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Schválen rozpočet obce na rok 2011
Na 3. zasedání zastupitelstva obce dne 30. 3. 2011 byl schválen rozpočet obce na letošní rok. Jeho
součástí kromě mandatorních výdajů jsou i kapitálové výdaje na financování těchto investičních
akcí v následujícím období:
- zřízení přechodu pro chodce na silnici I/58 před hřbitovem (osvětlení, vodorovné a svislé dopravní značení, stavební úpravy)
- prodloužení stávajícího chodníku na hřbitově k zadnímu vstupu
- projektová dokumentace chodníků ul. Paskovská a ul. Proskovická
- projektová dokumentace inženýrských sítí ul. Zahradnická a ul. Okrajní
- projektová dokumentace vnitřních rozvodů ve Zdravotním středisku
Dosud nebylo rozhodnuto o žádostech o dotaci na zateplení budovy Zdravotního střediska a výměnu oken a na vybavení Základní školy T. G. Masaryka informačními technologiemi. V případě
získání finanční podpory budou tyto dvě akce realizovány a doplaceny z finanční rezervy obce.
V současné době je na stavebním úřadě v Brušperku podána projektová dokumentace kanalizace
a ČOV pro územní řízení. Firma IGEA nyní zpracovává projektovou dokumentaci pro stavební
povolení, na kterou bude poskytnuta Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dotace ve výši
500 000 Kč.
Našim záměrem je nerealizovat finančně náročné stavby a zbylé peněžní prostředky použít na
stavbu kanalizace a ČOV.

Veselé, v pohodě prožité Velikonoce jakož i dny další přeje
Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Informace o dění v obci od 19. zasedání zastupitelstva obce (30. 9. 2010)
• přijetí účelové neinvestiční dotace určené na krytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti
s povodněmi pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce ve výši 20 500 Kč z rozpočtu MSK
• přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu ušlého výdělku členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce při likvidaci povodní ve výši 4 000 Kč z rozpočtu MSK
• přijetí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů ve výši 23 400 Kč z rozpočtu MSK
• Státnímu fondu dopravní infrastruktury zasláno závěrečné vyúčtování akce „Krmelín bezbarierový chodník“
• výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Krmelín v roce 2010 k 30. 9. 2010 – nebyly
zjištěny chyby a nedostatky
• za vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanovila ČIŽP zálohu na poplatky pro rok
2011 ve výši 27 010 Kč
• stanovení dopravního značení – změnu zákazu stání na ul. Kostelní vydal MM F-M
• potvrzení firmy Solar Power Energy o financování opravy kříže na Cigánce a výsadbě zeleně
podél plotu vedle hřbitova
• objednání projektové dokumentace na zřízení přechodu pro chodce na silnici I/58 před hřbitovem
• na stavební úřad v Brušperku podána žádost o územní rozhodnutí kanalizace a ČOV v obci,
v současné době distribuovány dotazníky k domovním přípojkám
• akceptace žádosti o dotaci na zateplení budovy Zdravotního střediska
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Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20. 12. 2010
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a)
kontrolu usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 19. zasedání zastupitelstva obce
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a)
rozpočtové opatření č. 4/2010
b) rozpočtové provizorium obce na rok 2011 platné do schválení definitivního rozpočtu
c)
členy finančního výboru:
předseda: Ing. Jiří Boček
členové: Ing. Tomáš Stoszek, Ing. Petr Kunát, Ing. Kamila Balcarová, Bc. Pavlína Fulnečková
d) členy kontrolního výboru:
předseda: Bc. Jakub Čmiel
členové: Petr Šperlín, Ing. Petr Jakubek, Lenka Zborovská, Ing. Miloslav Kunát
e)
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce s platností od 1. 1. 2011
f)
obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 a 2/2010 o místních poplatcích
g)
nabytí části pozemku parcela č. 54/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Krmelín
obec Krmelín, nově označené jako pozemek parcela č. 54/1, dle geometrického plánu
č. 831-9/2007 ze dne 13. 2. 2007, z vlastnictví České republiky, se kterým je příslušný
hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví obce
Krmelín, formou bezúplatného převodu
3. Zastupitelstvo obce ukládá radě obce:
a)
připravit výběrové řízení na novou podobu webových stránek obce
b) připravit variantní možnosti pro zřízení sběrného dvoru

Informace o dění v obci od 2. zasedání zastupitelstva obce (20.12.2010)
• na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané Magistrátem
města Frýdku-Místku provedla Správa a údržba silnic Frýdek – Místek změnu umístění dopravního značení na ul. Kostelní (Zákaz stání)
• nájem autolakovny Graca ukončen k 31. 12. 2010, vyklizení objektu do 31. 3. 2011
• s firmou ČEZ Distribuce uzavřeny Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
zařízení k distribuční soustavě – 4x pro čerpací stanice a ČOV
• v roce 2010 projednal Magistrát města Frýdku-Místku 12 přestupků našich občanů, příspěvek
na občana 12,30 Kč/rok
• dar obci od firmy Solar Power Energy Jota ve výši 180 000 Kč + DPH na opravu kříže – lokalita Cigánka a 50 000 Kč + DPH na výsadbu zeleně podél plotu fotovoltaické elektrárny podél
hřbitova
• k pohonné jednotce VARI zakoupen nový přívěsný vozík v ceně 5 000 Kč – původní cena
10 000 Kč
• u plotu p. Menšíka umístěna dopravní značka Z 3, na ul. za Krmelínským kopcem budou umístěny dopravní značky „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Dopravní
obsluze vjezd povolen“
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• k 28. 2. 2011 ukončil nájem p. Vladimír Vlk provádějící masážní služby ve Zdravotním středisku
• dne 4. 4. 2011 od 16 hod. veřejné projednání Návrhu změny č. 3 Územního plánu obce – v I.
patře Obecního domu
• elektronická aukce na dodávku zemního plynu a elektrické energie Sdružení měst a obcí Povodí
Ondřejnice – úspora nákladů na elektřinu – 14,2%, na plyn – 17,5%, nové smlouvy s dodavateli
od 1. 6. 2011
• kontrola České inspekce životního prostředí na vypouštění odpadních vod z obecní kanalizace
do vod povrchových a kontrola plnění poplatkových povinností za rok 2009 a 2010
• podána žádost o zalesnění bývalé skládky domovního odpadu z dotačního titulu „Nadace OKD“
ve výši 190 000 Kč
• žádost o dotaci obcí SMOPO na kulturní a společenské akce u Krajského úřadu byla vyhodnocena jako první neschválená (oslavy Tělovýchovná jednota a Sbor dobrovolných hasičůā 47 500
Kč)
• projektovou dokumentaci chodníku ul. Paskovské a Proskovické vypracuje firma Lineplan Ostrava v ceně 118 800 Kč vč. DPH
• dne 30. 3. 2011 jednání na stavebním úřadě Brušperk k vydání územního rozhodnutí stavby
„Úprava okolí OÚ a MŠ“
• Krajský úřad přidělil obci dotaci ve výši 500 000 Kč na realizaci projektu „Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení stavby „Kanalizace a ČOV Krmelín“
• Předána projektová dokumentace „Projekt přechodu pro chodce“ na silnici I/58 před hřbitovem

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 30. 3. 2011
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 2. zasedání zastupitelstva obce
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočet obce na rok 2011:
třída 1 – daňové příjmy
14 483 000 Kč
třída 2 – nedaňové příjmy
2 121 300 Kč
třída 4 – přijaté transfery
839 400 Kč
příjmy celkem (po konsolidaci)
17 443 700 Kč
třída 5 – běžné výdaje
12 089 900 Kč
třída 6 – kapitalové výdaje
2 974 200 Kč
výdaje celkem (po konsolidaci)
15 064 100 Kč
Financování:
pol. 8124 (splátka jistiny z úvěru)
pol. 8115 (přebytek fin.prostředků)

900 000 Kč
1 479 600 Kč

Kapitálové výdaje-závazné ukazatele
PD kanalizace a ČOV
odvádění a čištění odpadních vod
PD a realizace-přechod pro chodce

1 200 000 Kč
38 000 Kč
120 000 Kč

KRMELÍN
PD chodník ul. Proskovická, Paskovská
PD vnitřní rozvody v budově zdrav.střediska
technické zhodnocení garáže čp. 375
PD inženýrské sítě ul.Okrajní a Zahradnická
výkup pozemků pro ČOV
výkup pozemků
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120 000 Kč
50 000 Kč
111 200 Kč
245 000 Kč
890 000 Kč
200 000 Kč

Neinvestiční transfer zřizovatele příspěvkovým organizacím:
Mateřská škola Krmelín
355 000 Kč
Základní škola T.G.Masaryka Krmelín
1 200 000 Kč
s odvoláním na §28 odst. 6b) zák.č.250/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů zřizovatel ukládá
odvod do svého rozpočtu:
Mateřská škola Krmelín
50 000 Kč
Základní škola Krmelín
85 000 Kč
- příjemce neinvestičních transferů
- koncept Smlouvy o poskytnutí transferu příjemcům neziskových organizací
- pověření rady obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do výše
500 000 Kč včetně
b) rozpočtový výhled obce na období let 2012 a 2013
c) darování pozemku parc. č. 368/39 – orná půda o výměře 519 m2 a pozemku parc. č. 368/41
– orná půda o výměře 147 m2, vše v k. ú. Krmelín z majetku p. Petra Šperlína, ul. Světlovská,
Krmelín 128 do majetku obce
d) darování pozemku parc. č. 368/46 – orná půda o výměře 94 m2 v k. ú. Krmelín z majetku
obce do majetku p. Vladimíra Matěje, ul. Světlovská, Krmelín 129
e) darování pozemku parc. č. 1047/37 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 831 m2,
pozemku parc. č. 1047/39 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 33 m2, pozemku
parc. č. 1047/38 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1 068 m2 a pozemku parc. č.
1047/36 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1 253 m2, vše v k. ú. Krmelín z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle do majetku obce
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) komisi ve složení: Ing. Petr Jakubek, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, oslovit firmy a
provést výběrové řízení na nové webové stránky Obce Krmelín
b) zastupitelstvu obce rozhodovat o financování projektové dokumentace hlavních inženýrských sítí v obci
c) zpracovat návrh na řešení údržby okolí Základní školy T.G.Masaryka Krmelín
4. Zastupitelstvo obce neschvaluje
a) rozšíření programu o bod – seznámení zastupitelstva se zápisem z 1. schůze kontrolního
výboru

6

KRMELÍN

Sdělení obecního úřadu
Personální obsazení komisí rady obce
Rada obce na 1. jednání jmenovala tyto členy komisí:
Komise pro občanské záležitosti, kulturu a školství:
předsedkyně: MUDr. Jana Paličková
členové: Ludmila Jarolímová, Jaroslava Kramolišová, Anna Máchová, Alena Ostárková, Hana
Plačková, Svatava Svrdlinová, Olga Šperlínová, Albína Tošenovská, František Novák, Františka
Grutmanová, Marie Böhmová
Stavební komise:
předseda: Zdeněk Šindel
členové: Ing. Miroslav Kanclíř, Ing. Jiří Boček, Josef Havránek, Ing. Václav Slavík, Josef Václavík,
Miroslav Matušínský, Ing. Čestmír Staněk, Evžen Peter, Ing. Šárka Jakubková, Ph.D.

Změna č. 3 Územního plánu obce Krmelín
Dne 4. dubna 2011 od 16:00 hodin proběhlo v zasedací místnosti Obecního domu v I. patře veřejné projednání Návrhu změny č. 3 Územního plánu obce Krmelín. Po obdržení návrhu na vydání
Změny č. 3 Územního plánu, který vypracuje Magistrát města Frýdku – Místku, vydá zastupitelstvo
obce opatření obecné povahy. Po 15 dnech od jeho vyvěšení na úřední desce nabude Změna č. 3
Územního plánu účinnost.

Sběr a svoz objemového a nebezpečného odpadu, rok 2011
a) svoz a zneškodnění objemového odpadu z obce Krmelín
Kontejnery na sběr objemového odpadu budou na níže uvedených místech v obci rozmístěny
v sobotu 23. 4. 2011 v ranních hodinách a odvoz kontejnerů rovněž v sobotu v odpoledních
hodinách. Stejně tak bude učiněno 18. 6. a 1. 10. 2011.
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
Kontejner na elektroodpad (ledničky, pračky, televize, drobné elektrospotřebiče, elektronika atd.)
bude umístěn v areálu autolakovny Graca.
b) přistavení mobilní sběrny na nebezpečné odpady
v pátek
22. 4. 2011 od 9 do 17 hod. na plochu vedle Hasičského domu
v sobotu 23. 4. 2011 od 9 do 17 hod. na parkoviště vedle hostince Na Světlově
v pátek
30. 9. 2011 od 9 do 17 hod. na plochu vedle Hasičského domu
v sobotu
1.10.2011 od 9 do 17 hod. na parkoviště vedle hostince Na Světlově
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Svoz komunálního odpadu
Přehled svozových dnů ulic - odvoz každých 14 dnů v sudém týdnu
ÚTERÝ – ulice Benátská, Bělská-strana k Zahradnické, Boční, Brušperská-směr ke Školní, Kolmá, Konečná, Kostelní, Krátká, Lomená, Luční, Lyskova, Místní, Na Brodě, Na Nový svět, Na Rybníčku, Na Zátiší, Nová, Okrajní, Rovná, Staroveská-strana ke Školní, Světlovská, Školní, V Březince, V Zahradách, Za Křížem, Zahradnická, Zdravotní
ČTVRTEK – ulice Brušperská-směr k Záhumenní, Bělská-strana ke Starodvorské, Fojtská, Hajní, Hraniční, Květná, Na Cigánce, Na Skalce, Na Svahu, Nad Hvozdem, Paskovská, Polní, Proskovická, Příčná, Řadová, Slunná, Spojná, Stará Cesta, Starodvorská, Staroveská-strana k Proskovicím,
U Černého lesa, U Kapličky, U Paleska, U Pískovny, Včelařská, Vilová, Vodárenská, Výstavní, Záhumenní

Odvoz separovaného odpadu
PAPÍR:
PLASTY 2x týdně:
SKLO:

čtvrtek odpoledne
úterý odpoledne + pátek ráno
1x měsíčně – cca v polovině měsíce

Rozšíření separovaného sběru odpadů
Na chodbě v přízemí budovy obecního úřadu byla na zeď umístěna nádoba na sběr úsporných
kompaktních zářivek a výbojek, lineárních (trubicových zářivek do délky 40 cm a světelných zdrojů s LED diodami).
Do sběrné nádoby nepatří klasické, reflektorové a halogenové žárovky a lineární (trubicové) zářivky nad 40 cm.
Sběr je realizován kolektivním systémem pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení EKOLAMP.
Ing. Václav Zezulka, starosta obce

OZNÁMENÍ
OZO Ostrava rozšiřuje své služby pro občany o sběr a svoz trávy, listí a odpadního ovoce pomocí
nádob o objemu 120 litrů nebo 240 litrů a to od dubna do listopadu s odvozem l x za 14 dnů . Cena
služby včetně DPH je: popelnice 120 litrů – 80 Kč/měsíc, popelnice 240 litrů – 95 Kč/ měsíc.
Máte-li zájem o tuto novou službu, můžete uzavřít smlouvu na obecním úřadě v Krmelíně
a to na konkrétní měsíce dle Vašeho přání.

MAJITELŮM PSŮ
Obecní úřad Krmelín upozorňuje všechny majitele psů, že dle „Obecně
závazné vyhlášky
č. 1/2010 o místních poplatcích“ končí termín pro úhradu poplatku dne
31. 3. 2011. Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíce 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:
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Číslo bankovního účtu Obce Krmelín: 168 198 1389/0800
Variabilní symbol: 1341 + číslo popisné rodinného domu
Specifický symbol: datum narození
Konstantní symbol: 3558

Výše poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa…………..180,00 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele……276,00 Kč, za psa, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu………..90,00 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele
sirotčího důchodu………….180,00 Kč,
e) za prvního psa chovaného v nájemním domě……..360,00 Kč, za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele v nájemním domě….540,00 Kč, za psa v nájemním domě, jehož držitelem
je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu………180,00 Kč,
h) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v nájemním domě, poživatele invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatele sirotčího důchodu……276,00 Kč.
Z důvodu stále narůstajících stížností na volně pobíhající psy, vyzýváme všechny majitele, aby si
svá zvířata řádně zabezpečili a předešli tak nepříjemnostem. Z důvodu usnadnění identifikace 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 !
V této souvislosti 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.

Naši jubilanti
Demografická data uplynulého roku
V roce 2010 opět vzrostl celkový počet obyvatel naší obce. K poslednímu dni roku 2010 máme
přiděleno 700 čísel popisných, některá stále jako předběžná. Obydleno či ve výstavbě je přibližně
670 domů. K 31. 12. 2010 se vztahují tyto zajímavosti:
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všichni obyvatelé
muži
ženy
děti do 15 let
děti do 18 let
starší 60 let
možní voliči
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počet

průměrný věk

datum narození
nejstaršího

datum narození
nejmladšího

2145
1046
1099
324
401
477
1738

39,69
38,42
40,90
6,83
8,59
69,79
46,84

05.03.1915
13.11.1920
05.03.1915

29.12.2010
27.10.2010
29.12.2010

67 občanů se přihlásilo k trvalému pobytu
23 občánků se narodilo (13 hochů a 10 dívek)
30 občanů se odhlásilo z trvalého pobytu v obci
12 občanů zemřelo (7 mužů a 5 žen)
bylo uzavřeno 18 sňatků a 6 manželství bylo rozvedeno.
Hana Plačková

Milí spoluobčané,
opět vás chci všechny pozdravit a popřát krásné jarní období.
Děkuji za podporu všem, kteří se zúčastnili našeho třetího benefičního koncertu. Věřím, že se
vám koncert líbil. Celkem se na této akci vybralo 56 386,- Kč. Rád bych poděkoval všem účinkujícím, dárcům a také těm, kteří tento koncert perfektně připravili.
Dovolte mi, abych vás krátce informoval o stavu oprav našeho kostela.
Jak sami vidíte, naše společné dílo se zdařilo a kostel konečně dostal novou střechu. Začátkem
listopadu roku 2006 se začalo s opravou věže a potom se oprava přesunula na výměnu krovu střechy a její krytiny. Je to tedy necelých pět let a velká část opravy našeho kostela je minulostí. Díky
Bohu a dobrým lidem v naší obci. Nyní nás čeká oprava vnitřku kostela. To ale předbíhám, nejdříve
musíme splatit půjčku Biskupství ostravsko opavskému, které nám bezúročně půjčilo 400 000,- Kč.
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 2011
Svatý týden
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí

17. dubna
21. dubna
22. dubna
23. dubna
24. dubna
25. 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.
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Třikrálová sbírka v Krmelíně
Třikrálová sbírka, pořadatelem které je Charita Česká republika, proběhla letos v Krmelíně v sobotu 8. ledna. Koledníci byli rozdělení do 9 skupinek a v odpoledních hodinách procházeli přidělenými ulicemi. Omlouváme se všem, kteří nás čekali marně, pro nepřízeň počasí jsme na některá
místa nedošli.
Děkujeme všem dárcům za štědré finanční příspěvky, které činily celkem 43 430,- Kč. Příspěvky
budou použity na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla. Také děkujeme koledníkům a vedoucím skupinek, že se aktivně zapojili do koledování a lidem, kteří nás
ochotně přijali a nabídli dětem občerstvení.
Jana Paseková, Lenka Staňková

Zážitky koledníků:
Tři králové
Moc jsem se těšila, jak půjdu na Tři krále. Tentokrát jsem šla po sedmé. Byla škoda, že nám pršelo, ale stejně mě to bavilo. Lidé na nás čekali. Nakonec nám dala teta domácí koblihy. Moc se mi to
líbilo.
Justýna Stoszková, 9 let

Tříkrálová sbírka
Letos nám počasí na Tříkrálovou sbírku nepřálo. Chodila jsem ve skupince s Anetkou a Karolínou. Celé odpoledne pršelo. Musely jsme mít pláštěnky a deštníky. Lidé nás litovali a dávali nám
různé sladkosti. Domů jsme přišly zmrzlé a promočené.
Markéta Staňková, 11 let
Letošní Třikrálová sbírka byla fajn. Když jsme otevírali dveře a zpívali jsme, lidé se usmívali a to
se nám líbilo, proto to děláme. Zároveň i pomůžeme lidem, kteří to vážně potřebují. Neměli štěstí
jako my a my jim rádi pomůžeme. Zároveň se tam všichni sejdeme, je to legrace a zábava. Moc nás
to baví a už se těšíme na další Třikrálovou sbírku.
Kateřina Slaběňáková, 10 let
Třikrálová sbírka byla letos fajn, akorát pršelo a tak jsme zmokli. Jsme moc rádi, že nám lidé
otevírali a přispívali do kasičky na pomoc lidem, kteří jsou na tom špatně. Byla to zábava. Doufám,
že se sejdeme na Třikrálové sbírce i příští rok. Už se moc těším!
Zuzana Paseková, 10

Zápis dětí do mateřské školy
Ředitelka Mateřské školy v Krmelíně oznamuje všem rodičům, že zápis dětí do mateřské školy
na školní rok 2011-2012 se uskuteční podle ust. § 34 z.561/2004 Sb. ve

čtvrtek 28. dubna 2011
Místo zápisu:
Mateřská škola Krmelín, kancelář ředitelky – 3. nadzemní podlaží budovy
Kdy:
v době od 13,00 hod. do 16,30 hod.
Potřebné doklady: průkaz totožnosti rodiče (zákonného zástupce), rodný list dítěte
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K administrativnímu zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci), kteří žádají o přijetí dítěte do
mateřské školy – děti pozveme k návštěvě mateřské školy a k seznámení se s novými kamarády

v pátek 13. května 2011.
Bližší informace obdrží rodiče při zápisu.

Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

Máme nové webové stránky
Vážení rodiče,
dne 4. dubna 2011 spouštíme nové webové stránky: www.ms-krmelin.cz
Najdete zde všechny potřebné informace pro zápis do mateřské školy, o volitelných aktivitách,
vzdělávacích programech a mnoho dalšího. Nezapomeňte také navštívit fotogalerii, kde najdete
fotky z interiérů naší mateřské školy.
Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nový školní projekt Comenius
Po ukončení dvouletého projektu Toxické substance (V evropském hrnci 2006 - 2008, Mezi námi
sousedy 2003 - 2006, Architektura v obci 1999 - 2000) jsme se loni s pedagogickým sborem zamýšleli, jaké další téma Programu Comenius (jehož cílem je rozvíjet porozumění mezi žáky a pedagogy škol z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné
pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech) by mohlo obohatit život naší školy. Tentokrát se všem zalíbil nápad paní učitelky Yvony
Voráčové (mimo jiné dlouholeté umělecké vedoucí folklorního souboru Ondřejnica) věnovat se
folklóru, který jsme během podzimu společně rozpracovali a v listopadu jsem náměty implementoval do Žádosti o finanční grant na přípravnou návštěvu do Turecka. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy v Praze (http://www.naep.cz) žádost posoudila a Přípravnou návštěvu v
rámci Programu celoživotního učení ve dnech 17. - 21.1.2011 schválila .
V pondělí jsem z Ostravy přes Prahu a Istanbul při použití tramvaje, vlaku, autobusu a letadla
po 15 -ti hodinové cestě dorazil do hotelu Dedeman v milionovém městě Konya, které je pro celý
muslimský svět poutním místem a ohniskem súfismu včetně jeho praktik a učení pro celý Střední
východ. Konya se rovněž řadí k nejstarším městům světa, bylo osídleno od neolitu, vystřídali se tu
Chetité, Frýgové, Peršané, Řekové, Římané, Byzantinci. Zlatou éru prožilo za dynastie Seldžukovců,
kdy bylo hlavním městem jejich rúmského sultanátu. Seldžukové byli součástí kmenů, které přišly
z asijských planin a v 10. století se obrátily na sunnitský islám. Usadili se u Kaspického moře a v
11. století sahala seldžucká říše od Samarkandu a Jeruzaléma k Číně a Jemenu. V roce 1243 byla
poražena Mongoly a roku 1307 definitivně zanikla.
V úterý ráno po snídani se konalo od 9 hodin v hotelovém konferenčním sále setkání takřka
50 koordinátorů, kteří se sem sjeli z celé Evropy (perličkou byli i zástupci Lichtenštejnska) s jejich tureckými kolegy. Na tříhodinové konferenci jsme byli seznámeni se školským vzdělávacím
systémem v Turecku a jednotliví koordinátoři představovali sebe i své projekty. Úterní odpoledne
i následující dvě dopoledne byla věnována podrobnému rozpracování jednotlivých částí projektů,
které budou školy v případě schválení realizovat v období 9/2011 – 7/2013.
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Ve středu pozdě odpoledne jsme navštívili Muzeum Mevlana, kde ve 13. století žil básník a filosof Celaleddin Rumi (řadovými členy nazýván „Mevlana”), jenž rozvinul muslimský náboženský
mysticismus a založil řád tančících dervišů. Muzeum vzniklo v roce 1927 (kdy 1. turecký prezident
Atatürk řád zakázal) a sídlí v někdejším tekke (shromaždišti) a 1.útulku dervišů. Prohlédli jsme si
rituální fontánu, mauzoleum obsahující hrobky významných představitelů řádu, oblečení, knihy
(miniaturní zlacené korány mě fascinovaly precizností provedení), posvátné předměty, kruhový
taneční sál, jídelnu a cely dervišů s voskovými figurínami. Z návštěvy jsem si odnesl myšlenky Rumiho pravidel náboženské tolerance : “Přijď, ať jsi kdokoliv, ať jsi zapáleným věřícím, uctívač idolů
či pohan. Náš dům není zoufalství. Všichni, kdo vstoupí, budou přijati a přivítáni.”
Čtvrteční odpoledne mě čekal další atraktivní program. Turecká koordinátorka Sevim domluvila
návštěvu místní základní školy, kde nás kromě ochutnávky oběda ve školní jídelně čekalo posezení s panem ředitelem a pedagogy, nejlepšími anglicky hovořícími žáky školy, návštěva odpolední
výuky a prohlídka tříd. Pracovní cesta do Turecka potvrdila mé dojmy, které jsem získal už dříve
při 1.návštěvě této země – Turci jsou národem pohostinným, přátelským, vstřícným a po pracovní
stránce velmi profesionálním. Nám nezbývá než doufat, že připravený projekt s názvem Kultury
tančí Evropou bude letos v létě Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v Praze
schválen.
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

OZNÁMENÍ
Ve dnech 18. a 19. 4. 2011 v době od 7:00 hod. do 8:30 hod. mohou občané přivést do garáže
Základní školy T. G. Masaryka v rámci soutěže žáků školy ve sběru starého papíru „Pomůžeme
našim lesům“ svázané balíky novin, časopisů, kartónů apod.
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

V naší školní družině …
Ve školní družině s počtem 60 žáků máme dvě oddělení. Otevřená je i ranní družina, kterou
navštěvuje 25 žáků.
S narůstajícím počtem žáků průběžně vylepšujeme zázemí školní družiny, a to hlavně šaten.
O tom, že nezahálíme vypovídají naše zájmové aktivity, ze kterých máme radost. Zážitky a společné
fotografie v družinově kronice o tom vypovídají. Každoročně se účastníme akcí pořádaných školními družinami z Brušperka, Staříče aFryčovic, na kterých se naši žáci umísťují na prvních místech.
Chceme touto cestou poděkovat firmě KIMEX za sponzorský finanční dar, za něj jsme nakoupili
sportovní a volnočasové pomůcky. Dále děkujeme manželům Koláčkovým za zakoupení LG systému.
Anna Libišová, Sylva Multanová, vychovatelky

ŠTĚSTÍ
Do nového roku si často přejeme hodně štěstí. Co si pod tímto pojmem představují čtvrťáci?
Přečtěte si....
Štěstí pro mne je, že jsem zdravý a mají mě lidé rádi a že se mi někdy něco povede a splní,
ale největší štěstí je moje rodina…
Mikuláš Pchálek

KRMELÍN
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Štěstí pro mne znamená rodina a moji zvířecí mazlíčci.
Štěstí je i vločka, která spadne z nebe.
Také slunce, které svítí na jaře a v létě.
Tereza Balabánová
Štěstí je pro mne zázrak, který se vyplní, když si ho moc přeji.
Když mi na něčem vážně záleží,
a je to moje velké přání, tak se často jakýmsi kouzlem podaří
a zázračné štěstí je na světě.
Některé přání je menší a jiné větší.
Štěstí je to ,že můžeme žít s těmi, na kterých nám záleží.
Je to naše rodina a přátelé.
Kdo takové blízké nemá, štěstí ho nepotkalo.
Ale i takoví mají svá přání.
A když štěstí mají, přání se splní.
Někdy k tomu není potřeba ani čtyřlístek!!!
Kateřina Slaběňáková

Maškarní ples
Dne 4. února 2011 se konal dětský maškarní ples v hale TJ Sokol. Maškarní ples začal v
16:30 hod. a skončil v 19:30 hod. Naší bavičkou byla Míša Růžičková. Doma jsme se převlékli do
kostýmů a vyšli směrem k hale. Přišli jsme k šatně, kde se odkládaly kabáty, potom jsme si koupili
vstupenky a lístky do tomboly. U vstupu jsme potkali kamarády se kterými jsme se zapojili do soutěží, které pro nás Míša připravila. Bylo škoda, že přišlo tak málo mých spolužáků. Za chvíli jsme
měli pěti minutovou přestávku na svačinu, kterou pro nás připravila Unie rodičů. Po svačině jsme
šli k Míši, která vyhlásila další soutěže.
Zúčastnily se skoro všechny děti v hale. Nastala poslední písnička a následovala bohatá tombola.
Každý si nachystal lístky na stůl a čekal na své číslo. Nikdo neodešel s prázdnou. Ten kdo neměl
štěstí v tombole, dostal od Unie bonbon,aby mu to nebylo líto .Při odchodu jsme si všimli, že každý
byl šťastný. My jsme byli taky spokojeni, ale museli jsme jít domů. Za všechny děti naší školy bych
chtěla poděkovat Unii rodičů za krásně prožité odpoledne a už se těším na další akce.
Adéla Zdráhalová, 5. ročník

Masopust
Dne 4. 3. v pátek se u nás ve škole konal Masopust. Já jsem měla masku kovbojky. My, které
chodíme do tanečního kroužku, jsme zatančily taneček. Myslím, že se nám povedl celkem dobře.
Připravily jsme si také taneček jednotlivých masek - kovbojek, Karkulky a vlka, berušky, kočky
a myšky, víl, břišních tanečnic a čarodějek. Potom nám program předvedla třetí třída. Nakonec šla
tančit celá škola. Nejsrandovnější na Masopustu bylo, jak jsme dělali
juch. Moc se mi to líbilo!!!
K. Šnajdrová, 5. ročník
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Zájmové organizace
Z činnosti Klubu seniorů
Jednou z nejvýznamnějších akcí Klubu seniorů byla v měsíci lednu uskutečněná výroční schůze
členů Klubu, které mimo 51 členů byl přítomen i starosta obce Ing. Václav Zezulka a za redakční
radu obecního zpravodaje Josef Menšík a Ludmila Adámková. Zde byla zhodnocena činnost Klubu
v roce 2010 a přijat plán aktivit Klubu na rok 2011. Možno říci, a tak to ve svém vystoupení hodnotil i starosta obce, že plán činnosti Klubu byl v roce 2010 úspěšně naplněn. Činnost Klubu byla
bohatá, a tak chce Klub pokračovat i v roce 2011.
Členové Klubu, ale i další zájemci o účast na akcích Klubu se mohou účastnit pondělních dopoledních setkání v klubovně, přátelských měsíčních posezení, setkávání se žen v Dámském klubu, ale
i dalších akcí výborem Klubu organizovaných.
Druhou úspěšnou akcí letošního roku byl přátelský večírek 21. 2. 2011 v restauraci Nautilus.
Účastníci byli velmi spokojeni jak s živou hudbou, tak s tanečním vystoupením seniorů z Oprechtic
s Českou besedou. Rovněž s bohatou tombolou, do které věci dali jak členové Klubu, tak restaurace
Nautilus, pekařství Boček, prodejna Dvorský, Ing. Yveta Kovalčíková, Ludmila Adámková. Všem
i touto cestou výbor Klubu upřímně děkuje.
Rovněž březnové přátelské posezení s kulturním programem zaměřeným k MDŽ a připraveným
členem klubu Leošem Plačkem se vydařilo. Přítomné ženy byly s přáním obdarovány lineckými
srdíčky, která pro tento účel napekly členky Klubu. K poslechu i k tanci hrála Krmelanka.
V měsíci březnu se měli členové našeho Klubu účastnit s kulturním programem akce Klubu
seniorů v Palkovicích „Důchodci se baví“, na které naši vystupovali každý rok konání. Tentokrát
palkovičtí z technických důvodů akci zrušili.
Dubnové přátelské posezení místního Klubu se uskuteční v klubovně.
Na květnovém přátelském posezení chceme vzpomenout výročí ukončení 2. světové války a taktéž svátek Den matek. Akci bychom chtěli zpestřit kulturním vystoupením žáků místní základní
školy.
V měsíci květnu nebo červnu plánuje Klub pro členy autobusový zájezd za poznáním.
V letních měsících v případě příznivého počasí uvažujeme přátelská posezení organizovat na
terase Obecního domu s živou hudbou.
František Novák

II. část – historie Sokola v Krmelíně (1936–1961)
Po odstoupení prvního presidenta T.G.Masaryka z funkce (1935) a následné jeho smrti (1937)
se nad budoucností ČSR začaly stahovat černé mraky v podobě prorůstání německého fašismu,
V roce 1936 oslavila naše jednota 25. výročí svého založení slavnostním veřejným vystoupením
a různými akcemi. O rok později se zahájil nácvik na X. Všesokolský slet. Bylo to už za napjaté
politické situace, kdy sílil mezi lidmi odpor proti hitlerovskému Německu.
V roce 1938 již bylo zřejmé, že válka je nevyhnutelná, když v květnu byla vyhlášena částečná mobilizace. V této napjaté situaci se konal koncem června X.Všesokolský slet. Z naší jednoty se ho na
Strahově zúčastnilo 105 cvičenců. Na sletu docházelo k roztržkám s cvičenci německé národnosti.
Vystoupení na Strahově bylo výjimečné a těžko popsatelné. Největší obdiv získalo vystoupení žen,
kterých se najednou na cvičišti vměstnalo přes třicet tisíc. Bylo to úžasné a co do počtu cvičících
dosud nepřekonané. Celý průběh sletu vyjadřoval odhodlání bránit svou vlast proti fašistům. Slet
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se stal mohutnou vlasteneckou manifestací, která strhla a stmelila celý národ. V září byla vyhlášena
všeobecná mobilizace a řada členů odešla plnit svou vlasteneckou povinnost. V této době otěže
jednoty drželi starší členové a mladí, kterých se mobilizace netýkala. Cvičení všech složek pokračovalo dál. Události po zradě v Mnichově (29.9.1938) dostaly rychlý spád. V březnu roku 1939
Němci obsadili zbytek republiky. I za této situace se v sokolovně s cvičení m pokračovalo. Konec
nastal v roce 1941, kdy činnost České obce sokolské (ČOS) Němci zakázali a definitivně zrušili.
Veškerý majetek ČOS okupanti zkonfiskovali ve prospěch Říše. V době okupace až do roku 1945
byla tělovýchovná a sportovní činnost za omezujících podmínek povolena pouze v DTJ. V této
době někteří zájemci přešli do Paskova a Fryčovic. Většina aktivních sportovců našla cestu na hříště
DTJ v „Dole“, Tam se hrála házená, cvičilo se, shromaždovala se omladina i ostatní občané, aby se
mohli pobavit, zasportovat a hlavně podebatovat o situaci na frontě, ale i o dění v obci i ve světě..
Jiná shromažďování byla po celou dobu války přísně zakázána a každé pokusy o scházení, znamenaly vystavit se nebezpečí odvlečení gestapem.
Stejně jako první světová válka, i druhá zanechala krvavé šrámy na životech našich lidí, občanů
naší obce i naší jednoty. Mnozí byli za své postoje žalářováni, mnozí nasadili životy za osvobození
od hitlerovského útlaku. V koncentračních táborech nebo na frontě zahynulo 17 krmelínských
občanů. Hrůzy války se těžko popisují, především to jsou ztráty na životech, na majetku, mnohým
se válka podepsala na zdraví, mnohé rodiny ztratily své nejbližší, své přátele apod.
Květen 1945 nám přinesl dlouho očekávaný konec války a tolik vytouženou svobodu. Hned po
osvobození obce (2.května) se začalo s likvidováním škod napáchaných frontou. Mnoho stavení
vyhořelo, některé domy byly poničené zásahy střel, obnovovaly se cesty, elektrická vedení apod.,Jen
oběti na životech z války a koncentračních táborů se nedaly nahradit, což zanechalo trvalé trauma
u pozůstalých a přátel.
Sokolovna zůstala nepoškozena, bylo však nutno provést co nejrychleji pořádek a vyčištění celého objektu po německém lazaretu, který tam byl v závěru války umístěn. Prvně se začalo se základní tělesnou výchovou, pak volejbal a stolní tenis. Konečně byl založen i nový oddíl české házené.
Po sedmi létech se zase konalo veřejné cvičení se slavnostním průvodem. Na každém kroku byla
znát povalečná euforie a radost ze svobodného života. Budovatelská činnost se projevila i v našem
Sokole. V roce 1946-47 bylo provedeno podsklepení sokolovny,zesíleny základy, položena nová
parketová podlaha a vybudován suterén. Byly to kubíky a kubíky zeminy, které se po kolejích vyvážely ve vyklápěcích vozících do zadního traktu areálu (dnešní tenisové kurty). To všechno se dělalo
bez mechanizace, lopata a krompáč byly jedinými výrobními nástroji.
Po zdařilém okrskovém cvičení, které se konalo na našem hřišti, se začalo intenzivně s nácvikem
skladeb všech složek dospělých, dorostenců i žáků na XI. Všesokolský slet..
Rok 1948 byl poznamenán únorovými událostmi, kdy v republice došlo k revolučním změnám.
Prezident Beneš podal demisi a na jeho místo byl zvolen Klement Gottwald. Moci se uchopili komunisté. V této chaotické a rozporuplné atmosféře se konal všesokolský slet.
Z naší TJ se
ho na Strahově zúčastnila početná skupina cvičenců. Sletový průvod byl bouřlivý. Provolávaly se
hesla proti novému režimu. Byly obavy, aby při hromadných vystoupeních nedošlo k násilnostem.
Na zcela zaplněném Strahově však vše proběhlo úspěšně a důstojně. Všechna vystoupení byla nádherná a byla vyvrcholením poválečného elánu sportovců.
Změny v politické situaci přinesly i změny v tělovýchově. Sokol už není součásti České obce
sokolské, která byla násilně zrušena a zařazen byl do jednotné tělovýchovné organizace. S touto
násilnou formou sjednocení řada funkcionářů a cvičitelů nesouhlasila a byla za to i perzekuována. To vedlo nakonec k odchodu některých zkušených funkcionářů z tělovýchovy. Po krátkém
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poklesu aktivity v naší jednotě dochází k postupnému uklidnění situace, na místa odstoupivších
funkcionářů nastupují mladí a život jde dál. Nastupující generace více tíhla k míčovým sportům.
To znamenalo především zelenou pro českou házenou. Volejbal i stolní tenis se sice stále hrával, ale
nijak se dál nerozvíjel. Oddíl české házené, který vznikal, začal pracovat hlavně s mládeží. Rozvoji
české házené pomohl i fakt, že činnost DTJ po roce 1948 se utlumila a část házenkářů přešla do
Sokola. Družstvo mužů, které se začalo formovat především z bývalých dorostenců, postupovalo
po stupíncích nahoru, až dosáhlo vrcholu – Národní divize (dnešní národní liga). V padesátých
letech byla česká házená v Krmelíně opravdu v popředí kraje a to nejen co do výkonnosti, ale i masovosti. V mistrovských soutěžích jsme měli zastoupena až 2 družstva mužů, ženy, mladší a starší
dorostence, mladší i starší žáky. Vysokou úroveň krmelínských házenkářů potvrdilo i družstvo
dorostenců, které po úspěchu v Hranicích se probojovalo až do finálové skupiny v Mostě (1957),
kde získali stříbrné medaile.
Přebornický titul mistrů republiky jim tehdy unikl jen o ten pověstný vlásek (trenérem byl Boček Mirek).I přesto vystoupení dorostenců je možno hodnotit jako největší úspěch v historii české
házené v Krmelíně. V tomto období se pro rozvoj české házené dělalo hodně. K přátelským propagačním zápasům na naše hříště přijížděla prvoligová družstva, hrála se spousta turnajů dospělých
i mládeže. Naši muži byli turnajovým družstvem a sbírali trofeje i mužstvům I. ligy. Naše ženy
sehrály také důležitou roli pro zvýšení prestiže krmelínské házené v regiónu.

STŘÍBRNÍ DOROSTENCI Z MOSTU
Nahoře(zleva): J. Tošenovský, Z. Ptáček, P. Jamroz, Z. Vidlička, J. Vijačka
Dole: Josef Peter, Jan Peter, J. Štěpán, K. Kubíček , V. Vidlička
Třicetiletá sokolovna přestala splňovat náročnější požadavky, chyběla sociální zařízení a klubovna, scházely bytové prostory pro správce. Výbor se rozhodl, že provede dvoupodlažní přístavbu
a rozšíří stávající budovu o půdorysnou plochu 14,7 x 13,7 metrů. Se základy se začalo již v roce
1952. Jako vždy scházely finance, což dostavbu prodloužilo až do roku 1956. V tomto roce se nastěhoval správce do bytu a sportovní zařízení bylo konečně pod celodenním dohledem.
Sportovní činnost byla v Sokole stále bohatá, Cvičily pravidelně všechny složky dospělých i mládeže, hrála se divadla, sportovalo se venku i na hříšti.
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Po sedmi letech od posledního sokolského sletu se připravovala I.spartakiáda (1955). S přípravou se začalo o rok dříve a už to nebyla jen akce sokolská, ale celonárodní, kde se zapojovaly školy
všech stupňů, vojsko, jiné sportovní instituce, rodiče s dětmi apod. Skladby byly už úplně něco
jiného. Upustilo se od klasického cvičení prostných, které byly nahrazeny lehkostí v cvičení a hrou
pohybu s různými seskupeními a obrazci. Na Strahově vystoupilo jen 8 cvičenců z Krmelína, ale
vrátili se velice nadšení velkolepým sportovním divadlem.
V době, kdy naše česká házená byla na výsluní, okolní kluby se začaly orientovat na házenou mezinárodní (handbal). V té době už úspěšně hrály PZ Karviná i Sokol Paskov dokonce 1. ligu. Naši
házenkáři začali koketovat s mezinárodní házenou, hra byla rychlejší i dynamičtější. Muži odehráli několik přípravných zápasů a kupodivu velmi úspěšně. Nastalo dilema: Přejít na mezinárodní
házenou, či nikoliv. Stále ještě platilo usnesení sekce házené, přestoupí-li mužstvo z české házené,
respektuje se dosavadní stupeň soutěže a v mezinárodní házené se zařadí o stupeň níž. Z národní
divize by byli muži zařazeni do Krajského přeboru a to už byla nějaká soutěž. Bylo rozhodnuto(1958). Áčko začalo hrát mezinárodní házenou, béčko zůstalo u české. Dopadlo to tak, že českou
házenou už nechtěli naši házenkáři dále hrát a během dvou let přešla všechna družstva k atraktivnější mezinárodní házené. Muži se jeden rok v Krajském přeboru zabydlovali a druhý rok Krajský
přebor vyhráli a postoupili do druhé ligy. Z druhé ligy záhy sestoupili z 10. místa i díky reorganizaci soutěží, když po podzimu byli ještě na 4. místě. Odchod úspěšných dorostenců z Mostu do
základní vojenské služby značně oslabil krmelínské družstvo. Ze sestupu do národní divize měl
asi největší radost výbor TJ, neboť II. Liga byla finančně velmi náročná už proto, že v soutěži bylo
6 družstev z brněnska a doprava byla nákladná. Krajský přebor byla soutěž, která našim mužům
vyhovovala jak z hlediska finanční náročností, tak i výkonnosti, neboť si muži udržovali dlouhodobě vysoký standard a zaujímali přední pozice v soutěžích. Stranou nezůstávala ani mládežnická
družstva, která si stále udržovala vysokou výkonnost a postupně doplňovala hráčský kádr mužů.
Na úseku základní tělovýchovy byla aktivita také vysoká, neboť vrcholily přípravy na II.
spartakiádu (1960). V naší jednotě spartakiádní skladby nacvičovali muži a početná skupina žen,
mládež nacvičovala na školách a učilištích. Nebyla to jen Praha, kde naši cvičenci vystupovali, ale
byly to místní, okrskové, okresní i krajské spartakiády. Na Strahov pak odjela početná skupina
našich žen a malá skupina mužů. Spartakiáda byla novým impulzem pro vyšší účast na cvičeních.
Především ženy stále více nacházely cestu do naší sokolovny.
Rok 1961 byl rokem 50. výročí založení místního Sokola, ovšem žádné okázalé oslavy se nekonaly. Byly to jen sportovní akce jako besídky, dětský den, atletický víceboj a turnaje v házené, které
byly organizovány v rámci padesátiletého výročí.
Pchálek Leoš st.

Ze života TJ Sokol ...
Závěr loňského roku byl v naší Tělovýchovné jednotě Sokol ve znamení vánočních turnajů, kde
se urputně soutěžilo v různých sportech. Turnaj v nohejbalu za účasti 6 družstev vyhráli krmelínští
hasiči v sestavě:Knebl Mojmír, Redzina David, Červenka Leoš a Kuchař Ondřej. Tenistů se sešlo
celkem 12, vylosovali si partnera do dvojice a sehráli zajímavý turnaj ve čtyřhrách. V celkovém
hodnocení zvítězila dvojice Boček Jiří, BočekTomáš, před párem Balcar Tomáš, Sikora Petr a na
třetím místě skončila dvojice Tošenovský Jiří. Jokl Ivo. Turnaj ve volejbalu z 5 družstev vyhráli
„Melouni“ (Krmelín) ve složení: Odehnalová Šárka, Šofer Mirek, Mácha Petr, Balcar Ondra, Vatras
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Aleš a Folta Jiří . Šachistů se dostavilo k turnaji celkem 14. Palmu vítězství si odnesl Václavík Petr
před Zedníkem Petrem a Láďou Jamrozem. Turnaj v badmintonu se prvně uskutečnil již na třech
kurtech. Tomu odpovídal i vysoký počet 22 účastníků. Hrála se čtyřhra a dvojice tvořily převážně
manželské páry. Vítězství si odnesli Blanka Siváková, Jiří Javorský, kteří ve finále porazili dvojici
Sikorová Tereza, Tomáš Janus. Na třetím místě skončili Táňa Kunzová se Zdeňkem Chrobokem.
Házenkáři ve dvoudenním turnaji čtyř generací sehráli celkem 6 zápasů a podle očekávání zvítězilo
družstvo věkové kategorie 26 až 33 let před věkovou kategorii 22 až 26 let. Na třetím místě skončili
ti nejmladší do 22 let a bramborovou medaili získali veteráni nad 33 let. Za celý turnaj bylo vstřeleno celkem 257 branek. Tyto vánoční turnaje mají dlouholetou tradici - od dostavby sportovní
haly v roce 1983. Začalo se tehdy házenou čtyř generací, nohejbalem, sálovou kopanou a stolním
tenisem. Pak k tomu přistupovaly i další sporty. Tato forma sportování mezi svátky je určitě zpestřením svátečních dnů pro hráče i diváky.Při těchto sportovních zápoleních se vystřídalo celkem
145 sportovců, což sice není rekordní účast, ale stejně to není málo.
Po novém roce se rozjely všechny naše sportovní aktivity. Všechna družstva házenkářů po zimní přestávce zahájila tréninky. Družstvo mužů, hrající severomoravskou ligu, sehrálo pět přípravných utkání s druholigovým Paskovem, z toho tři vítězná, Dále se zúčastnili tří turnajů (Hlučín,
2x Paskov), které vyhráli. Do mistrovské soutěže vstoupili 20.3. utkáním se Suchdolem, které se
kvůli špatnému počasí odehrálo v nafukovací hale v Paskově. Naší muži zbytečně prohráli 20:21,
když v závěrečných minutách neproměnili 5 vyložených šancí. Další zápasy doma sehrají , 10.4.
s Hlučínem (10,30.), 29.4. s Rožnovem p/R. (18,00), 15.5. s Třincem (10.30), 5.6. s Novým Jičínem
(10,30) a 11.6. s Veselou „B“ (16,00). Starší dorostenci, kteří hrají turnajovým způsobem, hrají domácí turnaj 30.4. od 9,00 hodin. Mladší i starší žáci byli v zimní přípravě velmi aktivní a sehráli
několik turnajů s dobrými výsledky. Nejvíce na sebe upozornil ze starších žáků Jakubek Michal
a z mladších Mayer Karel. Mistrovské soutěže jim začínají 20.4. venku.
Koncem loňského roku došlo ke změně na funkci předsedy oddílu karate, kde z pracovních důvodů odstoupil Petr Muladi a místo něho převzal funkci předsedy Roman Vantuch. Petr
Muladi dlouhou dobu vykonával funkci předsedy oddílu a známe ho nejen jako úspěšného funkcionáře a trenéra, ale především jako zdatného karatistu, který sbíral jeden titul za druhým a stal se
mistrem a držitelem I. danu. Jeho žáci se výrazně prosazují na mistrovských soutěžích. Děkujeme
Petru Muladimu za práci, kterou pro TJ Sokol udělal a věříme, že bude novému vedení pomáhat
a že závodění ještě nepověsil na hřebík. Stolní tenisté jsou už v závěru sezóny (po 20. kole). Áčko je
na 11.místě s 38 body krajské soutěže skupiny „C“ a béčko na 4. místě okresního přeboru 3. třídy.
U družstva „A“ se předpokládal výkonnostní pokles, neboť vstupovali do sezóny 2010/11 značně
oslabeni .Do konce soutěže schází ještě 2 kola a je již jisté, že družstvo Krmelína se v krajské soutěži
udrží, neboť na posledním sestupovém místě je Frenštát p. Rad. s pouhými 23 body..
Obě družstva futsalistů mužů si v soutěžích vedou vcelku dobře. Áčko, které hraje Divizi skupiny „F“ je po 15. kole na 3. místě, béčko ze 16 družstev na 3. místě Ostravské skupiny 1. třídy.
Obě soutěže jsou značně vyrovnané, takže závěrečná kola mohou výrazně promluvit do celkového
pořadí.
Lenka Zborovská

Pár informací z tenisu…
Loňský rok z hlediska ekonomického určitě nepatřil k těm úspěšným, neboť hospodářský výsledek velmi zaostal za rokem 2009. Bylo to převážně způsobeno nepřízní počasí, které nepřálo tenistům prakticky po celou tenisovou sezónu. Na jedné straně dlouhotrvající deště, na straně druhé
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zase vedra, která nejsou zrovna pro tenisty vhodná, takže se snížil výnos z pronájmu kurtů zhruba
o 30 tisíc Kč. Na tomto poklesu se ovšem také podílí i větší počet vyčleněných hodin pro zápasy
mistrovských soutěží a hodin pro tenisovou školu. Původně mistrovská utkání byla plánována na
termíny, které pro nájmy jsou méně atraktivní, ale stálým přesouváním termínů z důvodu počasí se
utkání hrála tak, jak to komu vycházelo a tím se podstatně snížila kapacita k pronájmu.
Samozřejmě, že chceme-li zvyšovat úroveň našeho tenisu, bez konfrontace v mistrovských soutěžích se neobejdeme. V roce 2010 v soutěžích Moravskoslezské župy soutěžili muži (2.místo), ženy
(5. místo) a veteráni nad 45 let (2. místo). Kromě těchto mistrovských soutěží jsme uspořádali ještě
6 turnajů, které nám také ukrojily kapacitu pro pronájmy kurtů. Rok 2010 jsme uzavřeli s mírným
ziskem jen díky sponzorům, neboť stále ještě splácíme obci dluh 80 tisíc Kč ročně. Z původních 800
tisíc Kč jsme splatili již 480 tisíc.
Valná hromada (7.3. 2011) schválila provozní řád na tento rok, který až na drobnosti zůstává
stejný jako v předcházejících létech. Znamená to, že nájem kurtu na 1 hodinu v I. pásmu stojí 60 Kč,
v II. pásmu 80 Kč. Členové oddílu, kteří mají zaplaceny jen členské příspěvky mají slevu na hodinu
20 Kč, Členové, platící oddílové příspěvky mají vstup na kurty zdarma. Oddílové příspěvky pro děti
od 10 do 15 let činí ročně 300 Kč, důchodci, studenti a mládež do 18 let 500 Kč a dospělí 1000 Kč.
Pro letošní sezónu jsme do mistrovských soutěží znovu přihlásili družstva žen, mužů a veterány
nad 45 let. Kromě toho uspořádáme 5 turnajů, z toho čtyřhru mužů jako oblastní přebor.
V zimním období probíhá ve sportovní hale tenisová škola pro žactvo. Současný stav je 8 žákyň
a 6 žáků, kteří se pravidelně výuky zúčastňují a jsou mezi nimi i ti nejmenší v předškolním věku.
Od 15.května přejde tenisová škola na venkovní kurty. Pro venkovní trénování se vždy navýší počet zájemců. Pokud by byli další zájemci o výuku tenisu, máte možnost se přihlásit na tel.čísle
723772599.
Prakticky od zahájení provozu v tenisovém areálu jsme v průběhu prázdnin dávali k dispozici
zdarma kurty mládeži (úterky a čtvrtky dopoledne). Bohužel v loňském roce byl zájem už minimální. Zřejmě počítačové hry, televize a pohodlnost vítězí. Proto pro letošní rok tuto službu rušíme. Pokud by byl individuální zájem, bude možné na telefonické objednání u správce, kurty pro
tyto účely využívat.
Doufáme, že 8. sezóna, do které jsme letos vstoupili, bude z hlediska počasí i celkových výsledků
úspěšnější než ta minulá.
Leoš Pchálek st.

Chovatelé hodnotí uplynulý rok 2010
Tak jako každý rok i letos začátkem března začíná nová chovná sezóna. Každý kontroluje své
chovy a vybírá jedince pro nastávající chovnou sezónu a výstavy. Jsou před námi nové úkoly. Ale
nejdříve je třeba zhodnotit ten rok uplynulý. Chovatelé ta učinili na Výroční členské schůzi 19. 2.
2011. Zúčastnili se i přátelé z družebních organizací a starosta a obce Ing. Václav Zezulka.
Ústředním bodem schůze bylo zhodnocení vytýčených úkolů a vyhodnocení soutěže chovatelů
o pohár obce. Do roku 2010 jsme vstoupili se 13 členy, 1 čestným předsedou a 1 mladým chovatelem. Myslím si, že jsme dobře fungující organizace a dobrá parta, která umíodvést kus poctivé práce. Chovatelé naočkovali 830 ks králíků proti moru a Myxomatóze (očkujeme i nečlenům). Největší
úkol bylo uspořádat místní výstavu a pokračovat v adaptaci střediska.
Všichni jste si všimli, že v loňském roce jsme s přispěním obce udělali omítky v zadní části a pro-
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vedli jsme nátěr štítu. Nová dlažba je položena jak v místnosti pro archiv, tak v kuchyni. Rovněž
byla provedena nová elektroinstalace v celém středisku. Bylo odpracováno 570 brigádnických
hodin, neboť nám nepomáhá žádná firma, děláme si vše sami svépomocí. V letošním roce chceme
pokračovat v zadní části a dokončit omítku, vše natřít, podhledy, okna, dveře, žlaby.

O naší výstavě a družebních výstavách
44. výstavu se nám podařilo uspořádat 4. – 5. září. Bylo vystaveno 105 ks králíků 24 plemen 16
chovatelů, 21 ks drůbeže velké 7 plemen 6 chovatelů, 37 ks drůbež zdrobnělá 7 plemen 8 chovatelů,
4 klece bažantů 3 barevných rázů 1 chovatele, 17 klecí holubů 3 plemen 2 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, získala ji Paličková Jana na králíka Rhonský. Naši členové získali 4 čestné
ceny na králíky a 2 čestné ceny na drůbež.
Čestné ceny získali: Vijačka M. – Aljaška, Klimeš M. – Heč a Malburský, Stonišová K. na Novozélandský červený.
Drůbež: Klimeš M. – Rousna zakrslá porcelánová, Stonišová K. – Wyandotka stříbrná.
Družební soutěž:
Králík: 1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Stará Ves
Krmelín
Paskov
Staříč

1 131,5
1 128,5
1 118
1 118

bodů
bodů
bodů
bodů

Drůbež: 1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Stará Ves
Staříč
Krmelín
Paskov

841,5
841
840
838

bodů
bodů
bodů
bodů

Celkově: 1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Stará Ves
Krmelín
Staříč
Paskov

1 973
1 968,5
1 959,5
1 956

bodů
bodů
bodů
bodů

Vyhodnocení o Pohár obce pro nejlepšího chovatele v oboru králík a drůbež
1. místo
2. místo
3. místo
Drůbež:
1. místo
2. místo
3. místo

Vijačka M.
Klimeš M.
Stonišová K.

Aljaška
Hermelín
Novozélandský červený

Stonišová K. Wyandotka stříbrná
Klimeš M.
Rousna zakr.porcel.
Zborovský Z. Australka

752,5 bodů
752,5 bodů
751,5 bodů

2 čestné ceny
1 čestná cena
3 čestné ceny

1 126 bodů
1 117,5 bodů
1 029,5 bodů

4 čestné ceny
1 čestná cena
1 čestná cena

KRMELÍN

21

Úkoly za rok 2011:
Pokračovat v rozsáhlé adaptaci střediska, osadit jej logem organizace, přijmout alespoň 2 nové
členy, uspořádat místní výstavu 25. až 26. června 2011, na kterou Vás všechny srdečně zve Výstavní
výbor. Doufám, že nám obec pomůže zajistit naše náročné cíle tak, jak nám pomohla v loňském
roce. Děkuji radě obce, 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

Informace pro chovatele králíků
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Krmelíně žádá občany, kteří mají zájem o očkování králíků, aby se přihlásili u pana Miroslava Klimeše na tel. č.: 774 371 178 nebo na obecním
úřadě.

Žijí mezi námi
V této rubrice o krmelínských občanech, kteří si zaslouží naší pozornost je pan Leoš Plaček.
Narodil se v roce 1928 a bydlí na ulici Školní. Do „vínku“ obdržel mimořádné nadání, cit pro hudbu, který dokázal ve svém životě zúročit hrou na housle. Toto nadání uplatňuje pan Leoš Plaček
téměř u každé kulturní a společenské události v obci, čímž tyto akce obohacuje a zpříjemňuje nejen
svou hudbou ale i mluveným slovem – básněmi. Složil velmi působivou báseň o své rodné obci
Krmelín, kterou prezentoval na večírku v Klubu seniorů i na Benefičním koncertu v kostele sv. Jana
a Pavla, mnozí z vás ji měli možnost vyslechnout. O panu Leoši Plačkovi by se dala vyjmenovat
celá řada jeho aktivit, pro svoji skromnost však nechce žádné zviditelnění či popularitu. Jsme však
přesvědčeni, že o takových občanech je nutno alespoň touto formou se krátce zmínit a poděkovat
jim za vše co pro nás udělal.
Na otázku co jej motivuje, že již 20 let baví důchodce muzikou, zpěvem i veselými scénkami odpověděl: Mám rád muziku, hraji na housle, hrál jsem ochotnické divadlo, baví mně psát písničky nebo
scénky o tom, jak život tropí „hlouposti“. A motivace? Tu mi dali samotní důchodci, Bavit důchodce
a odlehčit jejich problémy a starosti, které přináší stáří, to je moje motivace. Jsou to citliví lidé, rádi
si popovídají a také zazpívají s muzikou Krmelanka, která má letos 18 let. Oni jsou první posluchači
a kritici mých písniček. Když odcházejí domů v dobré náladě, mám z toho dobrý pocit. Chtěl bych poděkovat také mladé generaci, která nám při kulturních akcích pomáhá, např. Zdeněk Janek, Dalibor
Plaček a jeho dcera Kristýnka. Také obecní úřad na důchodce nezapomíná, patří jim všem velký dík.
Josef Menšík

POLICIE OOP BRUŠPERK
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás stručně informoval o bezpečnostní situaci v obvodu Obvodního oddělení Policie
České republiky Brušperk.
V současné době probíhá celorepublikové Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Bohužel je však nutné
konstatovat, že policie ČR na celém území ČR, jak jistě všichni zaznamenali z médii, stále řeší pří-
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pady, kdy se pachatelé podvodně vydávali za pracovníky různých organizací, úřadů či služeb nebo
zástupce pořádaných akcí a pod různými záminkami se snaží dostat do bytů a rodinných domů,
kde poté v nestřeženém okamžiku místnosti prohledají a odcizí finanční hotovost, nebo jiné cenné
věci. Jedná se o muže či ženy působící elegantním dojmem s příjemným vystupováním, které nijak
nebudí dojem, že se jedná o podvodníka. Ve vymýšlení lží jsou pachatelé velmi vynalézaví a využívají jakékoli možnosti přesvědčit osobu, aby je do domu pustila. Sčítání lidu, domů a bytů by mohlo
být pro pachatele záminka, jak osobu přesvědčit, aby ho do domu pozvala.
Ačkoli obvodní oddělení policie Brušperk v současné době neeviduje žádný takový případ,
přesto však doporučujeme občanům, aby v případě, že osobu, která se jim představí jako sčítací
komisař, neznají, nechali si předložit její průkaz. Ve většině případů jsou to pracovníci české pošty
, které z pravidla již znáte. V žádném případě není nutné sčítacího komisaře, který formuláře přinese, zvát do bytu. Obezřetní by měli být občané také v situaci, kdy přijde neznámá osoba, která se
představí jako sčítací komisař, bez předchozího upozornění v jiný den. Je nutné také zmínit, aby
lidé neplatili v souvislosti se sčítáním lidu žádné finanční částky. Mohli by se totiž objevit i pachatelé, kteří budou požadovat v souvislosti s předáním formulářů vyplacení finanční hotovost nebo
blíže nespecifikovaného poplatku. Pokud budou mít občané jakékoli pochybnosti, mohou si informace ověřit na bezplatné telefonní informační lince sčítání na č. 800 879 702, popřípadě na lince
obvodního oddělení Brušperk 558 666 222 nebo na tísňové lince 158.
Za kolektiv OOP Brušperk pprap. Jiří Zamazal

Náš rozhovor
Redakční rada zpravodaje se rozhodla uskutečnit rozhovor s jednotlivými členy zastupitelstva
obce, jak si ve své funkci představují v příštím volebním období dění v naší obci. Tento rozhovor
jsem uskutečnil s panem Ing. Markem Foltou, který je nejen členem zastupitelstva obce, ale byla
mu svěřena funkce místostarosty.
Pane inženýre, voliči vám svěřili svoji důvěru, jaký záměr v tomto volebním období budete prosazovat, popřípadě co by se v obci mělo změnit nebo vylepšit ?
Věcí na vylepšení je určitě spousta. Jde jen o to, v jakém pořadí se budou uskutečňovat. Každopádně bych chtěl být blíže lidem. Je mi jasné, že každého v naší obci trápí něco jiného. Určitě
není v mých silách, abych všechny prosby občanů vyřešil, ale chtěl bych pro to udělat maximum.
Momentálně pracujeme na novém vzhledu našich internetových stránek, které by měly být pro
občana srozumitelnější a měly by také plnit úlohu jakési komunikace mezi občanem a obcí. Přivítal
bych, kdyby se občané více zapojovali do komunikace na těchto internetových stránkách, a tak by
se spousta problémů dalo snáze vyřešit.
Kterou investiční akci v obci považujete za prioritní ?
Jak jsem se již v úvodu zmínil, těch věcí, které je třeba uskutečnit je celá řada. Prioritou naší obce
se pro nastávající období stává kanalizace. Tuto musíme bezpodmínečně vybudovat a určitě nám
odebere většinu peněžních prostředků z našeho finančního rozpočtu. Dále vidím jako další prioritu vybudování chodníků na ulici Paskovská a Proskovická. Bude potřeba také upravit prostředí
okolo obecního úřadu a vybudovat zde nová parkovací místa, vždyť každý s Vás ví, jak je někdy
problematické u obecního úřadu zaparkovat. Je potřeba se také zmínit o rekonstrukci našeho zdra-
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votního střediska, které to také potřebuje jako sůl. To jsou věci, které by se dle mého měly určitě
udělat, otázkou jsou však finance a podle financí se vše bude odvíjet. Co se týká delšího časového
úseku, po skončení všech těchto uvedených aktivit, se musí vylepšit dopravní situace v naší obci.
Líbilo by se mi, kdyby se zkulturnilo okolí naší části zvané ,, Důl ´´ a vybudovalo by se v této častí
sportovní zázemí, např. trávníkové hřiště. To je samozřejmě hudba budoucnosti.
Vámi popsané investiční akce budou vyžadovat hodně finančních prostředků. Domníváte se, že
můžete ovlivnit dotace do obecního rozpočtu ?
Všechny tyto uvedené akce pochopitelně „spolknou“ spoustu finančních prostředků. Určitě není
umění se zadlužit, to v dnešní době každý ví. Proto je důležité sledovat dotační tituly evropské unie
a v dané chvíli je využit. To se ale v naší obci běžně děje, a díky tomu lze nemalé peněžní prostředky
uspořit a použít na další zvelebování naší obce.
Chtěl byste touto formou na závěr svým voličům něco vzkázat ?
Svým voličům bych chtěl poděkovat za vyslovenou důvěru a doufám, že je nezklamu.
Děkuji Vám za rozhovor.
Rozmlouval Josef Menšík

Mezi námi,
21. březen letošního roku byl i prvním jarním dnem. Ale v tomto století naposledy. Astronomické jaro bude přicházet dříve, 19. nebo 20. března. Je to nezvyklé, ale v roce 2048 budou slavit
příchod jara Josefové.
28. března jsme si připomněli 418 let od narození Jana Ámose Komenského-učitele národů.
Každoročně mají svátek učitelé. Vzpomínám na období, kdy jsme byli žáky zdejší školy. Rádi na
toto období vzpomínáme a věřte, vzpomínáme na naše učitelé s láskou. Naučili nás slušnosti, ohleduplnosti, úctě k rodičům i prarodičům, lásce k vlasti. Přejme si, aby naše děti v místní školce a žáci
v naší škole s touto výbavou odcházeli do jiných škol za účelem vzdělání. Našim pedagogům přeji
mnoho zdaru v jejich poslání a radost z dětí a žáků naší obce.
Velikonoce budou v letošním roce v poslední dekádě dubna. Určitě se těšíte a máte již předem
připravený jídelníček. Dávněji se na tyto svátky smažily Boží milosti.
Nabízím recept. Suroviny: 170g mouka hladká, 2 žloutky, 30g másla, 1 lžíce rumu, asi 2 lžíce mléka. Postup: ze surovin připravíme na vále vláčné těsto, které poté necháme asi 20 minut odpočinout.
Vyválíme plát těsta, ze kterého buď formičkou vykrajujeme, nebo rádýlkem krájíme různé tvary,
které uprostřed nařízneme a v horkém tuku usmažíme do růžova. Pak je necháme chvíli na ubrousku (zbavíme přebytečného tuku) a teplé obalujeme nebo cukrujeme(s přidáním vanilkového cukru).
Zkuste,třeba budou i návštěvě chutnat.
Vážení spoluobčané, obracím se na Vás s tímto požadavkem: mnozí z Vás si pamatujete na krajová jídla, která Vám připravovali Vaši rodiče nebo prarodiče, nebo máte zajímavý recept, se kterým
se chcete podělit. Prosím, ozvěte se. V příštím vydání může zdobit náš stůl. Děkujeme.
Přeji Vám všem požehnané Velikonoce, radost z nádhery, kterou nám nabízí příroda a stálá
setkání se slušnými lidmi.Vaše Ludmila Adámková
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Redakční rada Krmelínského zpravodaje
Členy redakční rady v tomyto volebním období jsou Josef Menšík, Ludmila Adámková, Martina
Helísková, Anna Lejsková a nová členka Radana Matušínská.
Uveřejnění článku ve zpravodaji není nárokové, rozhoduje o něm redakční rada – nejedná se o
cenzuru. Svou práci řídíme podle ustanovení platných všeobecně pro vydávání místních zpravodajů a zásadami stanovenými radou obce.
1. Budeme zveřejňovat jen pisatelem podepsané články, informující o dění v obci.
2. Nebudeme zveřejňovat články s politickým obsahem.
3. Nebudeme zveřejňovat články, vedoucí k protichůdným názorům s cílem dezorientovat občany.
4. Nebudeme zveřejňovat články, ve kterých budou závažné nepravdivé informace, které poškozují dobré jméno obce nebo jejich zástupců. Požaduje-li pisatel u článků s tímto obsahem
vysvětlení, nechť se obrátí na radu obce.

Ceník komerční inzerce v Krmelínském zpravodaji (vč. DPH)
celá stránka formátu A5
½ stránky formátu A5
1/3 stránky formátu A5
¼ stránky formátu A5
řádková inzerce

500 Kč
300 Kč
200 Kč
150 Kč
20 Kč

Velikonoce plné naděje, lásky a porozumění,
pěkné jarní dny přejí všem spoluobčanům
zastupitelstvo obce, pracovníci obecního
úřadu a členové redakční rady.

Vydává Obecní úřad Krmelín v nákladu 750 kusů. Za správnost obsahu článku odpovídá autor. Redakční rada: Josef
Menšík, Ludmila Adámková, Martina Helísková, Radana Matušínská, Anna Lejsková. Vychází i na www.krmelin.cz,
e-mail: krmelin@krmelin.cz. Uzávěrka příštího čísla je 10. 6. 2011. Tisk: H-comuters, Ostravská 83/39, Hlučín 748 01,
tel.: 777 139 848, e-mail: hcomp@seznam.cz. Grafická úprava: Lucie Petrová
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Hodinový Manžel
Radek Haladej

Nezbývá Vám čas na práci?
Jsem tady pro Vás:
- veškerá práce pro Vaši
domácnost(úpravy interiéru,drobné
opravy Vaší domácnosti)
- zahradu (opravy plotů,
sekání trávy atd.)
- firmu a dům(exteriér i interiér)
- včetně zámečnických
a svářečských prací

Tel.:734 453 204
Web:www.zvladnuto.cz
ul.Světlovská 394, Krmelín
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NOVĚ OTEVŘENO
KADEŘNICTVÍ
Jitka Brožová,
Světlovská 324, Krmelín,
tel. 734 583 581

Nabídka veškerých
kadeřnických služeb:
- dámské a pánské střihy
- melírování
- barvení
- společenské a svatební účesy
- prodej vlasové kosmetiky

MALÍŘ-NATĚRAČ - Firma MALUCHA
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
► dveří, oken, nátěry fasád
► 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 a tapet a jiných nátěrů
► lepení polystyrénových stropních podhledů a podlahových a obkladových korků
► lakovaní a nátěr nábytku
► protiplísnové nátěry a tenkovrstvé omítky k vyrovnání
starých omítek
► broušení a lakování parket a dřevěných podlah pokládka plovoucích podlah ořezy a kácení stromů ,sečení trávy
► k práci používáme vysokotlaké zařízení ARLLESS stříkací
pistole PRO – FINISH TSR , laserové měřící zařízení
a vzduchové stříkaní

Úklidové práce v domácností mytí oken, po malování atd .
Firma poskytuje na tyto práce záruku v délce 24 měsíců
a na materiál dle výrobce.
Rozšíření o speciální služby v domácnosti:
hodinový manžel
Opravy - údržba - instalace např. vodovodní baterie, potrubí
Instalatérské, zednické a zámečnické,elektro práce bez
materiálu v ceně 200,- Kč – 1 hod.
Nabídkové ceny (orientačně):
- nátěry oken,dveří s opálením dle potřeby od 250,- Kč/bm
- malování pokojů v bílé barvě
od20,- Kč/m2
- malování pokojů v barev. odstínech
- ceny dle vzorkovníku
od 30,- Kč do 50,- Kč/m2
- nátěry fasád
od 90,- Kč/m2

V ceně je práce v četně materiálu.
Těšíme se na spolupráci s Vámi

Petr Malucha,
739 24 Krmelín,Okrajní 241,
Tel. mobil: 603 777 182, - 608 777 182,
email: malucha.p@seznam.cz

KRMELÍN
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ZDENĚK MATUŠÍK
ul. Výstavní 398, 739 24 Krmelín
mob.: 602 705 466
NABÍZÍ KAMENICKÉ PRÁCE
 broušení starých pomníků a žuly
 zhotovení nových pomníků
 sekání písma, příseky, opravy
 veškeré betonáže a opravy kolem pomníků
 prodej lamp, váz a vitrín

Truhlářství Šindel Jiří nabízí….:

Stavební a nábytkářské stolařství, Výrobu eurodveří, kancelářského nábytku, kuchyní,
vestavných skříní, postelí aj. vše na přání zákazníka...
Dále nabízíme výrobu balkonových a plotových
prvků lakovaných i surových dle přání zákazníka:
Rozměry:
Š. T. V. 9/20/120: 58Kč

Mobil:

100: 47Kč

90: 41Kč

739 082

116

- ceny včetně DPH za Surové

Adresa: Na Rybníčku 196, Krmelín 739 24
I.č.:74289900, č.ů.:212836125/0300

ČALOUNICTVÍ – BYTOVÝ TEXTIL
Čalounění:
Dekorace oken:
Doplňky:

celkové rekonstrukce čalouněného nábytku, drobné opravy
židlí, křesel, snímatelné potahy
záclony, závěsy, římské rolety, japonské stěny, garnýže
a kolejničky
polštáře, kapsáře, povlaky, ubrusy apod.

Velký výběr záclon, dekoračních a čalounických látek dle vzorníků.
Věra Zborovská, Školní 282, 739 24 Krmelín
tel.: 774 402 310, 558 674 274
e-mail: verazborovska@seznam.cz

KRMELÍN

Anténní servis
Marek Šťastný
Montáže a opravy televizních
antén, satelitních kompletů –
včetně instalace rozvodů a všech
potřebných komponentů
pro příjem digitálního signálu.

Tel.: 604 784 471
Jugoslávská 28
Ostrava-Zábřeh
IČ: 73350389

www.montaz-satelitu.eu
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KOCOUREK JOSEF
VÁM NABÍZÍ
 čištění koberců a sedacích souprav
 půjčování stroje Kärcher
 žehlení s rozvozem
 hodinový manžel

Mobil: 606 363 300
nebo 731 490 561

STŘÍHÁNÍ
A HLÍDÁNÍ PSŮ
Šárka Janoutová,
Na Cigánce 679, Krmelín
Objednávky na tel. č.
731 732 927

STŘECHY

CYKLOSPORT – SERVIS
MARTIN PŘIKRYL

Pokládka rovných a šikmých střešních krytin
Výroba a montáž klempířských prvků
a parapetů
Montáž střešních oken
Nástřik půdních prostor proti škůdcům
Zateplení střech
Hydroizolace
Stavba pergol
Montáž dřevěných podhledů
Odvoz a likvidace odpadů
Zednické práce
Zateplení stěn budov
Montáž plastových oken a dveří
Výroba a montáž okenních sítí a žaluzií
Kompletní dodávky materiálu

Prodej kol a doplňků na splátky bez ručitele.
Prodej kol a náhradních dílů – servis zajištěn.
Garanční opravy do měsíce zdarma
Servis do 24 hodin.
Výběr z 150 kol na prodejně.
Stavba kol na zakázku.
NOVINKA – montáž elektropohonu na Vaše kolo!
Prodej sportovních potřeb: hokejky, brusle, lyže,
tenisové rakety, míče, pálky na stolní tenis, spací
pytle a další sportovní zboží.
Termo prádlo – Moira.
Bazar jízdních kol.
Oblečení a obuv pro cyklisty.
Prodej rybářských potřeb.
Možná platba kartami.
Pracovní doba: pondělí až pátek 9.30-12 h., 14-18 h.,
sobota 8.30 – 12 h.

Zdarma zhotovení cenové nabídky
Dohodnutou cenu nenavyšujeme

Tel.: 775 210 970
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz
chrastinar@seznam.cz

Stará Ves n. O., ul. Petřvaldská 709.
Martin Přikryl, mobil: 603 520 428,
tel. prodejna 558 435 264
www.cykloprikryl.wz.cz
e-mail: cyklosport1@seznam.cz
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www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová BČlá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8 – 16 h. Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA - pĜi celkovém nákupu nad 7 000 Kþ, jinak 300 Kþ.

GARÁŽOVÁ VRATA od 9 999 Kþ.
Dodáváme vrata výklopná, dvoukĜídlá, sekþní, rolovací.
Otevírání ruþní nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná, nebo pĜesnČ na míru. Základní barvy i imitace dĜeva.
Základní provedení je možné doplnit rĤzným pĜíslušenstvím.

PLOTY - PLETIVO – zabýváme se prodejem i montážemi
oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty.
Pletiva s povrchem Zn+PVC od 35 Kþ/m.
Pletivo v. 150 cm/oko 50 x 50 mm, Zn+PVC, za 55 Kþ/m.
TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kþ/kus.
Další okrasné dĜeviny. Využijte množstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny -stínovku.
** Do konce února otevĜeno jen do 15 h. **

KRMELÍN

31

32

KRMELÍN

