivního rozpočtu obce na rok 2010
c) prodej pozemku parc. č. 172/5 o výměře 8m2 v k. ú. Krmelín z majetku obce do majetku
Stanislava a Marie Dokoupilových, ul. Lípová, 739 24 Krmelín 428 za cenu 50 Kč/m2
d) podle ustanovení §6, odst. 5, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zadání změny č. 3 Územního plánu obce Krmelín
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
Úkoly nebyly uloženy.

Informace o dění v obci od 16. zasedání zastupitelstva
obce (22. 12. 2009)
• p. Tomáši Vrlíkovi snížen počet hodin zdarma odpracovaných na veřejně prospěšných pracech na 360
• Regionální rada Regionu soudržnosti Moravskoslezsko neschválila žádost o dotaci na stavbu
výtahu pro budovu OÚ a MŠ
• cisternová automobilová stříkačka LIAZ prodána za 30 000 Kč
• s p. Gracou byla prodloužena nájemní smlouva na část budovy č. p. 375 do 31. 12. 2010
• uzavřena Smlouva o nájmu nebytových prostor – garáže v areálu autolakovny Graca na dobu 5
let s firmou PZT, spol. s r. o., ul. Školní, Krmelín 118 za cenu 40 500 Kč/rok a schváleny drobné
stavební úpravy
• Magistrát města Frýdku-Místku projednal v roce 2009 13 přestupků našich občanů, poplatek
na občana zvýšen z 12 Kč na 12,12 Kč za rok 2010
• podána žádost o dotaci na výměnu oken a zateplení budovy Zdravotního střediska z operačního programu Životní prostředí, dílčí oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie
• Rozhodnutím Krajského úřadu MSK bylo zrušeno rozhodnutí stavebního úřadu v Brušperku
o umístění stavby „Řešení parkových úprav okolního prostranství OÚ a MŠ v Krmelíně“ a věc
vrácena k novému projednání
• provedena kontrola plnění Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů z obalů
firmou EKO-KOM – smlouva není porušena
• obec má dle údajů Úřadu práce ve Frýdku-Místku nejmenší míru nezaměstnanosti z obcí
tímto úřadem evidovaných
• nesouhlas Magistrátu města Frýdku-Místku s omezením jízdy automobilů nad 12 t hmotnosti
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po silnici III/4841 – ul. Paskovská – odloženo do zpracování celkové koncepce dopravy v Moravskoslezském kraji
vloupání do budovy Zdravotního střediska, pojišťovnou uhrazena škoda – 4 ks poškozených
dveří ve výši 7 059 Kč
u Krajského úřadu podána žádost o dotaci na stavbu prolézačky v areálu ZŠ
rozšířen separovaný sběr komunálního odpadu o kontejnery na papír
zahájeno jednání firmy IGEA s majiteli pozemků, na nichž je navrhována trasa kanalizace (od
24. 3. do konce dubna každou středu od 15 do 17 hodin)

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného
dne 23. 3.2010
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 16. zasedání zastupitelstva obce
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočet obce na rok 2010:
daňové příjmy
13 012 000 Kč
nedaňové příjmy
2 048 700 Kč
přijaté dotace
763 900 Kč
příjmy celkem
15 824 600 Kč
běžné výdaje
11 497 900 Kč
kapitalové výdaje
3 426 700 Kč
výdaje celkem
14 924 600 Kč
financování
900 000 Kč
kapitalové výdaje – závazné ukazatele
- bezbarierový chodník podél silnice I/58
- kanalizace a ČOV obce Krmelín
- zateplení obvodového pláště budovy MŠ
- rekonstrukce kříže ( 226 700 Kč za opravu kříže v roce 2009)
- budova č. p. 214 (zdravotní středisko) - energetický audit,
žádost o dotaci
- budova č. p. 277 (hasičská zbrojnice) - energetický audit
- budova č. p. 70 (obecní úřad) – výtah, dokončení
celkem

77 000 Kč
100 000 Kč
125 000 Kč
3 426 700 Kč

neinvestiční transfer zřizovatele příspěvkovým organizacím:
- Mateřská škola
odvod zřizovateli
- Základní škola
odvod zřizovateli

496 000 Kč
50 000 Kč
1 065 000 Kč
135 000 Kč

292 000 Kč
2 321 000 Kč
85 000 Kč
426 700 Kč
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- příjemci neinvestičních transferů z rozpočtu obce:
Název organizace
Částka
Český svaz včelařů
10 000 Kč
Český svaz chovatelů
25 000 Kč
David Ptáček-BROOKLYN
7 000 Kč
Svaz postižených civilizač.chorobami v ČR
3 000 Kč
Tělovýchovná jednota Sokol Krmelín
120 000 Kč
Tělocvičná Jednota Sokol Krmelín
25 000 Kč
KONDOR sk. Stará Ves n/O.
5 000 Kč
Cimbálová muzika Fojt,o.s.
10 000 Kč
Celkem
205 000 Kč
- koncept Smlouvy o poskytnutí účelového finančního transferu z rozpočtu obce
- pověření rady obce k schvalování rozpočtových změn do výše 300 tis. Kč
b) rozpočtový výhled obce na období let 2011 a 2012:
Rok 2011
Rok 2012
Třída 1. – 4.
16 000 000 Kč
16 500 000 Kč
Třída 5. – 6.
15 100 000 Kč
15 600 000 Kč
Financování
900 000 Kč
900 000 Kč
kapitalové výdaje:
Název akce – rok 2011
Úvěr - požární auto – 900,0 tis. Kč
Úprava okolí budov OÚ a MŠ
Kanalizace obce Krmelín a ČOV

Název akce – rok 2012
Úvěr - požární auto – 900,0 tis. Kč
Rekonstrukce budovy č.p. 277 – has. zbrojnice
Kanalizace obce Krmelín a ČOV

c) darování pozemku parc. č. 622/4 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 12 m2
v k. ú. Krmelín z majetku firmy RD STYL, a. s., Krmelínská 778/27, 720 00 OSTRAVAHrabová do majetku obce
d) dodatek č. 2 Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích – poplatek z ubytovací
kapacity – zvýšení částky ze 2 Kč na 4 Kč s účinností od 1. 1. 2010
3. Zastupitelstvo obce ukládá
a) pozvat příslušníka policie ČR na příští zasedání zastupitelstva obce k řešení dopravní
situace v obci

Sdělení obecního úřadu
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 3. 4. 2010 v ranních hodinách a odvoz kontejnerů zajištěn rovněž v sobotu v odpoledních hodinách.

Krmelínský zpravodaj
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Ve druhém pololetí letošního roku na stejných místech v sobotu 18. 9. 2010 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 2. 4. 2010 od 9 do 17 hod. na plochu vedle Hasičského domu
- v sobotu 3. 4. 2010 od 9 do 17 hod. na parkoviště vedle hostince Na Světlově
- v pátek 17. 9. 2010 od 9 do 17 hod. na plochu vedle Hasičského domu
- v sobotu 18. 9. 2010 od 9 do 17 hod. na parkoviště vedle hostince Na Světlově

Separovaný sběr papíru

Od února letošního roku OZO Ostrava rozšířila možnost separovat domácí odpad. Kontejnery
jsou v naší obci rozmístěny na 5 místech:
1. ulice Stará cesta, prostranství před paní Známkou
2. plocha vedle prodejny Potraviny – před Sportovní halou
3. ulice Záhumenní na odbočce s ul. Vodárenskou
4. ul. Světlovská u prodejny RITO
5. ul. Proskovická u prodejny Potravin
Do papíru patří: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité
plenky a hygienické potřeby

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. 2010. 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
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Specifický symbol: datum narození
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 míti 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.
VÝZÝVÁME OBČANY K VĚTŠÍ OHLEDUPLNOSTI A ODPOVĚDNOSTI!

SDĚLENÍ
Pro velký nárůst stížností občanů na znečišťování veřejného prostranství volně pobíhajícími
psy, Vám sdělujeme, že můžete zaslat stížnost ohledně znečišťování prostranství psími exkrementy s uvedením majitele psa a předáním písemnosti na obecní úřad Krmelín. Stížnost bude posuzována jako přestupek.

Očkování proti vzteklině
V pátek 9. dubna se v naší obci uskuteční povinné očkování psů proti vzteklině u Hasičské
zbojnice od 16 hod. do 17 hod. a na parkovišti na Světlově od 17 hod. do 17.30 hod. Bude použita
vakcína s platností na 2 roky, a proto cena činí 180 Kč. To znamená, že další očkování se bude
konat až v roce 2012.
MVDr. Jiří Barhoň

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

Opisy vodoměrů
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. oznamují, že v termínu od 12. 4. 2010 do
26. 4. 2010 bude v naší obci prováděn pracovníky SmVaK Ostrava, a. s., pravidelný opis vodoměrů.

Krmelínský zpravodaj
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
• Látky (minimálně 1 m2)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky-vše nepoškozené
• Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
•
Obuv-veškerou nepoškozenou
Sbírka se uskuteční od 17. 5. do 21. 5. 2010. Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic
můžete odevzdat v době úředních hodin obecního úřadu v přízemí budovy.
Diakonie Broumov Vám děkuje za Vaši pomoc.

Naši jubilanti
V prvním čtvrtletí letošního roku oslavili významná životní výročí naši občané
paní Ludmila Pavlicová
75 let
pan Ing. Jindřich Velecký
75 let
paní Ilona Beneková
75 let
paní Ludmila Sýkorová
80 let
paní Olga Binková
80 let
pan Josef Jamroz
85 let
paní Alenka Kolářová
85 let
paní Jarmila Tartainiová
91 let
paní Anežka Jamrozová
95 let
paní Marie Zezulková
102 let
Všem oslavencům přejeme především pevné zdraví, radost, spokojenost, duševní pohodu
a hodně životního elánu.

Demografická data a související zajímavosti roku 2009
V průběhu loňského roku došlo opět k nárůstu počtu obyvatel naší obce. K poslednímu dni
loňského roku máme přiděleno 685 čísel popisných, některá však jako předběžná. Obydleno či
ve výstavbě je asi 650 domů.
•
69 občanů se přihlásilo k trvalému pobytu
• 17 občánků se narodilo (11 hochů a 6 dívek)
•
46 občanů se odhlásilo z trvalého pobytu v obci
• 15 občanů zemřelo (9 mužů a 6 žen)
•
bylo uzavřeno 8 sňatků a 8 manželství bylo rozvedeno.
Celoroční práce Komise pro občanské záležitosti v Krmelíně byla soustředěna na předání drobných pozorností 31 našim nejstarším občanům u příležitosti 75., 80., 85., 90., 93. a 94. narozenin.
Úctyhodné 101. výročí narození oslavila paní Marie Zezulková v Domově pro seniory Ondráš
v Brušperku. Členové komise navštívili tři manželské páry u příležitosti výročí svateb a již tradič-
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ně zavítali v předvánočním čase s balíčky za našimi občany, a to do Domova pro seniory Ondráš
v Brušperku, za manžely Slívovými v Domě s pečovatelskou službou v Ostravě-Nové Bělé a za
manžely Procházkovými v Domově pro seniory Sluníčko v Ostravě-Vítkovicích. K příjemným
nedělním chvilkám pak patřila i dvě vítání občánků, při kterých se všichni přítomní podělili
o radost s rodiči 15 našich 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 pedagogickými pracovníky i žáky škol
a zahájili tak nový školní rok 2009/2010.
Hana Plačková

Milí spoluobčané,
dlouhou zimu máme, aspoň doufám, za sebou.
Děkuji za podporu všem, kteří se zúčastnili našeho druhého benefičního koncertu. Věřím, že se
vám koncert líbil. Celkem se na této akci vybralo 52 100 Kč. Rád bych poděkoval všem účinkujícím, dárcům a také těm, kteří tento koncert připravili.
Opět jsme pokročili s opravou střechy našeho kostela. V únoru byla dokončena výměna krovu
nad poslední částí (presbytářem a sakristií). Tyto práce stály celkem 540 000 Kč. Opravu jsme
mohli dokončit především díky dvěma štědrým dárcům, kteří nechtějí být jmenováni. Kostelu
věnovali finanční dar ve výši 200 000 Kč a 400 000 Kč. Chtěl bych jim také touto cestou poděkovat.
Nyní zbývá už „jen“ položit krytinu a opravit malou věžičku kostela. Tato poslední fáze opravy
střechy bude stát 769 000 Kč. Opticky už to není přes milion a dodává to mi i všem lidem, kteří
mají zájem na dokončení díla, oprávněný optimismus.
Přeji vám všem krásné jaro a požehnané velikonoční svátky.
Ať Bůh žehná vám i vašim rodinám.
P. Antonín Kocurek, farář

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Jana a Pavla v Krmelíně
o Velikonocích 2010
Svatý týden
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí

28. března
1. dubna
2. dubna
3. dubna
4. dubna
5. dubna

8.45
16.45
16.45
20.00
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
V ulicích Krmelína chodilo letos 10. ledna v odpoledních hodinách 9 skupinek Třikrálových
koledníků. Omlouváme se těm, kteří se nás nedočkali, celý Krmelín jsme obejít nestihli.
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Chtěli bychom všem dárcům poděkovat za štědré finanční příspěvky, které celkem činily
50 318 Kč. Charita ČR je použije na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla. Také děkujeme koledníkům za jejich aktivní zapojení do Třikrálové sbírky a lidem,
kteří nás ochotně přijali a nabídli dětem občerstvení.
Za vedoucí skupinek: Lenka Staňková, Jana Paseková

Zážitky koledníků:
Tříkrálová sbírka
Dne 2. 1. 2010 jsme šli na akci Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita. Každý kdo mohl, přišel.
Ten den bylo velmi sychravo. Rozdělili jsme se do několika skupinek a nejstarší z dané skupinky
dostal pokyny, kde se má jít. Já jsem byla ve skupině s Petrou Zábojovou a Zuzanou Konečnou.
Vyrazily jsme okolo jedné hodiny po obědě. Chodily jsme v okolí krmelínského kopce. Navštívily jsme spoustu domů. Někdo dal více a někdo méně peněz, hlavní však bylo, že každý přispěl.
A nejen, že se dávaly peníze do kasiček, ale občas jsme dostali i malý dáreček. Jeden z nich byl
nádherný hyacint v květináči. Když jsme skončily bylo šest hodin večer. Byly jsme unavené, ale
měli jsme velmi dobrý pocit z plné kasičky. Byl to nádherný den.
Marie Brožová
Tříkrálová sbírka 2010
Tříkrálová sbírka se nám moc líbila. Poznali jsme plno občanů Krmelína, zazpívali jsme si a zároveň jsme pomohli lidem, kteří nemají takové štěstí jako my. Většina občanů přispěla. Byla to
bezva zábava a doufáme, že se příští rok opět shledáme na Třikrálové sbírce!!!
Katka Slaběňáková a Zuzka Paseková, 9 let
Tříkrálová sbírka
Letos jsem chodila ve skupince s Anetou Magerovou a Karolínou Řepovou. Úsek jsme měly
větší než loni. Lidé nám dávali sladkosti a taky ovoce. Když jsme končily, byla už tma. Taky hodně
pršelo. Koruny jsme měly úplně rozmočené.
Markéta Staňková, 9 let
Tři králové
Letošní rok jsem koledovala už po šesté. Vyšli jsme hned po obědě a skončili až večer o půl
sedmé. Škoda, že začalo pršet a mrznout, byli jsme celí zmrzlí. Koruny se nám rozpadly a poslední ulicí jsme klouzali. Líbilo se mi, že jsme měli úplně plnou kasičku a také, že někteří lidé byli
rádi, že jsme za nimi přišli. Dávali nám cukroví, sladkosti a ovoce. Nakonec jsme od tety dostali
odměnu, domácí koblihy. Bylo to pěkné.
Justýna Stoszková, 8 let
Rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří přispěli na Tří královskou sbírku, že pomohli
lidem, co jsou právě v nelehké životní situaci, ke kterým byl osud nemilý.
Kolednice Zuzka a Petra
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Základní škola
ITÁLIE – LAINATE
Projekt COMENIUS vstoupil do druhé poloviny. Spolu s kolegy ze Slovinska, Řecka a Itálie
zdárně rozvíjíme téma TOXICKÉ SUBSTANCE – ekologie a ochrana životního prostředí v dnešní době tak aktuální.
Naše setkání se tentokrát uskutečnilo v Itálii (10.-13. 12.). Malebné městečko LAINATE (předměstí Milána) nás nepřivítalo sněhovou nadílkou, ale vánoční atmosféra byla znát na každém
kroku. Vyzdobené domy, obchůdky, náměstí a také škola, ve které jsme trávili většinu času. Prohlédli jsme si učebny, třídy (děti jsou zde mnohem více komunikativnější než naše), zhlédli žákovské představení (hru Racek a kočka), nafotili školní Betlém (opravdu povedený) a pak s týmem učitelů pracovali na společném projektu.
Velmi zajímavým zážitkem byla návštěva spalovny AMSA, kde se zpracovávají odpady města
Milána. Ohromila nás dokonalá automatizace a čistota při tak „nečisté práci“.
Prohlídli jsme si také večerní Miláno, plné světel, zářících obchodů a lidí.
Na shledanou v březnu v ČESKÉ REPUBLICE !

Dětský maškarní bál
V pátek 5. 2. 2010 byl maškarní bál. Letos tam byla jako bavička Míša Růžičková. Začalo se
tančením a zpíváním. Potom přišly na řadu hry. Například: stavění hradů, přenášení míčků z koše
do kyblíku. Začalo se v 16:30. V jednom tanečku si mě Míša Růžičková vybrala jako pomocníka
na podium. Ze školy tam byli Klárka Šnajdrová, Adéla Zdráhalová, Mojmír Haladej a plno jiných.
Potom byla tombola. Zase jako minulý rok jsme nic nevyhráli. Nakonec zavolali, ať všichni, co
nic nevyhráli, si jdou pro bonbóny. Když jsem tam přišla, už tam nic nebylo, tak jsem si vzala ty
ze země.
A tak končí moje vyprávění.
Barča Galiová, 4. ročník

Maškarní bál
V pátek 5. února se v Krmelíně konal Maškarní bál, který je pořádán každý rok. Letos se tady
o zábavu postarala Míša Růžičková. Na maškarní bál jsem šel s mamkou a se sestrou. Když jsme
dorazili do haly, kde se maškarní bál odehrával, tak jsme se převlékli do masek a ostatní věci jsme
dali do šatny. Pak jsme šli do sálu. Já jsem měl masku Sherlocka Holmese a sestra se převlékla za
pirátku. Ze začátku, když ještě v sále nebylo moc lidí, jsem hrál s ostatními páťáky na honěnou.
Potom, když už přicházeli ostatní maminky a tatínkové, tak s nimi přišly i děti převlečené za pohádkové postavičky a různé hrdiny. Když už začal naplánovaný program, tak se všechny masky
sešly před pódiem a tančily do rytmu písniček společně s Míšou. Během programu se zahrálo
zhruba kolem deseti písniček. Po skončení programu byla chvíli přestávka na svačinu, kterou
jsme si měli vyzvednout v Pekle. Když přestávka skončila, tak naopak začala tombola. Hned před
vstupem do sálu jsme si koupili deset losů do tomboly. Vyhráli jsme sice jenom na jeden los, ale
dostali jsme dvě ceny. Pastelky a malé autíčko. Pastelky si vzala sestra a já jsem si vzal autíčko.
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Poté, co tombola skončila už většina lidí odcházela domů, ale my jsme opět začali hrát na honěnou. Hráli jsme ještě asi půl hodiny a pak už jsme taky odešli. Byl to můj poslední maškarní bál
v krmelínské škole, ale určitě přijdu i příští rok. Už se moc těším!!!
Libor Hranický, 5. ročník

Masopust
18. 2. byl v sále školy masopust. Měl jsem masku uklízečky. Na hlavě jsem měl šátek, na nose
velký papírový nos a vycpaný břuch. Nebyl jsem sám, kostým uklízečky měl i Maroš a Libor. Byli
jsme hotová úklidová četa.
Matěj Lanča, 5. ročník

Matematická olympiáda
27. února se čtyři žáci naší školy zúčastnili okresního kola matematické olympiády. V konkurenci 139 žáků 5. ročníků celého okresu Frýdek – Místek se Marie Brožová umístila na 4. místě
a Marian Krejčí na 28. místě. Blahopřejeme.
R. Tylečková, tř. učitelka 5. ročníku

ZÁPIS
9. 2. 2010 se konal v naší škole zápis dětí do 1. třídy. Začínal ve 14 hodin. Paní učitelka nám
nabídla, že jí můžeme pomoci. Pomáhalo celkem devět páťáků. Dětem se rozdávali papíroví papoušci, do kterých dostávali razítka z různých stanovišť.
První stanoviště byla ředitelna. Potom šly vždy dvě děti s jedním páťákem po ostatních stanovištích. Šel jsem s mým bráškou Ondráškem a jeho kamarádkou Deniskou. Druhé stanoviště bylo
ve 4. třídě. Děti tam poznávaly pohádky a písmena. Potom jsme šli do 3. třídy, kde děti zpívaly
písničky. Čtvrté stanoviště bylo v 1. třídě, kde děti počítaly a poznávaly tvary a barvy. Nakonec
jsem je zavedl do páté třídy, za jejich budoucí paní učitelkou. Děti tady kreslily maminku nebo
tatínka. Za plnění úkolů budoucí prvňáčci dostali pamětní list, medaili, papouška s razítky a batůžek. Mému bráškovi se zápis moc líbil.
Matěj Lanča, 5. ročník

Soutěž v recitaci
Je již tradicí, že se v předjaří koná obvodní kolo v recitaci.
To letošní proběhlo opět v Brušperku 17. 2. a zúčastnilo se ho 9 našich nejlepších recitátorů ve
3 kategoriích:
Adam Kopec, Sabina Rychecká, Jan Slaběňák – 0. kategorie
Kateřina Slaběňáková, Radek Tannert, Jakub Litschmann, - 1. kategorie
Jan Vysloužil, Marie Brožová, Marian Krejčí – 2. kategorie
Do okresního kola 4. března 2010 postupují S. Rychecká a K. Slaběňáková.
Držíme jim palce!
R. Tylečková
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Sdělení ředitelky mateřské školy
Ředitelka Mateřské školy v Krmelíně oznamuje všem rodičům, že zápis dětí do mateřské
školy na školní rok 2010–2011 se uskuteční podle ust. § 34 z. 561/2004 Sb. ve čtvrtek 29. dubna 2010.
Místo zápisu: Mateřská škola Krmelín, kancelář ředitelky – 3. nadzemní podlaží budovy
Kdy: v době od 13.00 – 17.00 hod.
Potřebné doklady: průkaz totožnosti, rodný list dítěte
K administrativnímu zápisu se mohou dostavit pouze rodiče – děti pozveme k návštěvě mateřské školy a k seznámení se s novými kamarády v pátek 14. května 2010.
Bližší informace obdrží rodiče při zápisu.
Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

Zájmové organizace
Z činnosti místního Klubu seniorů
První významnou akcí Klubu v roce 2010 byla výroční schůze členů, která se uskutečnila
14. ledna. Zhodnotila práci Klubu v roce 2009 a vytýčila zaměření činnosti na rok 2010. Významné na této akci bylo, že na návrh výboru Klubu, přítomní členové schválili nový název
Klubu, a to Klub seniorů.
Další úspěšnou akcí byl únorový společenský večírek v restauraci Nautilus s hudbou a tancem a bohatou tombolou. Zpestřením večírku bylo předtančení latinsko-amerických tanců, které předvedl mladý taneční pár – Lucie Staňková se svým tanečním partnerem. Jejich perfektní
vystoupení bylo odměněno bouřlivým potleskem. Březnové přátelské posezení členů Klubu
bylo zaměřeno k Mezinárodnímu dni žen. Členky Klubu pro tuto příležitost napekly ženám
linecká srdíčka a Leoš Plaček s dalšími členy nacvičili a předvedli velmi hezký kulturní program.
S tímto programem pak vystoupili také na akci Senior Klubu v Palkovicích.
Na měsíc duben připravuje výbor Klubu přátelské posezení ve své klubovně.
Na květnovém přátelském posezení, kde by mělo být vzpomenuto výročí ukončení 2. světové
války a Den matek, by měly vystoupit se svým programem děti místní mateřské školy.
Pondělní dopolední setkávání členů a měsíční setkávání žen v Dámském klubu jsou již tradiční, zejména pondělní setkání se těší vysoké účasti.
František Novák

TJ SOKOL KRMELÍN
Není vždycky posvícení
Tak jako ke štědrovečerní tabuli patří řízek z kapra s bramborovým salátem, tak pro naši jednotu je příznačné, že mezi Štědrým dnem a Silvestrem si dávají dostaveníčko v naší sportovní
hale sportovci. Je to už dlouholetá tradice prakticky od zahájení plného provozu haly v roce
1984. Nejdříve to byly turnaje v házené a nohejbalu, pak k tomu přibyly další sporty. Nejinak
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tomu bylo o posledních Vánocích. Nejdříve zahájili tenisté turnajem losovaných dvojic, který
vyhrála dvojice Balcar Tomáš – Jokl Ivo. Následoval turnaj manželských párů v badmintonu, ve
kterém si vítězství ze 7 dvojic odnesli manželé Krkoňovi. Z kolektivních sportů to byl nohejbal,
kde turnaj vyhráli hasiči (Mojmír Knebl, Červenka Leoš, Kuchař Ondřej a Rendzina David),
dále volejbal, kde první místo vybojovalo družstvo Krmelína (Muladiová Helena, Šindelová Iva,
Haladej Marek, Kutač Martin a Vatras Aleš). Ve dvoudenním turnaji čtyř generací v házené na
prvním místě se umístili hráči kategorie 28 až 35 let před kategorií hráčů 21 až 28 let. Na třetím
místě skončili překvapivě „mladíci“ do 21 let a poslední byli „starší muži“ nad 35 let. Hrálo se
systémem každý s každým a bylo odehráno 6 zápasů a vstřeleno celkem 216 branek. Do výčtu
vánoční aktivity patří ještě turnaj jednotlivců ve stolním tenisu, který vyhrál Petr Holaň a turnaj v šachu, kde prvenství si vybojoval Slávek Holaň. Tentokrát se na těchto sportovních kláních
vystřídalo celkem 119 sportovců, což bylo o 15 méně než v roce 2008, ale přesto je to hodně.
V současném období futsal a stolní tenis dokončují mistrovské soutěže, karate trénuje systematicky celý rok a házená je v plné přípravě na jarní část sezony 2009 – 2010. Všechna hromadná cvičení a sporty spadající do oddílu zájmových sportů jsou v plné permanenci.
Průběžné výsledky probíhajícího jarního kola ukazují, že naši futsalisté „Áčka“ pokračují
v dobrých výsledcích z loňska, neboť se v Divizi „F“ pohybují v první polovině tabulky a jsou
momentálně na 5. místě s 29 body (k 18. 3. 2010). Soutěž je však natolik vyrovnána, že jedna
porážka nebo vítězství mohou znamenat značný posun v tabulce dolů či nahoru. „Béčko“ nijak
neoslňuje a je prozatím na 10. místě s 20 body. Útěchou jim může být 16 družstev v soutěži,
takže na dno tabulky mají dost daleko. Stolní tenisté nijak nevybočují z průměru. „Áčko“ si sice
odbývá nováčkovskou daň v krajské soutěži I. třídy, ale jeho umístění na 7. místě přesto není
nijak lichotivé. „Béčko“ se již tradičně pohybuje v druhé polovině tabulky.
Stejně jako všechny zájmové organizace, i naše TJ Sokol Krmelín hodnotila svou činnost na
valné hromadě, která se konala 18. 3. 2010. Vedle sportovní činnosti, která byla znovu bohatá,
zahrnující celou škálu aktivit, se velká pozornost věnovala hospodářské stránce naší jednoty.
Jak už jste byli informováni v minulých Zpravodajích, v měsíci lednu 2009 jsme provedli zateplení stropu haly a o prázdninách jsme rekonstruovali a modernizovali sociální zařízení pro ženy
a muže ve staré části budovy. Obě tyto akce byly úspěšné, ale odčerpaly nám skoro půl milionu
Kč z vlastních zdrojů. Částka by byla ještě o 100 tisíc korun větší, nebýt přispění obce, která nás
účelově dotovala.
Když jsme hodnotili spotřebu plynu za období únor 09 až únor 2010, jeví se provedení zateplení stropu jako velmi účinné, neboť i přes dlouhou a tuhou zimu (srovnatelnou se zimou
2005/06), je spotřeba plynu podstatně nižší než dlouhodobý průměr. Druhá investiční akce
sice nemá ekonomický efekt, má efekt estetický a zlepšuje hygienické podmínky sportovcům
i návštěvníkům haly při společenských akcích.
Nejsou to jen jednorázová vydání na investice, která nabourala finanční rovnováhu jednoty,
ale k tomu přistoupilo nemalé zdražení energií, vyšší náklady na údržbu, dopravu apod. Nutno
také zdůraznit, že Sazka a.s., která vždy dotovala sport a tělovýchovu najednou kvůli vlastním
finančním potížím omezila dotace ČSTV na minimum a tím jsme přišli zhruba o 60 tisíc Kč.
O tuto částku jsme totiž dostali méně, než činil příspěvek na činnost z OV ČSTV v minulých
letech.
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Abychom zastavili tento nepříznivý finanční trend v naší jednotě, museli jsme přijat razantnější opatření k úsporám, abychom oživili finanční situaci v naší jednotě. Po vzoru „Janotova
úsporného balíčku“ vyhlásila naše ekonomka Kamila Balcarová také „úsporný balíček TJ“, který by měl jednak omezit výdaje, ale najít i nové finanční zdroje a to hned od začátku letošního
roku.
Nutno poznamenat, že díky dřívějším finančním rezervám není situace natolik kritická, že
by došlo k ohrožení provozu haly nebo k omezení sportovní činnosti. Prozíravost, prevence
a volání na poplach je však namístě. Jinými slovy: „není vždy posvícení….“
Pro další dvouleté volební období jsme si na valné hromadě zvolili nový patnáctičlenný výbor,
jehož předsedkyní je znovu Radana Balcarová (roz. Máchová). Předsedové jednotlivých oddílů
jsou: futsal - Turčík Milan, házená – Mácha Petr, karate – Muladi Petr, stolní tenis – Jamroz
Láďa a zájmové sporty – Janus František.
V měsíci březnu zahajují naši házenkáři jarní část sezony 2009/10. Muži v Moravskoslezské
lize po podzimu jsou na 3. místě s 20 body, což může být dobrým odrazovým můstkem pro
ještě lepší umístění.
Program domácích zápasů družstva mužů:
27. 3. 2010 v 10:30 hod. TJ Rožnov pod Radhoštěm
18. 4 v 10:30 hod. SOKOL Klimkovice
2. 5. v 10:30 hod. DTJ Polanka
16. 5. v 10:30 hod. TJ SOKOL Krnov
30. 5. v 10:30 hod. TJ LOKO Suchdol
5. 6. v 16:00 hod. TJ TŽ Třinec
Věříme, že příznivci házené přijdou naše družstvo v hojné míře povzbudit. Určitě to v boji
o vyšší příčky budou naši házenkáři potřebovat.
Pchálek Leoš, st.

Tenis bilancoval a připravuje se již na sedmou sezónu….
1.3. 2010 se konala valná hromada tenisového oddílu Tělocvičné jednoty Sokol Krmelín, kde se zhodnotila minulá sezona. A bylo co hodnotit. Vždyť
minulý rok byl z hlediska sportovní aktivity i hospodářské činnosti nejúspěšnější. V těch předcházejících sezonách jsme získali dostatek zkušeností
s provozem areálu, i s organizací činnosti, turnajů i mistrovských soutěží.
Pro finanční zajištění provozu kurtů a sportovní činností bylo nutno zajistit dostatek financí, které se získávají jednak z nájemného z kurtů, z příspěvků a nemalou měrou od sponzorů.
K příznivé bilanci roku 2009 určitě přispělo i slunečné léto bez dlouhotrvajících dešťů, což se
projevilo lepším využitím kurtů a výsledkem bylo rekordní nájemné. Přesto, že ještě stále trvá
povinnost splácet obci Krmelín ročně 80 tisíc korun (dosud byla splacena polovina půjčky, tj.
400 tisíc Kč), podařilo se nám ukončit loňský rok s mírným přebytkem.
I sportovní činnost byla pestrá a bohatá. Zorganizovali jsme celkem 6 turnajů pro mužské

16

Krmelínský zpravodaj

i ženské složky. Tím nejzdařilejším byl již tradičně oblastní turnaj mužů ve čtyřhrách „O putovní pohár Obecního úřadu Krmelín“, který byl již 5. ročníkem a těšil se znovu velkému zájmu
tenistů ze širokého okolí. Neméně zajímavý byl i turnaj žen, kterého se zúčastnily i tenistky
z Proskovic. Vítězství si odnesla nakonec naše dorostenka Veronika Polášková.
V mistrovských soutěžích jsme měli v soutěži veteránů (nad 45 let) přihlášeno družstvo mužů, které po vítězství v roce 2008 postoupilo do vyšší výkonnostní kategorie –veteráni I. třídy,
kde úroveň je s minulou soutěži nesrovnatelná. Naši veteráni nakonec z 8 družstev skončili na
6. místě. Krmelínské ženy si odbyly nováčkovský křest a v soutěži neregistrovaných hráček (bez
rozdílu věku) obsadily 3. místo z 5 družstev.
Valná hromada byla tentokrát volební. Byl zvolen staronový výbor dle známého rčení: „Když
kočár dobře jede, koně se nepřepřáhají…“. Starostou byl znovu zvolen Balcar Tomáš a předsedkyní Kontrolní a revizní komise opět Bočková Hana. Správci kurtů zůstávají Linhart Eduard,
Tošenovský Jiří a Šindel Ivo.
Zimní období pro náš oddíl je mrtvým obdobím. Činí se jen žačky a žáci v tenisové škole, která pod vedením profesionálního trenéra Jiřího Priesola probíhá pravidelně ve sportovní hale
až do 15. května. Pak se přejde na venkovní kurty. V současné době tenisovou školu navštěvuje
11 žaček a 8 žáků a to včetně žactva v předškolním věku, kterých je 10. Věkový průměr byl
v loňském roce 7,5 let. Ti starší, při dosažení věku 10 let a po souhlasu rodičů, přejdou do registrovaného žactva. Jak je vidět, o tenis u těch nejmenších je značný zájem. Důležité bude, aby se
tenisu aspoň část z nich věnovala v pozdějším věku.
Naše členská základna k 31. 12. 2009 čítala 71 členů, z toho 13 žen, 1 dorostenka a 3 žačky,
dále pak 47 mužů, 2 dorostenci a 3 žáci.
Pro letošní rok chceme pokračovat v rozvíjení sportovní činnosti se zaměřením na rekreační
tenis. Do soutěží přihlašujeme vedle veteránů a žen prvně i neregistrované muže (bez rozdílu
věku). Jsme si vědomi, že soutěže nám ubírají kapacitu pro komerční využití kurtů, s čímž se
musíme umět poradit.
Znovu v tomto roce zorganizujeme 6 turnajů. Stejně jako v minulých létech, po vzoru vodáků,
budeme na zahájení sezony otevírat kurty akcí „vítání jara“, a na sklonku sezony uzavírat tenisový areál akcí „babí léto“. Jsou to vždy společenské akce, kde vedle sportování přijde na řadu
i zábava a gurmánská přehlídka od našich žen a v některých případech i od mužů. Obě tyto
akce se těší velkému zájmu členské základny.
Pro nastávající sezonu byl na valné hromadě schválen provozní řád na rok 2010, který nedoznal změn, jen s tou výjimkou, že účastníci mistrovských soutěží musí mít zaplaceny předem
oddílové příspěvky. Jinak ostatní poplatky za pronájem kurtů i oddílové příspěvky zůstávají již
několik let beze změn.
Provozní řád bude v dostatečném předstihu vyvěšen na nástěnné tabuli před vchodem na
kurty. Jaro pomalu vystrkuje růžky a to je pro nás znamení, že je třeba za předpokladu příznivého počasí počítat s urychlenou přípravou kurtů. Zima byla sice tuhá, ale pro antukové kurty
dost příznivá, neboť silná sněhová vrstva chránila před mrazy. Samozřejmě bez brigádnické
pomoci se neobejdeme. Proto žádáme členy tenisového oddílu, aby se na vyzvání dostavili na
kurty. Chceme v krátké době připravit kurty na plný provoz, abychom si prodloužili sezonu.
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Snad nám počasí půjde vstříc.
Těšíme se, že stejně jako v minulých létech budete rádi chodit na kurty, kde se mohou všichni
sportovně vyžívat od rána až do západu slunce. Chce to jen objednat volné hodiny u správců na
telefonu č. 723 772 599. Přivítali bychom rádi i nové zájemce.
Pchálek Leoš, st.

Z činnosti hasičů
Začínat první článek roku jinak než výšlapem na Lysou horu ani nelze. Druhé sobotní dopoledne měsíce ledna se vylouplo přívětivé počasí, dny předtím přinesly sněhovou kalamitu s velkými mrazy, což některé odradilo. Nakonec 13 odvážných vyrazilo přes Paskov do Ostravice po
„červené“ nahoru. Obleva způsobila, že v některých místech jsme se čabrali v husté břečce. Občerstvení tradičně sloužilo k doplnění energie na zpáteční cestu. Zastávku U Zbuje jsme poprvé
strávili uvnitř hospůdky v teple. A pak sešup zpátky do Ostravice a odjezd vlakem do Paskova.
Hasičský ples s tykadly byl poměrně dobře navštíven a také se to v soutěži o nejoriginálnější
tykadla projevilo, 25 návštěvníků předvedlo své výtvory a ti nejlepší byli oceněni. Tombola lákala množstvím hodnotných cen s hlavní přehrávačem BLU-RAY. Skupina Proxima Orchestra
hrála výborně, tanci se oddávalo až do pozdních hodin mnoho účastníků. Skupina DýmTým
předvedla vystoupení motivované broučky na hudbu ze známého večerníčku a Míši Růžičkové.
V kostýmech broučků ukázali něco ze života hmyzu mj. zrození nového tvorečka. Na závěr
předvedli efektní lidskou pyramidu. Družstvo mužů na dvou futsalových turnajích ve Staré Vsi
shodně dosáhlo na 3. místo.
Sportovní halu využíváme i v letošním roce, jen v menší míře. Jednou měsíčně se scházíme
a hrajeme vybíjenou, florbal, fotbal a odbíjenou. V únoru proběhl turnaj v bowlingu.
Zásahová jednotka dokončila vybavení nového zásahového vozidla a označení skladovaného
materiálu. Strojníci provádí praktické kondiční jízdy s novou cisternou. Členové jednotky absolvují pravidelná školení v rámci výcvikového roku.
Náš sbor je součástí Brušperského okrsku. V jeho čele jako starosta okrsku pracoval dlouhých 17 let bývalý jednatel, zasloužilý hasič br. Vlastimil Knebel. Na valné hromadě 27. 2. 2010
v Oprechticích předal svoji funkci nově zvolenému starostovi okrsku z Oprechtic. Děkujeme
touto cestou br. Kneblovi za dlouhodobé starostování okrsku a přejeme mu do dalších let ve
funkci čestného starosty mnoho zdraví a dalších úspěchů.
Na naší tréninkové trati jsme zahájili přípravy plochy a zázemí pro nácvik požárního útoku
a event. pořádání pohárové soutěže
Plánované akce:
30. 4. - od 16.30 hodin stavění máje s lidovou veselicí a živou hudbou, specialitami
kuchyně, grilovanými makrelami a soutěží Jistá ruka v házení šipek a zatloukání hřebíků
22. 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
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Karate Krmelín
Posledním turnajem našich karatistů bylo mistrovství ČR MSKA 2009 v Chotěboři, odkud
jsme si dovezli dvě medaile a kde byl oddíl Karate Krmelín vyhlášen v lize Top TEN celkově
na šestém místě. Celou zimu jsme se tvrdě připravovali a své schopnosti jsme 13. března přijeli
zúročit na Jarní turnaj do Zábřehu na Moravě. Turnaj byl také součástí semináře sportovního
karate, na kterém se udělovaly vyšší pásy, a pro náš oddíl byl velmi úspěšným vstupem do ligy
Top TEN. Díky poctivému tréninku se naši karatisté umisťovali především na předních příčkách bojových kategorií.
Jednotlivé kategorie byly již tradičně rozděleny podle barvy pásu. Ve sportovním boji se v kategorii muži hnědí umístil na 1. místě vedoucí oddílu Petr Muladi a na místě druhém Lukáš
Muladi. Ve sparingových kategoriích jsme také prokázali své schopnosti, když v kategorii muži
oranžový vyhrál Ladislav Bradáč 1. místo a v kategorii muži žlutí obsadil 1. místo Filip Ferenc.
Ve formách zajistil úspěch oddílu Ladislav Bradáč svým druhým místem ve formě Sekunda.
Na konci semináře se rozdávaly zkoušky na vyšší pásy a zde měl Krmelín maximální možný
úspěch, protože všichni naši žáci vyšší pás dostali. Lukáš Václavek obdržel 9. kyu, Jan Dúbrava
a Filip Ferenc dostali 8. kyu, Martin Ostárek povýšil na 7. kyu a Ladislav Bradáč dokonce získal
6. kyu, čímž se posunul ze sparingových kategorií do sportovního boje.
Pro více informací o činnosti oddílu se můžete podívat na internetové stránky:
www.krmelin.mska.cz
Petr Muladi, oddíl karate Krmelín

Chovatelé hodnotí uplynulý rok 2009
Tak jako každý rok, tak 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 ten rok uplynulý. Chovatelé ho hodnotili na
Výroční členské schůzi 27. 2. 2010. Zúčastnili se ji přátelé z družebních organizací, pan starosta
a kamarádi z řad hasičů.
Na začátku hodnocení uplynulého roku bylo ústředním bodem schůze zhodnocení vytýčených úkolů a vyhodnocení soutěže chovatelů o pohár obce. Do roku 2009 jsme vstupovali se 13
členy a 1 čestným předsedou. Myslím si, že jsme celkem funkční organizace a dobrá parta, která
umí odvést kus dobré práce. Chovatelé naočkovali 1 030 ks králíků proti Moru a Myxomatóze, očkujeme i nečlenům. Největší úkol byl uspořádat místní výstavu a pokračovat v adaptaci
střediska.
Teď něco o středisku. Všichni jste si všimli, že se organizace pustila do adaptace celého střediska. V loňském roce jsme s přispěním obce udělali omítky v zadní části.
Bylo to dosti práce a myslím si, že je vidět, že za to chovatelé umí vzít. Bylo odpracováno 427
brigádnických hodin, neboť nám nepomáhá žádná firma, děláme si vše sami svépomocí. Do
letošního roku chceme pokračovat v zadní části, dokončit omítku a vše natřít, podhledy, okna,
dveře, žlaby.
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Teď něco o výstavě a družebních výstavách
43. výstavu se nám podařilo uspořádat 12. – 13. září. Bylo vystaveno 115 ks králíků 23 plemen
26 chovatelů, 30 ks drůbež velká 6 plemen 6 chovatelů, 42 ks drůbeže zdrobnělé 10 plemen 10
chovatelů, 1 klec kachna 1 chovatele, 4 klece bažantů 3 barevných rázů 1 chovatele, 18 klecí holubů 6 plemen 3 chovatelů. Bylo uděleno 10 čestných cen na králíky, 5 čestných cen na drůbež,
1 čestná cena na holuby. Byl udělen 1 pohár na vítěznou cenu výstavy. Naši členové získali 3
čestné ceny na králíky, 2 čestné ceny na drůbež, 1 čestnou cenu na holuby.
Vítěznou cenu výstavy získala sl. Stonišová na drůbež Wyandotka stříbrná.
Čestné ceny získali: Vijačka M. – Zakrslý beran, Klimeš M. – Heč, Lyčka J. – Castorex
Drůbež: Lyčka-Lenghornka, Klimeš-Bieleferdka
Holubi: Laták-český stavák

Družební soutěž:
Králík:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
Drůbež:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
Celkově:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Stará Ves
Krmelín
Paskov
Staříč
Stará Ves
Krmelín
Staříč
Paskov
Stará Ves
Krmelín
Staříč
Paskov

1 136 bodů
1 129,5 bodů
1 128,5 bodů
1 127 bodů
841,5 bodů
751 bodů
653 bodů
373 bodů
1 977,5 bodů
1 880,5 bodů
1 780 bodů
1 501,5 bodů

Úkoly na rok 2010:
Pokračovat v rozsáhlé adaptaci střediska, osadit jej logem organizace, přijmout alespoň 2
nové členy, v měsíci září uspořádat místní výstavu. Doufám, že nám obec pomůže zajistit naše
cíle tak, jak nám pomohla v loňském roce. Děkuji obecní radě, panu starostovi, manželkám,
přítelkyním za podporu v našich náročných úkolech. Děkuji a těším se na setkání na akcích
pořádaných chovateli v letošním roce.
Miroslav Klimeš, předseda ČSCH

Z výroční členské schůze Krmelínských
včelařů
V pátek 25. února 2010 se konala Výroční členská schůze ZO ČSV Krmelín. V úvodu jsme uctili památku členů a funkcionářů, kteří odešli z našich řad, a to Radomír a Čestmír Plačkovi, Bohumil Tartaini a Miroslav
Jarolím.
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Účelem našeho jednání bylo zhodnocení naší činnosti za uplynulé pětileté období a rovněž
výhled chovu včel v dobách příštích. Vývoj ukazuje následující tabulka:
Rok
2005
2006
2007
2008
2009

Počet členů
20
20
19
19
21

Počet včelstev
204
169
181
185
208

Náš průměrný chovatel se narodil v roce 1954, čili věkový průměr členů je 56 let. Přes toto
poměrně vysoké číslo patříme k nejmladším v okrese Frýdek – Místek.
Zásadní pozornost jsme věnovali především zdravotnímu stavu našich včelstev a naprosto
důsledně naplňovali veškerá nařízení Krajské veterinární správy. Velmi nebezpečnou nákazu
včel Varroázu se nám dařilo po celou dobu udržovat na velmi nízké podklinické úrovni. V roce
2008 byl na Oprechticích diagnostikován mor včelího plodu, všechna včelstva na stanovišti
spálena a pro obec Krmelín bylo vyhlášeno ochranné pásmo. To znamená zákaz jakéhokoliv
pohybu včelstev včetně kočování, fyzická kontrola všech včelstev lékařkou veterinární správy
a odběr vzorků k laboratornímu vyšetření. Vše dopadlo dobře a v prosinci 2009 Krajská veterinární správa ochranná opatření na naši obec zrušila. Nákazová situace vyžaduje naprosto
spolehlivé léčení včelstev, dodržování hygieny chovu a pořádek na včelnících.
Velmi náročné bylo v loňském roce provedené stěhování školního včelína do nových prostor
v areálu Pekařství Boček na Světlově. O zapojení našich včelařů a zejména nevčelařů jsem zevrubně psal již v loňském Zpravodaji. Dobrou práci odvedla i stavební firma pana Jana Slabého
z Brušperka provedením zemních úprav prostoru pro umístění včelína, a to bez nároků na
odměnu. Patří jim naše poděkování.
Včelín je přemístěn a co dál? Máme připraveno šest zdravých a silných oddělků a k nastěhování těchto včelstev dojde v nejbližších dnech podle vývoje počasí. V jednom z nich je zimována
chovná inseminovaná matka Kraňského plemene z Včelařské stanice Jabloňany a počítáme již
v letošním roce s odchovem jejich dcer.
Nejdůležitějším úkolem však bude založení včelařského kroužku pro děti naší školy. Naše
včelařství potřebuje mladou krev, potřebuje kvalifikovaný dorost. Pokud půjde vše podle představ, chtěli bychom zahájit činnost ještě před letními prázdninami.
Na schůzi byl vysoce oceněn přístup obce Krmelín k podpoře včelaření v Krmelíně. Pravidelně ročně jsme mohli počítat s příspěvkem na zdolávací opatření na Varroázu z obecního
rozpočtu. Vyšší dotace jsme obdrželi na nejmodernější techniku k léčení včelstev a na pořízení
nových nástavkových úlů do školního včelína. Chov včel má naprosto prokazatelný přínos pro
obec, občany i zemědělskou výrobu. Věříme v podporu i v dalším období a díky za to, že máme
vždy otevřené dveře pochopení v zastupitelstvu obce, v radě obce a i na obecním úřadě.
Významným bodem jednání výroční schůze byly volby orgánů pro nové volební období. Do
funkcí byli zvoleni:
Výbor:
Ing. Miroslav Kanclíř – předseda
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JUDr. Bohuslav Klímek - místopředseda
Aleš Blatoň – jednatel
Radek Tříska – pokladník
Stanislav Čikas - nákazový
Kontrolní a revizní komise:
Josef Havránek – předseda
Zdeněk Hlavenka – člen
Delegátem na Okresní konferenci ČSV byl zvolen předseda, náhradníkem jednatel. Zakončením letošního volebního roku v našem Občanském sdružení bude IX. sjezd ČSV v měsíci
prosinci.
Všichni naši chovatelé se těší na příznivé jaro a úspěšný včelařský rok ve snůšce medu i ostatních produktů. Očekáváme, že Krmelínští občané budou nakupovat med od včelařů, čímž podpoří chov včel v naší obci, zemi, a tím i přírodní rovnováhu. Jezte český med, jezte med od
Krmelínských včelařů, je nejlepší. Naše chovy jsou na velmi vysoké hygienické i veterinární
úrovni, zkrátka to umíme.
Věřím, že naši občané jsou si vědomi přínosu chovu včel pro tvorbu a ochranu životního
prostředí, budou nám pomáhat a budou mít včelaře v úctě, jaká jim právem náleží.
Ing. Miroslav Kanclíř, předseda ZO ČSV Krmelín

Zdravice rodné obci a krmelínským rodákům
Tisíce dědin po vlasti,
ta má mi nejmilejší,
kde prožil člověk mládí své,
života chvíle nejkrásnější

Zdravím vás všechny co nejsrdečněji. Využívám tento Zpravodaj, který mně vždy přibližuje
domov i občany obce v čele se starostou Václavem Zezulkou, kteří usilují o rozvoj a zvelebení
mé rodné obce. Díky patří také seniorům, s nimiž máme družbu Rád vzpomínám na jejich
návštěvu na Dolní Bečvě, v mé „olympijské“ hale i na posezení v hostinci u Maléřů. Také na náš
zájezd k vám do Krmelína a milé setkání při vaší muzice v sále na Benátkách.
Nikdy nemohu zapomenout na krmelínskou sokolovnu, která pro mne byla druhým domovem a která spolu s hřištěm byla postavena díky nezměrně obětavé práci členů Sokola. Pro
mého otce to bylo málo, na zahradě si postavil hrazdu a coby mistr cechu kolářského zhotovil
i minibradla.
Vzpomínám na velkolepé uvítání našeho rodáka - olympijského vítěze Vítězslava Máchu po
jeho návratu z Mnichova v roce 1972. Rád jsem tehdy přijal pozvání od obecního úřadu a byl
jsem šťastný, že mohu být u toho. Vždyť byl první na světě ve sportovním boji muže proti muži!
Patří mu poděkování za to, že jsme mohli sledovat, jak naše vlajka stoupá na nejvyšší stožár
a naše hymna se nese přes moře a oceány, aby zvěstovala všem, že chlapec z Krmelína je olympijským vítězem. To jsou vždy chvíle, které posilují naši národní hrdost a vlastenectví.
Uvítali jsme jej i na Dolní Bečvě 8. září 1995, kdy se k nám sjelo 11 československých hvězd
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olympijského nebe. V sále u Maléřů prohlásila tehdy Věra Čáslavská: „V takové sestavě jsme
ještě nikdy a nikde nebyli. Vždyť dneska v tomto malém sále sedí nositelé 25 olympijských
medailí, z toho 15 zlatých, 7 stříbrných a 3 bronzových.“ K dobré náladě nám tehdy vyhrávala
skvělá cimbálová kapela Čechovců z Uherského Hradiště a všechny zaujalo vyprávění všech
olympioniků. Zvlášť humorný byl Emil Zátopek.
I letos ve druhé polovině února jsme žili olympiádou. Naši sportovci nezklamali. Největší
radost nám udělala naše olympijská královna Martina Sáblíková. Náš dík patří všem, kteří proslavili naši zemi, tu jedinou mezi všemi po celém světě.
Obšírněji se o olympiádách dočtete v knížečce „Mé cesty za olympijským ohněm“, kterou
podle mého vyprávění napsal i vám známý předseda Klubu seniorů v Dolní Bečvě Ing. Jaroslav
Blinka. O úspěších dolnobečvanských sportovců se můžete dočíst v jeho další knize „Historie
sportu na Dolní Bečvě“. Obě tyto knížky spolu s další – „Čas činů, čas obětí“, která pojednává
o protifašistickém odboji v Beskydech, si můžete zapůjčit ve vaší obecní knihovně, které jsem
je daroval.
Ještě jednou vás srdečně zdravím, přeji hodně úspěchů a pevné zdraví.
Radko Linhart

Mezi námi . . .
měsíc březen je každoročně námi očekáván. Je měsícem knihy, hlásí se příchodem prvního jarního dne a celý svět oslavuje narozeniny učitele národů.
Po rekonstrukci objekt naší knihovny osloví každého, knihy jsou přehledně,
dle žánru ve stojanech uloženy a je opravdu jen na nás, s jakým požadavkem
přicházíme. Každému v pravý čas tu správnou knihu - heslo, které každého knihovníka zdobilo a věřme, že tomu tak je i bude v období následujícím.
Letošní astronomické jaro se přihlásilo již 20. 3. po 18 hod. večer. Bylo jistě námi všemi očekáváno. A „ladovská“ zima nám vše nehezké milosrdně zakryla. A nyní vidíme i to, co mělo
být v odpadkových nádobách dávno odvezeno. Chodníky i okraje komunikací jsou viditelné
i trasou psů. Těch volně pobíhajících, po kterých majitel neuklízí. A podíváme-li se na příkopy
a neoplocené pozemky, je všude stopa po přítomností psa. Myslíte si, že je to správné?
Na zahrádkách se radujeme ze všeho, co roste a kvete. Obdivujeme sněženky, krokusy a i očima pomáháme vytahovat stvoly květin, jejichž pupeny se den ode dne více nalévají. Učme se
zákonitostem přírody a ve všem ji respektujme.
28. březen je výročí narození učitele národů Jana Ámose Komenského, uctívá jej celý svět.
Jeho známá věta: „Osobnost učitele je klíčová“ by měla být samozřejmostí na všech školách.
Vážení pedagogové naší školy mateřské a základní, k Vašemu svátku Vám přejeme stálou
náklonnost a dychtivost dětí i žáků. Vzděláváte a vychováváte, děkujeme, a ať je Vám i nadále
práce koněm.
Začátkem dubna přicházejí Velikonoce. Jsou nejen křesťanskými svátky, ale i obdobím, kdy
je nás doma více. Těšíme se na toto období a připravujeme oblíbená nebo i nová jídla s přáním,
aby chutnala.
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Zkusme plněné brambory s hlávkovým salátem.
Postup: Omyté brambory uvaříme ve slupce. Nedovaříme. Po oloupání vydlabeme vnitřky asi
na šířku 3 cm. Narovnáme je na „ležato“ do zapékací misky a každý důlek naplníme směsí: rozpustíme anglickou slaninu, přidáme nakrájený plísňový sýr, zelenou posekanou nať, okořeníme
pepřem a muškátovým květem a zalijeme smetanou 33 %. Lžičkou dáváme do otvorů, následně
na každý otvor trochu nastrouhaného sýru. Při teplotě 20 o zapekáme asi 15minut. Servírujeme
s talířem hlávkového salátu. Brambory jsou dobré i za studena, místo anglické můžeme obměnit
uzeným masem, klobásou apod.
Věřte, že kombinací chutí i barevností pokrmu budete mile překvapeni.
Vážení spoluobčané, přeji Vám požehnané Velikonoce zdobené malovanými ornamenty zážitků, bohatou pomlázku a spoustu elánu do
dalších jarních dnů.
Ke všemu, co je před Vámi, přeji tolik síly, kolik má jarní slunce, které
i přes nepřízeň lidí tohoto světa, vychází rádo, každé ráno, znovu.

Vaše L. A.

Máte to k nám blíže
Letiště v Mošnově, příletová hala …, právě tam se nachází pobočka Ostravského informačního centra.
Neobyčejné informační centrum
Informace o blízkém okolí i celém Moravskoslezském kraji, o dopravě, letovém řádu, prodej
jízdenek MHD, publikací, map a suvenýrů, to vše je zde samozřejmostí. Víme, co se kde „šustne“ ve světě kultury a zábavy a navíc, právě u nás zakoupíte drtivou většinu vstupenek na akce
v Ostravě, celé ČR, a dokonce na některé akce v zahraničí. Ať už je to koncert Vašeho oblíbeného
zpěváka, či kapely, festival, lední revue, tanec, muzikál v Praze, činohra, opera, balet, ples, přednáška či workshop v Domě kultury města Ostravy, Domě kultury Akord v Ostravě Zábřehu, či
v republice v prodejních systémech Ticket Art, Ticket Pro, Ticket Portal a Ticket Stream. Novinkou je prodej vstupenek do Národního divadla Moravskoslezského, či Kulturního zařízení
Ostrava Jih. Seznam akcí najdete na www.ostravainfo.cz.
Vše na jednom místě
Chystáte se do zahraničí a už nyní propočítáváte poplatky bank za směnu valut a děsíte se,
kolik peněz Vás to bude zase stát? U nás poplatky neexistují. Směnit můžete eura, americké
dolary, britské libry, polské zloté, chorvatské kuny, maďarské forinty, nebo švédské koruny
a to vše s výhodným kurzem, o kterém se můžete telefonicky informovat na čísle 558 272 419.
Pokud Vám ke spokojenosti schází ještě dálniční známka, jste tu opět správně. Motoristé cestující na Slovensko, do Rakouska, nebo po českých dálnicích zde mají zelenou.
Nebojte se přijet autem
Patnáct minut. To je doba, po kterou můžete stát na parkovišti před odletovou halou zdarma.
Pokud se Vám to zdá přece jen málo, jsou pro Vás nedaleko připravena také neplacená parkoviště.

24

Krmelínský zpravodaj

Přijďte se přesvědčit
Na Vaši návštěvu v příletové hale letiště Mošnov, se srdečně těší pracovníci OIS v pracovních
dnech od 7.00 do 21.30 hod a o víkendech od 7.00 do 18.30 hod.
Ostravský informační servis, s. r. o. – pobočka Letiště Vestibul příletové haly – Mezinárodní letiště
Leoše Janáčka Ostrava – Mošnov E letiste@ostravainfo.cz
T +420 558 272 419

Výlet na kole – jízda krajinou
TJ SOKOL Proskovice společně s Klubem českých velocipedistů Stará Bělá pořádají v sobotu
8. května 2010 „Jízdu krajinou – jízdu úcty a poděkování“. Uskuteční se v rámci vzpomínek
na 65. výročí ukončení 2. světové války.
Cyklisté budou směřovat do Výškovic, odkud společně odjedou v 15.00 hod   ke Korýtku
- k místu, odkud 1. Čs. samostatná tanková brigáda po překročení Odry začala osvobozovat
Ostravu. Od Korýtka se pojede k táboráku, kde účastníci stráví májový podvečer.
Na společnou Jízdu krajinou zvou Eva Paličková, starostka TJ Sokol Proskovice
a Oldřich Dlouhý, předseda KČV Stará Bělá.

Informace o válečných hrobech a pietních místech na internetu
V těchto dnech byly veřejnosti zpřístupněny informace o válečných hrobech a pietních místech, které jsou součástí Centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany ČR.
Informace o válečných hrobech jsou dostupné na internetových stránkách http://valecnehroby.army.cz. V evidenci válečných hrobů (levý panel na monitoru) lze vyhledávat údaje o válečných hrobech v České republice (Hledání VH v ČR) i o českých válečných hrobech v zahraničí
(Hledání VH v zahraničí). Dále vyhledávání pokračuje podle údajů o osobách pohřbených ve
válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech (záložka – Hledání podle osobních údajů) a také podle údajů o válečných hrobech (záložka-Hledání podle údajů o VH).
Zpracována je také „Mapa lokalit VH“. Pro zobrazení jednotlivých válečných hrobů v ČR
prostřednictvím tohoto odkazu je nutné provést přiblížení (větší detail mapy) vybrané oblasti.
Válečné hroby v zahraničí se na mapě zobrazují i v základním náhledu. Kliknutím myší na symbol válečného hrobu zobrazeného v mapě lze zobrazit další související informace.
V případě, že byste chtěli v rámci výše zmíněných internetových stránek doplnit informace
o válečných hrobech a pietních místech o nové nebo upřesňující údaje, kontaktujte obor životního prostředí a zemědělství magistrátu – telefonní číslo 558 609 488 – Ing. B. Kalenská, Š.
Gilarová.

POLICIE OOP BRUŠPERK
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás stručně informoval o bezpečnostní situaci v obvodu Obvodního oddělení Policie
České republiky Brušperk.
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Na našem oddělení došlo od 1. 1. 2009 ke změně územního působení, kdy obce Hukvaldy,
Horní a Dolní Sklenov a Rychaltice přešly do územního působení obvodního oddělení PČR
Palkovice a nám přibyly obce Paskov, Řepiště a Žabeň. Toto se projevilo nárůstem trestných
činů a přestupků v našem územním obvodě. Naše oddělení šetřilo od 1. ledna do 31. prosince
2009 celkem 282 trestných činů, 362 přestupků (mimo dopravních) a vyřídilo 351 obyčejných
čísel jednacích, tedy žádostí o zjištění pobytu či pověsti nebo předvedení osob.
V samotné obci Krmelín došlo od 1. 1. do 31. 12. 2009 k 19 trestným činům, 26 přestupkům
(mimo dopravních) a bylo projednáno 5 čísel jednacích. U trestných činů převažují majetkové
delikty, zejména krádeže vloupáním do motorových vozidel, prodejen a rodinných domů a novostaveb.
Chtěli bychom Vás upozornit, že se v našem služebním obvodu nově rozmáhají krádeže vloupáním do zaparkovaných osobních motorových vozidel, čemuž se nevyhnula ani obec Krmelín.
Pamatujte, že pachatelům stačí i Vaše chvilkové odběhnutí do obchodu, a byť je vaše odložená
igelitová taška či peněženka prázdná, je pro pachatele těchto činů pořád lákadlem. Pro pachatele je důležitý pouhý fakt, že se ve vozidle nachází nějaká věc, kterou mohou odcizit. Vzhledem
k těmto skutečnostem žádáme občany, aby si ve vozidle neponechávali žádné věci, které by
mohly lákat ke krádežím. V roce 2009 jsme opět zaznamenali velký počet trestných činů na
parkovišti na Světlově, kdy tuto situaci jsme řešili společně s vedením obce Krmelín. Radou
obce Krmelín bylo schváleno, že na parkovišti u silnice I/58 na Světlově budou nainstalovány
venkovní kamery, které budou 24 hod. denně monitorovat daný úsek a doplňkové informativní
tabule.
Dále chceme nejen občany Krmelína upozornit na dodržování silničních předpisů, a to konkrétně zákazu stání a zastavení na přechodu pro chodce a 5 m před přechodem. V loňském roce
se opět ukázalo, že tento přestupek je často porušován, proto OOP Brušperk bude v roce 2010
důsledně dbát na toto porušení silničních předpisů, kdy za tento přestupek lze uložit pokutu
do výše 2000 Kč. Rovněž touto cestou si dovolujeme upozornit řidiče, kteří vlastní řidičský průkaz vydaný v období od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000, že jsou ze zákona povinni tento řidičský
průkaz vyměnit do 31. 12. 2010. Tato výměna je bezplatná a s sebou si na obecní úřad s rozšířenou působností vezměte svůj občanský průkaz, končící řidičský průkaz a jednu fotografii
o rozměru 3,5 x 4,5 cm. Nenechávejte vše na poslední chvíli a předejděte tak stání ve frontách
či případnému postihu za to, že váš řidičský průkaz pozbyl platnosti. Více se dozvíte na stránkách www.vymentesiridicak.cz .
Závěrem bych Vás chtěl požádat, abyste i nadále věnovali pozornost tomu, co se děje ve
Vaši obci a v případě potřeby jste se co nejrychleji obraceli na Policii ČR, na telefonní číslo
558 666 222, což je přímo na naše obvodní oddělení PČR Brušperk, nebo na tísňovou linku 158.
Bez Vaší pomoci nemůžeme být nikdy tak úspěšní, jak bychom si všichni přáli.

Cyklisté a povinná výbava jízdních kol
Dosti často je podceňována ta skutečnost, že cyklisté jsou účastníky provozu na pozemních
komunikacích. Pro cyklisty tedy při používání kola na pozemních komunikacích vyplývají povinnosti řídit se zákonem O provozu na pozemních komunikacích a jinými právními úpravami
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v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Často se lze setkat
i s alkoholem za řídítky a v případě ohrožení bezpečnosti provozu musí takový cyklista počítat
s tím, že bude brán k zodpovědnosti jako každý jiný řidič. Další negativní zkušeností je hazard
s vlastní bezpečností cyklistů. Tato nezodpovědnost může pro ostatní účastníky provozu na
našich silnicích připravit horké chvíle. Mnohdy lze potkat za snížené viditelnosti neosvětlené
cyklisty, nebo právě ty, kteří se zastavili na pár sklenic piva. Každý řidič motorového dopravního prostředku vám při tom řekne, jak strašně nepříjemné je večer potkat neosvětlené jízdní
kolo či neoznačeného chodce. Z hlediska bezpečnosti je pak dobré vědět, jak musí být kolo
vybaveno.
Jelikož jsou ze strany cyklistů časté dotazy na tuto problematiku, uvádíme výňatek o povinné
výbavě jízdních kol.
Pozn.: cyklista mladší 18 let musí mít přílbu schváleného typu a řádně upevněnou na hlavě.
Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími zařízeními pro
světelnou signalizaci a osvětlení světlometem svítícím dopředu bílým světlem, zadní svítilnou
červené barvy a nezbytné odrazky.

Být viděn na silnicích
Častou příčinou nehod a úmrtí na silnicích je špatná viditelnost. Každým rokem tak umírá
několik stovek lidí. Většinu tvoří chodci a cyklisté, kteří nejsou na silnici vidět. Podle odborníků
je proto potřeba ve zhoršených podmínkách nosit reflexní oblečení. Děti mají mít navíc na
školní brašně odrazové plochy nebo speciální reflexní přívěsky.
Vidět a být viděn – tak zní nejzákladnější pravidlo bezpečnosti na silnicích. Ale jak to tak
bývá, málo kdo z chodců nebo cyklistů se tímto heslem přímo řídí. Stačí se podívat, kolik lidí
používá reflexní oblečení, speciální reflexní pásky nebo i obyčejné světlo. Velkou výhodou reflexních materiálů je viditelnost až na 200 metrů. To je několikanásobně větší vzdálenost než
u tmavého oblečení, kdy je naopak člověk spíše neviditelný. Řidič tedy světlé nebo reflexní
oblečení uvidí dříve a může rychleji zareagovat. Nicméně stejně jako je důležité být viděn, je
potřeba, aby byli řidiči ohleduplnější.

Neznámý za dveřmi - rady pro seniory
• Neotvírejte nikdy dveře svého domu, dokud si nejste naprosto jisti, že člověka za dveřmi
znáte.
• Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Jméno si přečetl na vizitce.
• Stává se, že si pachatelé loupežných přepadení obstarají falešné průkazy a vymyslí si pádný
důvod pro to, abyste jim otevřeli (nevolnost, porucha na topení, kontrola televizní přípojky,
vzkaz nebo telegram, nutnost rychle zatelefonovat pro pomoc atd.).
• Nikdy takové lidi nepouštějte do bytu, i kdyby vypadali velmi důvěryhodně.
• Pokud je jejich žádost naléhavá, řekněte jim, aby přišli znovu v doprovodu člověka ze sousedství, kterého znáte.
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• Pokud máte telefon, můžete si dotazem ověřit, zda uvedený podnik k vám skutečně takového
člověka poslal.
• Je dobré si na zvláštní papír pro takové případy poznamenat telefonní čísla na policii, hasiče,
záchrannou službu a sousedy.
• V případě bezprostředního ohrožení volejte o pomoc

Prevence vloupání do rodinného domku nebo bytu
• Prevence proti vloupání do rodinného domku nebo bytu začíná u řádně zamčených vstupních dveří.
• Trvejte na tom, aby společné prostory v domě (chodby, schodiště, sklepy, apod.) byly dobře
osvětleny a aby klíče od nich měli pouze nájemníci.
• Zabraňte tomu, aby kukátkem nebo poštovní schránkou bylo vidět do bytu. Uvádějte na
zvonky, schránky a dveře své příjmení v množném čísle bez titulů.
• Než otevřete, přesvědčte se, kdo je za dveřmi (použijte panoramatické kukátko, bezpečnostní
řetízek).
• Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí různé služby (např.
vyčištění koberců, nabídky různého zboží spod.), může to být trik, jak si otipovat váš byt.
• Nevstupujte do domu či bytu, přijdete-li domů a naleznete dveře pootevřené a zdá se Vám, že
Vás někdo vykradl. Ihned zavolejte policii 158.
• Mějte se na paměti, že ke krádežím vloupání dochází nejčastěji v dopoledních hodinách
a o víkendech.

Cenné věci v bytě
Zloději kradou především takové věci, které mohou snadno prodat a získat za ně peníze. Doporučujeme pořídit si pečlivou dokumentaci všech cenných předmětů, sbírek šperků atd.
Zvláštní pozornost věnujte detailům, které by v budoucnu mohly usnadnit pátrání po těchto
věcech a jejich poznání.
Za zbytečné nepovažujte ani rozhodnutí pořídit si fotodokumentaci zařízení bytu.
Velmi usnadní vaše jednání s pojišťovnou.
pprap. Jiří Zamazal, vrchní asistent

PODĚKOVÁNÍ
Šachisté z Krmelína děkují sponzorům Potraviny Dvorský a PKS servis s. r. o. Jamroz Ladislav
za sponzorské dary.

INZERCE
Prodám oplocenou zahradu v k. ú. Krmelín, cca 800 m2 na stavbu rodinného domu.
Mobil: 723 411 544
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MALÍŘ – NATĚRAČ – firma MALUCHA

Petr, Okrajní 241, 739 24 Krmelín,
mob.: 603 777 182, 608 777 182, e-mail: malucha.p@seznam.cz

provádí malířské a natěračské práce
• Malování pokojů barvou Remal, Primalex, Jupol atd.
• Speciální úpravy povrchů na ničení řas a plísní na malbě a zdivu (napouštění a injektáže dřeva proti červotočům a plísní)
• Nátěry fasád, oken, dveří
• Nátěry střech a práce ve výškách s horolezeckým vybavením
• Nátěry ocelových konstrukcí
• Nátěry okapů a okapových svodů
• Nátěry radiátorů (topení), teplovodního potrubí
• Opravy a nátěry lepenkových střech Elastodek
• Malování pokojů a nanášení strukturových maleb Jubolit a Gottele, Izolux, dekorativní malby, Antik, Akrildekor a Batiky
• Odstraňování starých maleb, tapet a jiných nátěrů
• Lepení polystyrénových stropních podhledů, podlahových a obkladových korků
• Lakování a nátěr nábytku
• Protiplísňové nátěry a tenkovrstvé omítky k vyrovnání starých omítek
• Broušení a lakování parket a dřevěných podlah
• Ořezy a kácení stromů
• K práci používáme vysokotlaké zařízení ARLLESS, stříkací pistole PRO-FINISH
TSR, laserové měřící zařízení a vzduchové stříkání. Provádíme rovněž úklidové práce, v domácnosti mytí oken po malování atd. Firma poskytuje na tyto práce záruku
v délce 24 měsíců a na materiál dle výrobce.
Nabídkové ceny (orientačně):
nátěry oken, dveří s opálením dle potřeby od 250 Kč/bm
malování pokojů v bílé barvě
od 20 Kč/m2
malování pokojů v barev.odstínech dle ceny vzork.od 30 Kč do 50 Kč/m2
nátěry fasád
od 90 Kč/m2
V ceně je práce včetně materiálu.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA VE STARÉ VSI OD 1. 4. 2010

BARVY – LAKY

BARVY ČESKÝCH VÝROBCŮ
Stará Ves nad Ondřejnicí, ul. Rynek 132, mob.: 603 777 182

Krmelínský zpravodaj
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OBJEDNÁVKY
www.salonsimona.cz tel: 603588092, 558666001
email: simona.lipovska@volny.cz
PÉČE O ŽENY•PÉČE O MUŽE•PÉČE O MLADÉ•ESTETICKÉ KOREKTIVNÍ ZÁKROKY
MEDICINÁLNÍ – SUCHÁ PEDIKÚRA ● NEHTOVÁ MODELÁŢ ● MANIKÚRA ● KOSMETIKA
SYNCARE OŠETŘENÍ PLETI ● MEDOVÁ LÉČEBNÁ MASÁŢ TĚLA ● DEPILACE
AKNE PORADNA PRO DOSPÍVAJÍCÍ ● NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIC● TETOVÁNÍ OBRÁZKŮ
LÍČENÍ ● PERNAMENTNÍ MAKE-UP PLETI ● TŘPYTIVÉ TETOVÁNÍ DOČASNÉ
TRVALÁ NA ŘASY ● DEPILACE TĚLA ● CHEMICKÝ PEELING ● VYŠETŘENÍ KOŢNÍM LÉKAŘEM
VÝPLŇ VRÁSEK TRIABOTULOTOXIN ● ODSTRANĚNÍ PIGMENTACÍ PLETI
vše prováděno zdravotní sestrou ♥

DÁRKOVÉ VOUSCHERY ♥ pracovní doba 7 dní v týdnu
provozovna Brušperk

31

Krmelínský zpravodaj

32

HOTEL

CUKRÁRNA

STEAK BAR

objednávky na
tel : 733125270

PONDĚLÍ ‐ SOBOTA
8.00 ‐12.00 / 14.00 ‐ 18.00
NEDĚLE
13.00 ‐ 17.00

PONDĚLÍ ‐ ČTVRTEK
18.00 ‐ 22.00
PÁTEK ‐ SOBOTA
18.00 ‐ ?

Čerstvé domácí zákusky………………..

Pizza od 14.00 k vyzvednutí a
od 15.30 rozvoz

IPM Plus, s.r.o ‐ náměstí J.A.Komenského 31, BRUŠPERK

ROZVOZ PIZZY

Tel.: 739 754 730

HAPPY HOURS ‐ STÁLE POKRAČUJE + 3 Ks PIZZA NAVÍC VELVET 0,5L
Při objednání pizzy mezi 15.30 ‐ 17.30 hodinou druhá pizza za 1/2
Margherita
Funghi
Salami
Romana
Vegetariano
Toscana
Presto
Capricciosa
Siciliana
Hawaii
San Marino
Mexicana
Serenata
Quatro stagioni
Picante
Giana
Quatro formaggio
Quatro formag. special
Pollo

(tomato, eidam, oregano)
(tomato, eidam, žampiony)
(tomato, eidam, salám)
(tomato, eidam, paprikáš, uzený sýr)
(tomato, eidam, pórek, hrášek,kukuřice, rajče)
(tomato, eidam, klobása, žampiony)
(tomato, eidam, šunka, hermelín,paprika, žampiony)
(tomato, eidam ,šunka,vejce, žampiony)
(tomato, eidam, šunka, paprika,kapari)
(tomato, eidam, šunka, ananas)
(tomato, eidam,šunka, niva, žampiony)
(tomato, kukuřice, olivy, šunka, žampiony, eidam)
(tomato, eidam, vejce, šunka, anglická slanina)
(tomato, uzený sýr, salám, paprika, anglická slanina, žampiony)
(tomato, eidam, anglická slanina, šunka, salám, feferony)
(tomato, tuňák, niva, cibule, eidam)
(smetana, niva, balkán, eidam, hermelín)
(smetana, niva, eidam, hermelín,tvarůžky,mozzarela,česnek)
(tomato, eidam, kuřecí prsa, brokolice, niva)

Na Vaše přání uděláme PIZZU i kombinovanou. Příprava cca 20 ‐30 min.
NOVINKA !!! Brušperk rozvoz zdarma , Krmelín , Stará Ves a Fryčovice 20,‐Kč, krabice 10,‐ Kč !!! NOVINKA

69,‐
79,‐
89,‐
96,‐
96,‐
96,‐
106,‐
113,‐
113,‐
113,‐
113,‐
122,‐
122,‐
122,‐
122,‐
135,‐
122,‐
135,‐
135,‐
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www.ploty-pletivo.cz

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 -15:00 nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.

Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně montáže
PLOTY - PLETIVO – zabýváme se výstavbou a prodejem oplocení, jako jsou
poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, apod. Kompletní nabídku zboží a služeb
naleznete na www.ploty-pletivo.cz
Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA OD 9.999 Kč. Výklopná, rolovací i sekční a to
jak ruční tak s pohonem na dálkové ovládání, včetně montáže. Více informací naleznete
na www.vrata-ostrava.cz
Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 Kč. Kompletní nabídka je na
www.thuja.cz nebo na tel.: 722 557 777
Prodej KRMIVA PRO PSY www.pro-psy-krmivo.cz
POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ)
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru
1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm
Výška pletiva
Cena za 1m
Balení
Celková cena s DPH
100 cm
45 Kč
25 m
1.125 Kč
125 cm
56 Kč
25 m
1.400 Kč
150 cm
59 Kč
25 m
1.475 Kč
160 cm
67 Kč
25 m
1.675 Kč
180 cm
81 Kč
25 m
2.025 Kč
200 cm
84 Kč
25 m
2.100 Kč

Při předložení tohoto inzerátu máme pro Vás drobný dárek

Krmelínský zpravodaj

34

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

PLASTOVÁ OKNA
(5-ti a 7-mi komorová)
•
•
•
•
•

Výroba a montáž plastových oken, dveří a výloh včetně doplňků
Výroba a montáž parapetů, žaluzií a sítí proti hmyzu
Kompletní realizace od zaměření až po zednické zapravení a likvidaci starých oken
Zdarma: kalkulace, zaměření, doprava (do 30 km od Ostravy)

AKCE – MIMOŘÁDNÉ SLEVY

tel.: 608 369 840,
e-mail: dobraokna@seznam.cz, web: www.oknaplast.kvalitne.cz

Krmelínský zpravodaj

ŘIDIČI ZPOZORNĚTE !!!

U mne vždy sjednáte nejlevnější povinné a havarijní pojištění.
Pouze u FIXUM a. s. výběr z osmi pojistitelů!
• AXA
• ČPP
• Generali
• Alianz
• Kooperativa
• ČSOB
• Triglav
• Generali
•
Osobní přístup, přechod a změnu u pojištění zajistím ZDARMA!
Pracovní doba pondělí až sobota.
Váš známý makléř – Karel Linhart z Krmelína,
email.: karel@autohart.cz, mob.: 603 953 354
www.autohart.cz

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

Holičství a kadeřnictví
v Brušperku na náměstí

přijme ihned pánskou i dámskou kadeřnici
se živnostenským listem
Příjemné prostředí, zavedená klientela, nízký nájem.
Bližší informace v kadeřnictví nebo na čísle 605 477 467.
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Provádíme a dodáváme


nábytek na míru do celého bytu, obývací pokoje, ložnice,
dětské pokoje, pracovny, šatny (dýhované, z masivu, atd.)



plovoucí podlahy včetně položení (dřevěné, laminátové)



dveře a zárubně do interiérů (dýhované, fóliované)



kuchyňské linky včetně vestavných spotřebičů



vestavěné skříně a další

Kontakt:
Ing. Jiří Janošek
ALBA INTERIER
Ke Kapli 441
Stará Ves nad Ondřejnicí
TEL/FAX: 596 781 711
MOB: 603 211 880
E-mail: obchod@albainterier.cz
WWW: www.albainterier.cz

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 10. 6. 2010.

