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Aktivity obce v letošním roce

Tak jako se střídají roční období i činnost obce v průběhu roku se pravidelně opakuje. Vždy ke 

konci března zastupitelstvo obce schvaluje defi nitivní rozpočet na příslušný kalendářní rok. Jeho 

součástí kromě mandatorních výdajů je i plán investičních akcí s jejich fi nančními náklady.

Co by se v obci v letošním roce mělo realizovat ?

Pokračuje příprava největší investiční akce v historii obce – „Kanalizace a ČOV Krmelín“ – v sou-

časné době se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení a dále bude následovat 

projekt kanalizačních přípojek. Cena kanalizace v délce 12 km a ČOV byla vyčíslena na 135 mil. 

Kč. Pokud bude vyhlášen příslušný dotační titul, bude požádáno o fi nanční příspěvek. O dotaci 

600 000 Kč bylo požádáno na stavbu 60 m trojdráhy s doskočištěm a travnatou plochu za ZŠ (nada-

ce ČEZ „Oranžová hřiště“) a na akci „Zdravotní středisko v Krmelíně – rekonstrukce fasády, oken 

a vstupu“ (Operační program životní prostředí). V případě neobdržení dotace budou v závěru roku 

okna vyměněna na náklady obce.

V I. pololetí bude provedena izolace zdiva a podlah v márnici a opraven kříž u silnice I/58 v loka-

litě Cigánka v ceně 198 000 Kč – dar fi rmy Solar Power Energy Jota v.o.s. Rovněž budou opraveny 

pomníky padlých v I. a II. světové válce.

Pro budovu Zdravotního střediska bude zpracována projektová dokumentace vnitřních rozvodů 

inženýrských sítí.

Ke zklidnění dopravy v obci bude nainstalován radar upozorňující řidiče na rychlost jízdy.

Na křižovatce ul. Za Křížem budou vysazeny 3 lípy na místě původních stromů, skácených z dů-

vodu jejich havarijního stavu.

Ve výše uvedeném textu je naznačena asi roční budoucnost obce. Ta má však i svoji historii – 

letos uplynu 565 let od první písemné zmínky o obci. Toto výročí si připomeneme již tradičně na 

Krmelínském kopci obecní slavností dne 7. 5. 2012, na kterou jste srdečně zváni. 

Uveden je přehled jen těch významných činností obce v průběhu roku 2012. Další stovky drob-

ností přinese sám život. K jejich úspěšnému zabezpečení  přeji všem Vám pevné zdraví, sílu, od-

hodlání, optimismus a velkorysost ve vzájemných vztazích.

Bohatě prožité a veselé Velikonoce přeje

Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  21. 12. 2011
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) kontrolu usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce

b) informaci o dění v obci od 6. zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) rozpočtové provizorium obce na rok 2012 platné do schválení defi nitivního rozpočtu –   

b)  dodatek č. 1 ke Zřizovací listině č.j. 650/2009 Příspěvkové organizace Mateřská škola Krmelín

c)  nákup pozemku parc. č. 1565/6 – travní porost – dílu „a“ o výměře 1 611 m2, dílu „b“ o vý-

měře 424 m2 a dílu „c“ o výměře 610 m2 a pozemku parc. č. 1557 – ostatní plocha – ostatní 

komunikace o výměře 217 m2, vše v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí z majetku p. Pavla Nepraše, 

ul. Brušperská, Stará Ves nad Ondřejnicí 418 do majetku obce za cenu 110,- Kč/m2

d)  nákup pozemku parc. č. 1565/6 – travní porost – dílu „d“ o výměře 366 m2 v k. ú. Stará Ves 
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nad Ondřejnicí z majetku p. Luboše Ulčáka, ul. Brušperská, Stará Ves nad Ondřejnicí 577 do 

majetku obce za cenu 110,- Kč/m2

3. Zastupitelstvo obce ukládá:

Úkoly nebyly uloženy.

Informace o dění v obci od 6. zasedání zastupitelstva obce  (27. 9. 2011)
-  dokončena úprava 3 polních cest v majetku obce na náklady Pozemkového úřadu Frýdek – 

Místek včetně osazení stromů

-  Krajský úřad zamítl námitku proti podjatosti starosty obce podanou Mgr. Ing. Bohumilem 

Kaduchem ve spojitosti s místní komunikací na pozemku parc. č. 29

-  místnost v přízemí Zdravotního střediska pronajata od 1. 1. 2012 p. Martině Hrdé, Krmelín 300

-  přijata účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na zabezpečení akceschopnosti jednotky 

Sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 2 800,- Kč

-  zimní údržbu místních komunikací bude zajišťovat p. Martin Mácha, chodníků p. Zdeněk Hla-

venka

-  za vypouštění odpadních vod do vod povrchových v roce 2012 stanoven ČIŽP poplatek 18 764,- 

Kč

-  provedeno dopravní značení na ul. Lyskova, Lomená, Luční a Boční

-  dílčí přezkoumání hospodaření obce k  31. 10. 2011 provedeno Krajským úřadem – nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky

-  stav účtu k 20. 12. 2011 – 12 199 000,- Kč

-  objednán nákup nové převodovky a motoru Honda pro malotraktor VARI

-  skáceny 3 lípy – křižovatka ul. Za Křížem, Školní a Světlovská – havarijní stav – budou zasazeny 

3 nové

-  6. 12. 2011 vztyčen trojmezní sloup k. ú. Krmelín, Stará Ves nad Ondřejnicí a Stará Bělá – ul. 

Proskovická

-  16. 12. 2011 navštíveni 4 důchodci v Domovech seniorů a předány balíčky k Vánocům

-  opravena střecha čekárny na Cigánce, poškozená při dopravní nehodě neznámým pachatelem,  

p. Horymírem Šindlerem za úhradu materiálu

-  dokončen přechod pro chodce před hřbitovem 

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 28. 3. 2012
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 a) kontrolu usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce

 b) informaci o dění v obci od 7. zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:

 a)  celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Krmelín za rok 2011 s výhradou nedostatku uvedeného ve 

zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto opatření: obec označí u SÚ 231-ZBÚ čerpání 

sociálního fondu organizační jednotkou 1 a bude následně účtovat tak, aby v hlavní knize 

u účtu 419 a zůstatku příslušné analytiky u účtu 231 nebyl vykazován rozdíl

 b) rozpočet obce na rok 2012 

 - koncept Smlouvy o poskytnutí účelového fi nančního transferu z rozpočtu obce
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 -  pověření rady obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření o rozsahu do výše 

500 000 Kč včetně 

 -  investiční transfer PO ZŠ na akci „60 m trojdráha s doskočištěm a travnaté hřiště“ bude 

poskytnut dle podmínek dotace v max. výši 800 000 Kč

 c)  zařazení 2 požadavků k zapracování do změny č. 4 územního plánu obce – žadatelé Ing. 

Miroslav Moudrý, J. Herolda 1559/10, 700 30 Ostrava-Bělský les a Kamil Ručka, ul. Za-

hradnická, Krmelín 584 – na náklady žadatelů o změnu

 d) rozpočtový výhled obce na roky 2013 a 2014

3. Zastupitelstvo obce ukládá:

 a) realizovat opatření uvedené v bodě 2. a) tohoto usnesení do 30. 3. 2012

Informace o dění v obci od 7. zasedání zastupitelstva obce  (21. 12. 2011)
-  na stavbu 60 m trojdráhy s  doskočištěm a  úpravu travnaté plochy u ZŠ požádáno o dotaci 

600 000 Kč z nadace ČEZ „Oranžová hřiště“ (odhadované celkové náklady 800 000 Kč)

- v roce 2011 bylo Magistrátem města Frýdku – Místku řešeno 8 přestupků našich občanů

- dne 8. 2. 2012 provedl Krajský úřad přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

-  fi rmou Hrat Třinec podána žádost o dotaci v rámci výzvy z OPŽP na projekt „Zdravotní stře-

disko v Krmelíně – rekonstrukce fasády, oken a vstupu“

-  vydáno územní rozhodnutí na stavbu „Kanalizace a ČOV Krmelín“ s nabytím právní moci dne 

2. 3. 2012

-  s fi rmou IGEA, s.r.o. Ostrava uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace pro 

územní řízení stavby „Kanalizace a ČOV Krmelín – kanalizační přípojky“ v ceně 232 000 Kč + 

DPH a za zpracování projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby v ceně 2 100 Kč 

+ DPH/přípojku

-  5. 4. 2012 – oprava netěsnosti žumpy u OÚ

SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Máme nové webové  stránky
Od března letošního roku byly spuštěny nové webové stránky obce Krmelín: www.krmelin.cz. 

Najdete zde všechny potřebné  informace týkající se dění v obci.

Změna hodin pro veřejnost na místní poště
Česká pošta, s.p., obvod Frýdek – Místek oznamuje, že od 1. 4. 2012 dojde u pošty Krmelín ke 

změně otevírací doby:

Po, St 8:30 – 12:00 hod. 14:00 – 17:00 hod.

Út, Čt, Pá 8:30 – 12:00 hod. 14:00 – 16:00 hod. 

Opisy vodoměrů
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. oznamují, že v termínu od 12. 4. 2012 do 25. 

4. 2012 bude v naší obci prováděn pracovníky fi rmy OVOD, spol. s r.o.  pravidelný opis vodoměrů.
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MAJITELŮM PSŮ
Obecní úřad Krmelín upozorňuje všechny majitele psů, že dle „Obec-

ně závazné vyhlášky č. 1/02010 o místních poplatcích“ končí termín pro 

úhradu poplatku  ze psů dne 31. 3. 2012. Poplatek  platí fyzická nebo práv-

nická 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 sty-

kem:

Číslo bankovního účtu Obce Krmelín: 168 198 1389/0800

Variabilní symbol: 1341 + číslo popisné rodinného domu

Specifi cký symbol: datum narození

Konstantní symbol: 3558  

Výše poplatku  za kalendářní rok činí:

a)  za prvního psa…………..180 Kč

b)  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele……276 Kč

c)   za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého dů-

chodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu……..90 Kč

d)   za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdov-

ského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele 

sirotčího důchodu…………..180 Kč

e)   za prvního psa chovaného v nájemním domě…………..360 Kč

f)  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v nájemním domě…....540 Kč

g)   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 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 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 identifi kace je 

nutné, aby psi nosili  na obojku známku.

Osoba mající psa na veřejném prostranství je povinna jej míti na vodítku,  s ohledem na okolnos-

ti 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!
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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 prostran-

ství psími exkrementy s uvedením majitele psa a předáním písemnosti  na obecní úřad Krme-

lín. Stížnost bude posuzována jako přestupek.     

Očkování psů
Po dvou letech proběhne v naší obci v pátek 13. 4. 2012 očkování psů 

proti vzteklině:

- u Hasičského domu  – 16:00 hod. – 17:00 hod.

- na parkovišti na Světlově – 17:00 hod. – 17:30 hod.

Očkování má platnost 2 roky a cena očkování činí 200 Kč.

MVDr. Jiří Barhoň

SBÍRKA

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení

-   letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)

-   lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon

-   látek  (minimálně 1m2)

-   domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené)

-   peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

-   obuvi  (veškerá nepoškozená)

Sbírka se uskuteční v týdnu od 23. 4. – 27. 4. 2012

Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic můžete odevzdat v  době úředních hodin obecního 

úřadu v přízemí budovy.

Diakonie Broumov děkuje za Vaši pomoc.

Bližší informace na:  www.diakoniebroumov.org,  tel.: 224 316 800
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 NAŠI JUBILANTI

Statistická data obyvatelstva obce v roce 2011
I v loňském roce pokračoval trend růstu počtu obyvatel naší obce, k 31. 12. 2011 zde bylo hlášeno 

k trvalému pobytu 2182 obyvatel. Přiděleno máme 715 čísel popisných, z nichž obydleno či využí-

váno je v současné době přibližně 675 domů.

počet obyvatel průměrný věk
datum narození

nejst aršího
datum narození

nejmladšího

všichni obyvatelé 2182 40,02 5. 3. 1915 27. 12. 2011

muži 1068 38,83 13. 11. 1920 27. 12. 2011

ženy 1114 41,21 5. 3. 1915 27. 12. 2011

děti do 15 let 331 6,81

děti do 18 let 407 8,53

starší 60 let 494 70,16

možní voliči 1770 47,27

V období ledna, února a března oslavili významná životní výročí naši občané

V lednu oslavila své 85. narozeniny v kruhu nejbližších i paní Libuše Bambasová, která nás však 

v tomto požehnaném věku v únoru opustila.

Všem jubilantům přejeme dobré zdraví, duševní pohodu a spoustu porozumění v rodinném záze-

mí i mezi přáteli.

Hana Plačková

75 let  pan Miroslav Bartošek

 pan Josef Menšík

 pan Václav Hudeček

80 let pan Ing. Jan Šperlín

85 let paní Marie Veličková

 

90 let pan Václav Škuta

 paní Blahomíra Hrabovská

91 let paní Marie Šimečková

97 let paní Anežka Jamrozová
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Jaký význam mají Velikonoce?
S Velikonocemi začíná jaro a s jarem začíná nový život. Po této úvodní větě 

by se mohlo zdát, že dělám z Velikonočních svátků jen pouhé „svátky 

jara“. Bohužel v naší době se to takto často chápe. Chtějme ale jít 

trošku do hloubky té naší kultury, která vyrostla na křesťanských 

kořenech. Velikonoce znamenají život, a to tu nejhlubší vý-

znamovou hodnotu života. Náš život není jen nějaká ná-

hoda, není příběhem, který se odehrává mimo nás a navždy 

skončí na hřbitově. Není nám lhostejné, co bude s těmi, kteří 

už zemřeli, a které jsme měli rádi. Rovněž nám není lhostejné, co bude s námi „až tady nebudeme“.

My křesťané přijímáme do svého života jako hlavní zásadu, a s vírou na tom stavíme, že v přímé 

konfrontaci Ježíše z Nazareta se smrtí vyšel vítězně Bůh. Ježíš vstal z mrtvých! A toto vítězství se 

týká i každého, kdo ve svém životě přijímá Boha a pevně věří v posmrtný život.

Naše farnost chce rovněž znovu prožít tajemství velikonočních událostí. Celá doba postní je ve 

znamení kříže, a to nám dává důvod podívat se na význam toho, co je v lidském životě ve stínu 

kříže: všechno těžké, smutné, strastiplné, obestřené temnotou bolesti, nemoci, umírání. To vše nám 

může dát smysl, jestliže do toho pustíme světýlko naděje, že to není poslední tečka za životem, 

který máme rádi... 

Velikonoce nejsou jen odpovědí na poslední věci člověka, vnášejí rovněž novou kvalitu do mezi-

lidských vztahů a do života společnosti. Tou kvalitou je především uznání chyby, odpuštění, schop-

nost obětování se pro druhé a láska, která „jde až za hrob“.

Chci všem popřát krásné velikonoční svátky. Ať jsou to šťastné chvíle pro nás pro všechny, ve 

kterých znovu objevujeme pravé hodnoty života!

Závěrem bych chtěl ještě dodatečně poděkovat všem, kteří se zúčastnili našeho již 4. benefi čního 

koncertu, všem dárcům i pořadatelům. Výtěžek z této akce činil 50.201 Kč. 

Pán Bůh zaplať!

Jan Czudek, farář

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Jana a Pavla v Krmelíně ve Svatém týdnu  
Květná neděle 1. dubna   8.45 Mše svatá

Zelený čtvrtek 5. dubna    16.45 Mše svatá  na památku poslední Večeře Páně

Velký pátek 6. dubna   9.00 - 16.00 Adorace

  16.00 Křížová cesta

  16.45 obřady Velkého pátku 

Bílá sobota 7. dubna 20.00 Velikonoční vigilie 

Boží hod velikonoční 8. dubna   8.45  Mše svatá

Velikonoční pondělí 9.dubna   8.45 Mše svatá

éto úvodní větěttětětětětětěttěttětětětěěě ěěěěěěěěě ěěěěěěěěě

é „svátky 

e ale jít ttt tttt

kých
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Tříkrálová sbírka v Krmelíně
Tříkrálová sbírka, jejíž pořadatelem je Charita České republiky, proběhla le-

tos v Krmelíně dne 7. 1. 2012 a bylo vybráno  48 481 Kč. Všem dárcům za Vaši 

pomoc děkujeme. Velké poděkování patří rovněž všem koledníkům a vedou-

cím skupinek za jejich aktivitu při realizaci této sbírky.

Jana Paseková. Lenka Staňková

 

Zápis dětí do mateřské školy
Ředitelka Mateřské školy v Krmelíně oznamuje všem rodičům, že zápis dětí do mateřské školy 

na školní rok 2012 – 2013 se uskuteční  podle ust. § 34 z.561/2004 Sb. ve čtvrtek 26. dubna 2012

místo zápisu: Mateřská škola Krmelín, kancelář ředitelky – 2. patro budovy.

kdy: v době od 13,00 – 16,30 hod. 

potřebné doklady:  průkaz totožnosti rodiče (zákonného zástupce), rodný list dítěte

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 18. května 2012.

Bližší informace obdrží rodiče při zápisu.    Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PROJEKT „ Tady jsme doma“ 
Projekt Tady jsme doma - Regionální 

folklor do škol vznikl na základě výzku-

mů Národního ústavu lidové kultury 

ve Strážnici. Ty ukázaly, že tam, kde děti 

znají historii obce, její kulturu, zvláště li-

dovou, mají k obci hlubší vztah a cítí k ní 

odpovědnost. Projekt předpokládá, že  

děti budou  pátrat a ptát se nejen rodičů 

a  prarodičů, ale všech, kteří jim mohou 

povídat o tom, jak to bylo kdysi, jak lidé 

žili, jak se bavili…Do projektu se zapojilo 

několik škol republiky (z Řevnic, Pracha-

tic, Mělníka, Českého Těšína) . To, co se 

děti dovědí, co se naučí, si určitě ponesou 

do života, ale také budou za práci odmě-

něny – v červnu pojedou  na Mezinárod-

ní folklorní festivalu ve Strážnici, kam 

jsou v rámci projektu pozvány a společně s ostatními školami vytvoří určitě zajímavý pořad.

Typickým rysem současnosti je žít dneškem. Není  zájem myslet do budoucna, tím méně se obracet 

do minulosti. Současná samozřejmost žít dneškem ale vůbec neznamená schopnost prožití okamžiku.
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A přesto z  pedagogického, ale i psychologického hlediska je důležité naučit dítě prožít přítomný 

okamžik. Někdy i dodatečnou refl exí - vyprávět si o pozitivním zážitku třeba až druhý den. Prostě 

nechat prožitek doznít.

Má to totiž zásadní význam pro rozvoj osobnosti dítěte, v níž má důležitou roli citová stabilita, či 

jinak řečeno pozitivní emocionalita.

Tradice lidové kultury, navíc posílené a prohloubené regionálním zaměřením, nabízejí pro to nepře-

berné množství námětů a podnětů. Ale to již dobře víte. 

A znalost minulosti vede k pohledu do budoucnosti.

Jak si hráli venku moji rodiče:

Nejoblíbenější byla hra na schovávanou a vybíjená.

Další hry: Na vojáky, Na četníky a zloděje, Honzo vstávej, kuličky, Jdi po šipkách,

stezka odvahy, honěná, skákání přes gumu, skákání přes švihadlo, skákání panáka,

skoky na koloběžce, ježdění na kole, stavění domků v lese, Na pošťačku, házení céčky,

Slepá bába, házená, fotbal, vyvolávka ,hokej, míčová školka, ježdění na vagónech.

Jak si hráli doma moji rodiče:

Nejoblíbenější hra byla Člověče, nezlob se a karetní hry.

Další hry: Šachy, Dáma, Mikádo, blechy, piškvorky, ovečky, ruleta, pexeso,Z pohádky 

do pohádky, Domino, hra na klavír, vyšívání, kreslení, stavění bunkrů, na obchod, na učitelku, na koně, na 

fajnou židlu, se vzduchovkou, Město-jméno-zvíře-věc,Dostihy a sázky.

Co moji rodiče rádi zpívali:

Nejoblíbenější píseň byla Holky z naší školky.

Další písničky: Na tom pražským mostě. Prší, prší.Uvazali kozu.Rožnovské hodiny.

.Beskyde, Beskyde.Ukolébavka. Pec nám spadla. Na tom bošileckým mostku.

Dělání, dělání. Jamaika. Svítá.Stánky. Pádlo se do vody noří. Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko. Na ko-

pečku v Africe. Máma mi dala korunu . V dáli za horama. Na břehu Niagáry.

Písně Karla Gotta a Michala Davida.

Říkanky rodičů:

Nejoblíbenější říkanka byla Vařila myšička kašičku.

Další říkanky: Leze žába do bezu. Budulínku, dej mi hrášku. Žalobníček žaluje. Enyky beniky kliky bé. 

Skákal pes. Karlíku, nesahej nám na kliku. Alenko, stůj, auto houká.

Šnečku, šnečku, vystrč růžky. Gorila,gorila, po světě chodila. Ty jsi ale Klára! Šel starý kolem fary. Máma, 

táta šiši pu. Lenka, plenka, podkolenka. Antonín veze kmín. Kyšky

lišky pampelišky. 

Rozpočítadla rodičů:

Bezkonkurenčně nejoblíbenější říkadlo bylo Ententýky dva špalíky.

Další rozpočítadla: U potoka roste kvítí. Hádali se popeláři. Bumtarata kdo je ten. 

Kámen, nůžky,papír.

Hlavolamy či skládanky rodičů:

Nejoblíbenější byla Rubikova kostka.

Další: Skládací had, skládací věž z kuliček, Ježek v kleci, Merkur, Lego, ABC modely

aut a letadel, polínka, Nebe-peklo-ráj.



KRMELÍNKRMELÍN 11

Jak si hráli venku moji prarodiče:

Nejoblíbenější byly míčové hry vybíjená, vyvolávka, fotbal a hra Na četníky a zloděje.

Další hry: Schovka, běhání v lese, stavění bunkrů, hledání pozůstatků války, Na vojáky,

běhání s obručí (s rafk em), kuličky, Slepá bába, skákání panáka, Na roboty, skákání

přes švihadlo, ježdění na kole, hraní divadla, houpání na houpačce, Čáp ztratil čepičku,

školka s míčem, držení bobříků, v zimě bruslení a sáňkování.

Jak si hráli doma moji prarodiče:

Nejoblíbenější hra byla Člověče, nezlob se.

Další hry: Karty, Dáma, Mlýn, Domino, stolní hokej, s panenkami, s autíčky, čtení,

hraní na klavír, pokusy, Na obchod, Na úředníky, kreslení, Monopoly, Slepá bába,

loutkové a maňáskové divadlo, Lodě, Město-jméno-zvíře-věc.

Co prarodiče rádi zpívali:

Nejoblíbenější písnička byla Červený šátečku kolem se toč.

Další písničky: Do lesíčka na čekanou. Okolo Hradce. Okolo Frýdku cestička. Skákal pes.

Na Šumavě je dolina. Kočka leze dírou. Když sem šel z hub. Kohutek jařabý. Na tu svatu Katerinu. Ó hře-

bíčku zahradnický. Hore dědinu. Běžela ovečka. Chodíme, chodíme.

Nic nedbám, jen když mám. Holka modrooká. Já jsem malý mysliveček. Šly panenky silnicí. Černé oči, 

jděte spát. Ach, synku, synku. Já má koně. Teče voda, teče. Tluče bubeníček.

Travička zelená. Okolo Suče. Pásla ovečky. Beskyde, Beskyde. Padá sníh. Na břehu Niagáry.

Dajána. Svatí pochodují.

Říkanky mých prarodičů:

Nejoblíbenější říkanka byla Ivánku náš, copak děláš.

Další říkanky: Ty jsi koza. A ty Janku divoký. Ty jsi ale tetka. Miki, Miki, dej mi žvýky.

Eva fena. Běží liška k táboru. Foukej, foukej, větříčku. Když si náš dědeček babičku bral.

Zlatá brána. Hop, pusu dej! Čarodějnice dlouhá jako jitrnice. Šel starý kolem fary.

Utíkalo jelito kolem rybníka. Žalobníček zvoneček. Žalobníček žaluje. Kyšky lišky.

Čarovala ryba, aby byla chyba.Janko moj vezl hnoj. Skákal pes. Vodník. Polámal se mraveneček Apríl. Běží 

liška táboru. My Košice nedáme!

Rozpočítadla mých prarodičů:

Nejoblíbenější rozpočítadlo bylo Ententýky dva špalíky.

Další rozpočítadla: Jednoko dvoko. Vařila myšička kašičku. Jede vláček kolejáček.

U potoka roste kvítí. Enyky benyky kliky bé. Šly tři opice. Kámen-nůžky-papír.

Hlavolamy či skládanky prarodičů:

Nejoblíbenější hlavolam byla Rubikova kostka a Ježek v kleci.

Další: dřevěné stavebnice, zápalky, kamínky, přebírání vlny z rukou, rozstříhané

pohlednice či kalendáře a skládání na způsob puzzle, Merkur, Domino, pexeso, papírová skládanka Nebe-

-peklo-ráj. 

Mgr. Yvona Voráčová

Masopust

Masopust je období mezi zimou a jarem. Trvá podle Velikonoc. Masopust je nejdelší veselice v roce. 

Slaví se od 9. století. K oslavám patří veselí, tanec, zpěv, jídlo, pití.
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Masopustní dny: tučný čtvrtek – konaly se zabijačky, jedlo se a pilo. Taneční neděle- konaly se 

plesy, tancovačky a zábavy. Maškarní úterý – průvod a dovádění masek. Jiří Nykl 3.r.

Masopust

Masopust je den, kdy končí plesová sezóna. Dospělí i děti se převlečou do masek a od rána do půl-

noci rejdí a tancují. Poté začíná čtyřicetidenní půst, který končí velikonočními svátky. To znamená, 

že čtyřicet dní se nejí maso.

Masopustu se každý rok společně zúčastňuji se svými spolužáky u nás ve škole.Máme na sobě 

různé převleky a škrabošky. Bývá to srandovní.      Štěpán Šeděnka 3.r.

Šachový kroužek
Tento školní rok se na základní škole opět  rozjel šachový kroužek, do kterého se 

přihlásilo 15 dětí od prvňáků až po páťáky. Děti se zde učí základním doved-

nostem a strategii šachu. Získané znalosti mohli prověřit  2.března 2012, 

kdy se konal v základní škole I.šachový turnaj. Sešlo se celkem 13 dětí, 

které byly rozděleny do tří skupin dle výkonnosti. Šachisté byli velmi vy-

rovnaní a svedli mezi sebou  pěkné šachové partie. Měli velkou motivaci, protože 

na ně čekaly atraktivní ceny. Již teď se děti těší na další šachový turnaj.

Ráda bych touto cestou poděkovala našim sponzorům Ing. Ladislavu Jamrozovi a Tomáši Lančo-

vi, kteří zakoupili pro děti krásné dřevěné šachy, nástěnné šachy a šachové diagramy.

Umístění dětí v šachovém turnaji:

Začátečníci:

1. místo Ondřej Litschmann II. třída

2. místo Oliver Kanyza I. třída

3. místo Robin Tokarský II. třída

Mírně pokročilí: 

1. místo    Roman Mičan        IV. třída

2. místo     Michal Šimeček    III. třída

3. místo     Jan Hradil              II. třída

Pokročilí:

1. místo     Karel Červenka      II.třída

2. místo     Ondřej Lanča         II.třída

3.místo      Matěj Mácha          II.třída Darina Lančová: trenérka

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Z činnosti Klubu seniorů

Od poslední informace o činnosti místního Klubu seniorů uběhlo již delší období obsahující 

řadu významných aktivit Klubu. 

8. prosince 2011 se uskutečnilo již tradiční přátelské posezení s programem k Mikuláši a Váno-

cům. Mikuláš se svou družinou také všem účastníkům předal drobné dárky.

Výbor Klubu po zhodnocení výsledků celoročního fi nančního hospodaření připravil členům 

Tento š

přihl

n

rovnaní
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Klubu za jejich aktivitu překvapení na pondělním dopoledním setkání ve formě poukázek na menu 

v restauraci Nautilus.

Nejvýznamnější akcí hodnoceného období byla výroční schůze členů Klubu. Uskutečnila se 12. 

ledna 2012,  zhodnotila činnost Klubu v roce 2011 a vytýčila plán aktivit na rok 2012. Mimořádnou 

a také velmi úspěšnou akcí, kterou výbor Klubu připravil při výroční schůzi, byla tříkrálová sbírka. 

Bylo vybráno a Ostravské Charitě předáno 1 834 Kč. 

Zdařilou akcí Klubu byl rovněž přátelský večírek, který se uskutečnil 20. února 2012 v restauraci 

Nautilus. O dobrou náladu se starala výborná hudba. Příjemným zpestřením bylo vystoupení Lucie 

Staňkové s partnerem v předtančení latinskoamerických tanců a bohatá tombola, do které výhry 

věnovali členové Klubu a sponzoři.

Na březnovém přátelském posezení si přítomní připomenuli Mezinárodní den žen a ženy byly 

obdarovány lineckými srdíčky vyrobenými členkami Klubu.

Pravidelná měsíční posezení, stejně jako pravidelná pondělní dopolední setkání členů v klubov-

ně zůstávajíc nadále v plánu aktivit.

Na 18. dubna 2012 v 18:00 hodin připravil výbor Klubu pro členy i další zájemce z řad občanů 

besedu s fi lmovou projekcí o Číně s cestovatelem panem Homolou. 

Na 1. května plánuje Klub uskutečnit pro členy již tradiční vycházku Krmelínem i za účelem 

poznání jeho přeměn.

Na květnovém přátelském posezení si již se samozřejmostí připomeneme výročí osvobození 

obce a ukončení 2. světové války a rovněž Svátek matek. 

Na měsíc květen připravuje výbor Klubu seniorů také autobusový zájezd pro členy.

František Novák

Z činnosti hasičů
Dne 7. ledna se uskutečnil tradiční výšlap na nejvyšší horu Beskyd. Vlakem 

z Paskova jsme dorazili na Ostravici,  odkud jsme se bez obvyklého zastavení 

ihned vydali na vrchol. Nahoře to vypadalo úplně jinak než v minulých letech. 

Chata, ve které jsme se vždy zastavovali byla zbouraná, a tak jsme spočinuli a ob-

čerstvili se v chatě Kameňák. Před sestupem došlo na nezbytné focení u vrcholo-

vého kamenného sloupu s hladícím bodem. Kromě blízkého okolí nebylo vidět 

nic, neboť výhled ztěžovala hustá mlha. Cesta zpátky do Ostravice na vlak už 

byla veselá, občasné pády tlumil napadaný sníh a krátká zastávka U Zbuja dodala 

poztrácený elán při výstupu. Zimní štrapáci absolvovalo 11 osob a jeden pes, na němž, oproti lidí, 

nebyla  únava vůbec  znát.

Sobota 11.2.2012 byla ve znamení Hasičského plesu v hale TJ SOKOL Krmelín. Po zahájení měla 

v celém průběhu hlavní slovo skupina Proxima Orchestra, která hrála jednu hudební pecku za dru-

hou. Bohatý světelný park a výborné výkony hudebníků a zpěvačky elektrizovaly návštěvníky, aby 

neseděli a tančili do roztrhání těla.

Mezi lidmi chodil kominíček a nabízel vajíčka pro štěstí, na něž se mohlo vyhrát alko, nealko, 

drobné pochutiny a předměty, večeře, láhev vodky nebo dárkový balík. V soutěži o nejoriginálnější 

nositele rukavic byly k vidění různé kreace, porota vybrala tři nejlepší a předala jim drobné ceny. 

Skupina Dýmtým zpracovala do svého vystoupení motivy z kultovního fi lmu Matrix a poprvé ve 

své historii angažovala ženské pohlaví. Efektní nasvícení dokreslilo atmosféru, v níž Trinity po 

zásahu skonala a na rukou skupiny byla odnesena a v přídavku se vyšplhala na vrchol lidské pyra-
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midy. Tombola s hlavní cenou tabletem a obrovským množstvím dalších cen byla pro vyhrávající 

příjemným a pro ostatní nutným zpestřením plesu. Hudba hrála až skoro do rána a kdo vydržel, 

určitě nelitoval.

Termín plesu v roce 2013 – sobota 2. 2. 2013 - opět se skupinou Proxima Orchestra.   

Letošní zimu, hlavně v měsíci únoru, jsme nadávali na silné mrazy, které nám všem způsobova-

ly nemalé potíže. Na druhou stranu se nám podařilo využít příhodných klimatických podmínek 

a společně s nadšenci z TJ Sokol na vedlejším hřišti u sportovní haly vytvořit a udržovat ledovou 

plochu a připomenout doby minulé, kdy tato zábava byla v obci standardem. V pátek 10. února byl 

uspořádán i karneval na ledě, který navštívilo cca 50 dětí i s rodiči.       

I letos máme rezervované hodiny v hale pro míčové hry. Po několika letech v sobotu 10. 3. 2012 

proběhl obnovený turnaj ve futsalu, který jsme naposledy pořádali v roce 2008. Kromě dvou druž-

stev z Brušperského okrsku a našeho se účastnil tým z Bělského lesa. Zvítězily Oprechtice před 

Bělským lesem a Starou Vsí. Naše družstvo získalo pouze jeden bod a obsadilo poslední 4. místo.

Kolektiv žen a letos poprvé i muži jsou přihlášeni do Beskydské ligy a budeme zvědaví, jak se jim 

bude dařit. 

Děti se připravovaly na uzlovou štafetu, ale pro nedostatek členů ji nakonec neabsolvovaly. Na 

konci března je čeká plnění odborek a hasičské čvachtání ve Fryčovicích.  

Vloni jsme na jaře sbírali po obci šrot a letos jsme tuto akci rozšířili o sběr elektrospotřebičů.

Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno na internetových stránkách sboru na adrese http://sdhkr-

melin.cz, kde najdete informace o sboru, fotografi e, odkazy na videa a další. 

Plánované akce
30. 4.  pondělí od 16.30 hodin stavění máje s lidovou veselicí a živou hudbou, specialitami ku-

chyně, grilovanými makrelami a soutěží Jistá ruka v házení šipek a zatloukání 

 hřebíků

19. 5.  sobota - soutěž hasičských družstev v požárním útoku:  

 od   9.00  mladí hasiči – Moravskoslezská liga mládeže

 od 14.00  muži, ženy   -  Memoriál Vladimíra Kováře – O pohár Obecního úřadu 

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

Zahajujeme již devátou tenisovou sezónu…
Nechce se tomu ani věřit, že na nově vybudovaných tenisových kurtech se v jar-

ních měsících započne v pořadí již 9. sezóna. Za těch osm let provoz v tenisovém 

areálu nabral  pravidelný rytmus, počet členů v oddílu se ustálil na  60 až 65 čle-

nech, což je počet, který je optimální, aby si všichni mohli spokojeně a pravidel-

ně zahrát. Získali jsme postupně dostatečné zkušenosti jak organizovat turnaje 

(každoročně 6) a veškerou celoroční činnost na kurtech i v hale. V mistrovských 

soutěžích v rámci Severomoravské župy ČOS hrají tři naše družstva (ženy, muži a veteráni nad 45 

let) a rovněž pokračuje po celý rok tenisová škola. Připočteme-li k tomu svědomitou práci správců, 

kteří se vzorně starají o kvalitu povrchu kurtů, pak můžeme být navýsost spokojeni. Tak příznivě 

vyznělo i celkové hodnocení činnosti oddílu za rok 2011 na výroční členské schůzi, která se konala 

5. 3. 2012 ve Sportklubu. Na výroční schůzi bylo přijato usnesení, které vytýčilo hlavní úkoly na 
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rok 2012, schválilo nový provozní řád a stanovilo harmonogram postupu prací na výstavbu nového 

uspořádání obyvatelných kontejnerů, které nahradí plechovou boudu, která sloužila po celou dobu 

nejen správcům, ale i jako sklad antuky i nářadí.

Oddíl k 1. 1. 2012 má 62 členů, z toho 10 žen, 2 dorostenky, 2 žačky, 44 mužů, 2 dorostence a 2 

žáky. Kromě toho 7 dětí do 10 let, které dosud nejsou členy našeho oddílu,  navštěvuje  tenisovou 

školu. Struktura členské základny se příliš nezměnila, takže věkový průměr máme stále dost vyso-

ký. Stále zůstává prioritou pro náš oddíl rekreační sportování dostupné pro širokou veřejnost, což 

podtrhuje cena nájemného za kurty a výše oddílových  příspěvků, které se zatím nezměnily a zů-

stávají stále stejné od zahájení provozu na kurtech v roce 2004. Z půjčky ve výši 800 tisíc Kč, kte-

rou jsme od  Obecního úřadu v Krmelíně na výstavbu tenisových kurtů bezúročně obdrželi, bylo 

splaceno již 560 tisíc Kč a zbývajících 240 tisíc korun bychom chtěli do konce roku 2014 splatit. Za 

to, že se nám daří každý půlrok  z dluhu upisovat 40 tisíc korun, je třeba poděkovat sponzorům i 

zastupitelstvu obce za dotace na údržbu. 

Začátkem ledna se nám podařilo výhodně nakoupit 3 zachovalé obyvatelné kontejnery, které 

chceme uspořádat v jeden komplex tak, aby dva spojené (6 x 5 metrů) tvořily klubovnu a zároveň i 

kancelář správců  a třetí kontejner je sanitární  se sociálním zařízením (2,5 x 6 metrů), kde jsou dvě 

WC, 4 umyvadla, 2 sprchové kabinky a elektrický ohřívač vody. Současná plechová bouda, bude 

zkrácena o 2 metry, opravena a přemístěna za kontejnery směrem k potoku. Ta by  měla sloužit na-

dále jako sklad antuky a úschovna nářadí. Tomu všemu musí předcházet vybudování betonových 

pilířů, vyrovnání terénu, napojení vody, elektřiny a odpadů a v poslední fázi položení kontejnerů 

na připravené základy pomocí  autojeřábu. Pak mohou pokračovat další akce na úpravě  okolí a  k 

výsadbě okrasných keřů a stromků směrem k potoku.

Před výborem tenisového oddílu, ale i všemi tenisty čeká obrovský kus práce, aby všechny práce  

stihli velmi rychle a tím  nenarušili plynulý provoz na kurtech.  Finanční prostředky se budou čer-

pat prozatím z rezerv, které jsme nahospodařili za předcházejících 8 let. Předpokládáme, že nám 

s některými odbornými pracemi pomohou sponzoři z řad členů oddílu, kteří se zabývají stavební 

činností. Kromě toho musíme před zahájením sezóny připravit kurty co nejrychleji a kvalitně, aby 

přínos z nájemného byl již koncem dubna nebo začátkem května, za předpokladu, že bude příznivé 

počasí.

Pchálek Leoš, st.

Informace z TJ Sokol …
Po loňském připomenutí stoletého trvání krmelínského Sokola vstupujeme rokem 2012 do další 

stovky. Co asi přinese? To ukáže další vývoj tělovýchovy a sportu u nás. Už asi těžko se budeme vra-

cet k někdejšímu stylu cvičení prostných a nářaďovému cvičení, které kdysi tvořilo základ činnosti 

jednoty, ale budou se stále více prosazovat pohybová a rytmická cvičení, která mladou generaci 

mnohem více lákají. Stejně je tomu i u kolektivních sportů, kdy postupně do naší jednoty  pronikly 

nové sporty jako karate, futsal a badminton vedle již zakořeněných - házené, volejbalu a stolního 

tenisu. Připočteme-li ke kolektivním sportům  ještě pět druhů sálových cvičení, nabízí se pro krme-

línskou veřejnost a hlavně mládež pestrá nabídka, z které si může vybrat každý. Tato stále bohatší 

činnost s sebou přináší   nejen  větší nároky na dobrovolné cvičitele a trenéry,  především však na 

fi nanční zajištění této činnosti. Je nošením dřiví do lesa připomínat,  jak se zdražují plyn, elektřina, 

voda, dopravné, sportovní rekvizity i údržba naší sportovní haly a přičteme-li k tomu navíc zrušení 

dotací z centrálních tělovýchovných orgánů z důvodu zkolabování Sazky, pak výbor naší jednoty 
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se opravdu dostává do velmi kritické situace. Vždyť právě Sazka byla tou institucí, která přispívala 

ročně na činnost tělovýchovy a sportu, částkou 100 až 150 tis. Kč. Tento výpadek je opravdu citelně 

znát. 

Místo toho, aby se výbor TJ zabýval především sportovní tematikou, zabývá se převážně tím, jak 

zabezpečit na činnost fi nanční prostředky. Prozatím  se daří ještě situaci s vypětím všech sil zvlá-

dat také i díky dotacím z obce a hlavně úspornými opatřeními, které  musíme neustále přijímat, 

z pronajímání haly i z výtěžku společenských akcí. Nový výbor TJ, který byl 15. 3.2012 na výroční 

schůzi zvolen, s předsedkyní  ing. Radanou Balcarovou, má před sebou nemalý úkol – udržet aspoň 

stávající úroveň naší tělovýchovy a zajistit fi nanční prostředky pro všechny oddíly i na provoz haly. 

Nezůstali jsme nic dlužni dlouholeté tradici a  znovu byly naší TJ organizová-

ny na sklonku minulého roku vánoční turnaje ve sportovní hale. A jaké byly výsledky?                                                                                                      

Turnaj v nohejbalu za účasti 9 družstev vyhrálo družstvo z Výškovic (Zacharczyk  /správce haly/, 

Ertl, Šichor,Kolouch), turnaj tenisu ve čtyřhrách losovaných dvojic vyhrála dvojice Valerie Sinerová 

s Tomášem Balcarem, ve stolním tenisu jednotlivce vyhrál Holaň Pavel a čtyřhry pár Holaň, Palmi. 

Turnaj v badmintonu, kde se hrálo současně na třech kurtech z 9 dvojic vyšli vítězně manželé Len-

ka a Pavel Zborovští. V turnaji ve volejbalu zvítězilo družstvo Krmelína „A“ (Odehnalová, Lasák, 

Mácha Petr, Pelíšek a  Vatras). Házenkáři si zahráli  dvoudenní turnaj čtyř generací, způsobem  

každý s každým  a dle očekávání  zvítězilo družstvo kategorie 25 až 32 let před družstvem 21 až 25 

let. Bylo odehráno celkem 6 utkání. Do turnajového zápolení se tentokrát zapojili i mladší žáci tur-

najem ve své kategorii a z pěti družstev obsadili pěkné třetí místo. Do výčtu vánočních sportovních 

aktivit nutno uvést i turnaj šachistů,  kde v naprosté tichosti a bez obecenstva  zvítězil Paseka Aleš. I 

tentokrát to byly zdařilé sportovní akce pro samotné hráče i diváky a určitě splnily očekávání a byly 

zpestřením vánočního lenošení. Na těchto turnajích se vystřídalo celkem 145 sportovců, kteří urči-

tě byli spokojeni, že něco udělali pro své zdraví.

Zřejmě vám neušlo, že po dlouhé době se na hříšti u sokolovny připravilo zimní kluziště, kte-

ré díky déletrvajícím mrazům vydrželo skoro tři týdny. Tuto, určitě pro mládež záslužnou akci,  

inicioval s partou obětavců a hasičů František Janus. Podařilo se jim připravit solidní led, kde o 

své první bruslařské krůčky se pokoušelo hodně začátečníků. Tuhé mrazy byly sice příznivé pro 

přípravu ledu, ale už méně přitažlivé pro samotné bruslaře, což ovlivnilo i návštěvnost. Přesto se 

zorganizovalo 10. února od 15 hodin za šestnáctistupňového mrazu „Dětské lední odpoledne“, kde 

při reprodukované hudbě více jak 30 dětí absolvovalo různé dovednostní úkoly, za které byly  od-

měňovány sladkostmi. Po celou dobu 

se podávaly teplé nápoje dětem i ro-

dičům. Akce byla i přes vysoký mráz 

velmi zdařilá, k čemuž přispěli přede-

vším místní sponzoři.

Pokud bude v  příštím roce přízni-

vé zimní počasí, jsou odhodláni naši 

osvědčení „ledaři“ kluziště znovu 

připravit a  zorganizovat odpoledne 

nejen pro děti, ale při osvětlení také 

karneval i pro dospělé.  Nutno všem, 

kteří se na tom podíleli,  poděkovat 

a  těšit se na další kluziště na našem 

hříšti.



KRMELÍNKRMELÍN 17

Tělovýchovná a sportovní činnost pokračuje ve všech oddílech v plném proudu. Futsalisté i stol-

ní tenisté mají již rozehrány mistrovské soutěže a pomalu končí sezónu, karatisté pilně trénují, jen 

házenkáři jsou dosud v treningové přípravě, neboť termín zahájení mistrovského jarního kola je až 

7. dubna pro obě mužská družstva /venku/. Nejpilnější jsou mladší žáci, kteří v přípravě už sehráli 

6 turnajů a řadu přípravných utkání. Jestlipak formu potvrdí i v mistrovské soutěži? Jejich soutěž 

začíná 14. dubna zápasem v Karviné.

Jak už bylo uvedeno ve zpravodaji (říjen 2011), chtěli bychom v  dohledné době zpřístupnit 

a hlavně zkulturnit zanedbané hříště v Dole, které by mohlo sloužit k relaxačnímu i odpočinkové-

mu sportování dětí i dospělých, jak tomu v minulosti bývávalo. Vždyť do volebního programu si 

tento úkol vytýčilo i „ Sdružení Krmelín 2010“, které má tři zvolené členy  v zastupitelstvu obce. 

Na naší výroční schůzi byla k tomu vyhlášena anketa o nejlepší návrh (studii) areálu „Důl“, pře-

devším pro mladé  studenty i další občany, kteří se mohou s návrhem přihlásit do konce srpna 

letošního roku. Studie by měla být fi nančně nenáročná a měla by zahrnovat kromě již zmíněného 

záměru i odpočinkové místo pro zástavky cyklistů, neboť v těsné blízkosti  povede cyklistická stez-

ka. Z nejlepšího návrhu bude vybrána varianta, podle níž bychom postupně přistoupili k realizace 

této akce.

  

Nejbližší sportovní akce:

Futsalisté a stolní tenisté své soutěže už dohrávají

Házená (domácí zápasy):

15. 4. 2012 muži „B“ -  Třinec   9,00 hod (neděle)

 muži „A“ -  Val. Meziříčí      10,45

 ml. žáci -  Rožnov „B“        12,10

29. 4. muži „B“ -  Nový Jičín              9,00 (neděle)

 muži „A“ -  Veselá „A“         10,45

 ml. žáci -  Karviná              12,10

  1. 5. muži „B“ -  Hlučín                 15,00 (svátek)

  8. 5. muži “B“ -  Paskov                14,00 (svátek)

 muži „A“ -  Hranice „B“       15,30

13. 5. muži „B“ -  Veselá „B“              9,00 (neděle) 

 muži „A“ -  Trnávka             10,45

 ml. žáci -  Polanka               12,10

27. 5.  muži „B“ -  Suchdol                   9,00 (neděle)

 muži „A“ -  Klímkovice 10,45  

 ml. žáci -  Val. Meziříčí 12,10

  1. 6. muži „A“ -  Hlučín 18,00 (pátek)

  8. 6.  muži „B“ -  Krmelín „A“ 18,00 (pátek)

 ml. žáci -  Trnávka               17,00
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE:

ROCK SHOW:     2. 6. házenkářské hřiště (sportovní hala) 

  - hlavní host Aneta Langerová 

Letní kino:   22. 6. na házenkářském hřišti (21:00 hod.)

Sportovní odpoledne:  23. 6.   házenkářské hřiště - odpolední exhibice ve 

futsalu a házené   

                                           - večer POUŤOVÁ ZÁBAVA

 24. 6. sportovní odpoledne pro děti a mládež

Všechny Vás srdečně zveme na naše sportovní a kulturní akce.

Pchálek L., st.

Krmelínští včelaři a včelaříci
Po náročné zimě včelaři a jejich včelstva přezimovali do jara 2012. Včelstva 

hůře, vzhledem k varroáze a 4 týdenním silným mrazům lze očekávat zimní 

ztráty 10% až 15% včelstev.

V roce 2011 naši chovatelé zazimovali 224 úlů a organizace má 23 členů. 

Z pohledu včelaře lze loňský rok hodnotit kladně. Zavedli jsme chov včelstev 

v přemístěném školním včelíně. Tak bylo možno dodat dětem na svačinky 10 kg medu pro školku 

a 10 kg medu pro školní jídelnu. Potřebné množství medu jsme darovali i Klubu důchodců na je-

jich tradiční předvánoční perníčky. Školní včelín jsme s fi nanční pomocí obce vybavili potřebnými 

včelařskými pomůckami. Požární bezpečnost nám zajistil sponzor pan Libor Bejoch instalováním 

dvou hasících přístrojů i s tím, že bude dbát, aby byly trvale použitelné.

V roce 2011 jsme se pokusili o založení včelařského kroužku mládeže. S pomocí ředitele Zá-

kladní školy T.G.M.  pana Mgr. Dušana Ignačíka  se přihlásilo 8 zájemců, z toho 5 z pátého roční-

ku. Z objektivních i subjektivních příčin kroužek zahájil činnost poněkud pozdě, koncem května, 

i když se scházel dobře, nestačil se uchytit a po prázdninách postupně skončil.

Na základě loňských zkušeností chceme znovu otevřít včelařský kroužek při školním včelíně. 

Uvítáme žáky už od 2. třídy základní školy, až do 5. ročníku. Mohou se přihlásit i děti navštěvující 

školy ve Staré Vsi nebo v Brušperku. Členství v kroužku je bezplatné, další důležité informace jsou 

uvedeny jako příloha přihlášky do kroužku.

Vedoucím kroužku je pan Aleš Blatoň, ul. Benátská 305, zástupcem vedoucího pan Radek Tříska, 

ul. Záhumenní 522. U těchto včelařů, případně i u ředitele Základní školy T.G.M. si vyžádejte a vy-

řiďte přihlášky. Zahájení kroužku první schůzkou připravujeme na pondělí 16. dubna 2012 v 16:00 

hod. u školního včelína v areálu fi rmy Pekařství Boček na Světlově. Přihlášky je možno podávat 

i dále průběžně.

Věřím, že rodiče pochopí ušlechtilost zábavy a poznání přírody při chovu včel a své děti do vče-

lařského kroužku mládeže přihlásí.

Ing. Miroslav Kanclíř, předseda ZO ČSV  Krmelín
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Chovatelé hodnotí uplynulý rok 2011
Tak jako každý rok i letos začátkem března začíná nová chovná sezóna. Každý začíná  kontrolovat 

své chovy a vybírat jedince pro nastávající chovnou sezónu a výstavy. Jsou před námi nové úkoly. 

Ale nejdříve je třeba zhodnotit ten rok uplynulý. Stalo se tak na Výroční členské schůzi 18. 2. 2012. 

Zúčastnili se jí přátelé z družebních organizací. 

Důležitým bodem programu bylo zhodnocení vytýčených úkolů a soutěže chovatelů o pohár 

obce. Do roku 2011 jsme vstupovali se 13 členy a  jedním mladým chovatelem.  Jsme  funkční 

organizace a dobrá parta, která umí odvést kus poctivé práce.  Chovatelé naočkovali 530 ks králí-

ků proti moru a Myxomatóze (očkujeme i nečlenům). Největší úkol byl uspořádat místní výstavu 

a pokračovat v adaptaci střediska.

V loňském roce jsme s přispěním obce provedli omítky v zadní části, natřeli štít a položili dlažbu 

v místnosti pro archiv organizace a v kuchyni. V celém středisku je nová elektroinstalace.

Bylo odpracováno celkem 270 brigádnických hodin, neboť nám nepomáhá žádná fi rma, děláme 

si vše sami svépomocí. V letošním roku chceme pokračovat v zadní části a dokončit omítku, vše 

natřít – podhledy, okna, dveře, žlaby.

O naší výstavě a družebních výstavách 
Výstavu se nám podařilo uspořádat opět na pouť 25. až 26. 6. 

2011, byla to již 45. výstava. Bylo vystaveno 120 ks králíků 27 ple-

men, 7 klecí drůbeže velké, 21 ks  4 plemen, 19 klecí drůbeže zdrob-

nělé, 58 ks 13 plemen, 2 klece bažantů 2 barevných rázů, 6 klecí 

holubů 1 plemene, 1 klec vodní drůbeže, 2 klece andulek různých 

barev, 1 klec korela.

Bylo uděleno 10 čestných cen na králíky, 5 čestných cen na drůbež, 

1 čestná cena na holuby.

Byl udělen pohár na Šampióna  výstavy – získala ho Jana Paličková na králíka Rhonský zakrslý. 

Naši členové získali 3 čestné ceny na králíky a 1 čestnou cenu na drůbež.

Čestné ceny získali:
Králík:

Lyčka Jiří  – Castorex Klimeš M. - Heč

Stonišová K.  – Novozélandský červený

Drůbež:

Stonišová K. - Wyandotka stříbrná

Družební soutěž:

Králík: 1. místo Stará Ves 1 133 bodů

 2. místo Krmelín 1 132,5  bodů

 3. místo Staříč 1 132  bodů

 4. místo Paskov 1 124,5  bodů
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Drůbež: 1. místo Stará Ves    837,5 bodů

 2. místo Krmelín    836  bodů

 3. místo Staříč    751,5 bodů

 4. místo Paskov    646  bodů

Celkově: 1. místo Stará Ves 1 970,5  bodů

 2. místo Krmelín 1 968,5 bodů

 3. místo Staříč 1 881,5 bodů

 4. místo Paskov 1 770,5  bodů  

Vyhodnocení o Pohár obce pro nejlepšího chovatele v oboru králík a drůbež

1. místo Stonišová K   Tříslový černý 755,5  bodů 3 čestné ceny

2. místo Klimeš M. Hermelín 754,5  bodů 4 čestné ceny

3. místo Stonišová K. Novozélandský červený 753,5  bodů 4 čestné ceny

4. místo Lyčka J. Castorex 750     bodů 2 četné ceny

5. místo  Klimeš M. Maslburský 748,5  bodů 1 čestná cena

6. místo Klimeš M. Tříslový černý 374     bodů

7. místo Klimeš M. Stříbřitý žlutý 188,5  bodů 1 čestná cena

Drůbež:

1. místo Lyčka J. Lenghornka 1 112  bodů 1 čestná cena

2. místo Klimeš M. Rousna zakr.Porcelán. 1 111  bodů

3. místo Stonišová K. Wyandotka stříbrná    927,5 bodů 1 čestná cena

4. místo Klimeš M. Rousna zakr.Žíhaná    923,5 bodů

5. místo Zborovský Z. Australka    552 bodů

6. místo Stonišová K. Hamburčanka    463 bodů

7. místo Vijačka M. Wyandotka kolumbie    278,5 bodů

Úkoly na rok 2012:
Pokračovat v rozsáhlé adaptaci střediska, označit budovu názvem organizace, přijmout alespoň 

2 nové členy, uspořádat  místní výstavu v měsíci červnu, na kterou Vás všechny srdečně zve Vý-

stavní výbor.

Doufám, že nám obec pomůže zajistit naše náročné cíle tak, jak nám pomohla v loňském roce. 

Děkuji  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 

Zpráva pro chovatele králíků
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Krmelíně žádá občany, kteří mají zájem o očko-

vání králíků, aby se přihlásili u Miroslava Klimeše na tel. č. 774 371 178, nebo na obecním úřadě, 

tel.: 558 674 046 -  do 25. 4. 2012.
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Náš rozhovor

Jak jistě víte, v loňských zpravodajích jsme uváděli  rozhovory s jednotlivými členy zastupitelstva 

obce, které jste zvolili,  a kteří po celé volební období se budou snažit  řešit problémy Vás, občanů.

Tentokrát byl redakční radou vybrán pan Petr Šperlín.

Pane Petře, nejde přehlédnout fakt, že jste pro svou oblíbenost voličů byl  zvolen již po čtvrté voleb-

ní období do zastupitelstva obce. Co Vy na to? 

Samochvála není u mne na místě. To ať posoudí sami voliči.

Jistě víte, že se v naší obci v poslední době hodně změnilo k lepšímu. Jste majitelem autodopravy 

a z kabiny řidiče máte přehled, co by bylo  možno v naší obci zlepšit pro ještě větší spokojenost 

občanů ?

Určitě je to parkoviště pro osobní automobily. Ale musím občany ujistit, že jsou v tomto problé-

mu už podniknuty první kroky. Bude to např. prostor u římskokatolického kostela, uvažuje se také 

o prostorech směr Paskov a Proskovice. V rámci výstavby kanalizace není však možné v některých 

lokalitách umístit parkoviště. Je to „problém“ pro příští období, ale snažíme se jej řešit.

Já, jako rodilý „krmelák“ Vás znám již od  útlého věku. Vím, že jste pracovitý, ochotný vyjít lidem, 

kteří Vás potřebují,  vstříc. Jistě poznáte rozdíl mezi „starousedlíky“ a novými občany, kteří přibyli 

do obce. Mohl by jste sám z Vašeho pohledu specifi kovat tento rozdíl?

Nechci tento problém bagatelizovat, ale možná by byla dobrá   „nenáročná příručka“, kterou by si 

každý nový obyvatel  přečetl a udělal vše potřebné  pro spokojené soužití všech občanů.

Co by jste touto cestou chtěl Vašim voličům vzkázat?

Hodně zdraví, spokojenosti Vám všem a věřte, že udělám vše co bude v mých silách pro  spoko-

jenost krmelínských občanů. 

Děkuji za rozhovor Josef Menšík, vedoucí redakční rady   

Mezi námi,
Benefi ční koncert,  konaný v našem kostele 8.ledna 2012. Nádherná akce, která se stala tradicí. 

Vystoupení dětí z naší MŠ bylo velmi milé, žáci pod vedením Mgr. Kovalové se představily  ná-

paditou scénkou, která se velmi líbila. Zpěv rodičů s dětmi dává záruku, že  nadšení pro dobrou 

věc, nebude dětmi zapomenuto. Pěvecký sbor našeho kostela nezklamal, dokonce předvedli málo 

známou skladbu J. J. Ryby.  Hostem vystoupení byla i sopranistka, škoda,  že nebyla před oltářem, 

abychom kromě hlasu jsme mohli obdivovat i její půvab. A vystoupení  Ondřejnice? To jsou zlaté 

hřeby Benefi čních koncertů ! Nikdo z nás,  přítomných, nemohl přehlédnout vystoupení  Martina 

Šperlína. V současné době navštěvuje zdejší. MŠ, ale za pár let?

Vše bylo připraveno poctivě a s láskou. Velké poděkování patří manželům Paličkovým,  nejen za 

obětavost, ale i za nadšení pro dobrou věc a pro zviditelnění naší malebné obce.  A  co říkáte pitné-

mu režimu? Řidiči měli smůlu, neochutnali nic z nabízených dobrot. Svařák byl poctivý, slivovice  

psala. Byli jsme vším nadšeni! 

Příroda se probudila. Obdivujeme se zelení a měli bychom  ji i konzumovat. A to nejen o Zele-

ném čtvrtku - nať petržele, pažitky, hlávkový salát, kopřivu, brokolici.  I skladbou jídel vítáme jaro. 
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Těšíme se i na období, kdy pokvete černý bez. Jestli pak víte, že jeho květenství, zalité vroucí vodou 

po pěti minutách  výluhu, nabídne nápoj,  který dokáže, že budeme  Bez únavy, Bez starostí, Bez 

nespavostí, zkrátka, budeme štěstím Bez sebe, že nemusíme utrácet k léčení neduhů v lékárně.

Vážení spoluobčané, přeji Vám požehnané  Velikonoce, radost, pohodu a hodně sluníčka.  

I v duši nás, každého. A nezapomeňte na půst o Velkém pátku.

     Zdraví. Ludmila Adámková

Komíny a krby
Vzhledem k  tomu, že v poslední době dochází k mnoha požárům 

z důvodu š patné údržby komínů nebo špatné instalace krbového to-

pidla, což se týká i novostaveb,zveřejňujeme tento článek.

Ceny elektřiny a plynu rok od roku stoupají a s nimi rostou i účty 

za teplo. Stále více domácností se proto vrací k  topení tuhými pa-

livy. Moderní trendem se stala instalace krbových vložek a kamen. 

V počátku letošního roku byl nárůst tohoto typu vytápění ještě více 

umocněn panujícími klimatickými podmínkami a s tím rostlo i ne-

bezpečí vzniku požárů. 

Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a  spotřebičů paliv jsou obsaženy v nařízení 

vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spo-

třebičů paliv, které nabylo účinnosti 1. ledna 2011. Před samotným uvedením spalinové cesty 

(tj. komína a kouřovodu) do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, před výměnou 

nebo novou instalací spotřebiče i po komínovém požáru je povinností majitele nemovitosti 

zajistit revizi spalinové cesty, kterou provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živ-

nostenského oprávnění v oboru kominictví tj. kominík, která ale zároveň musí být revizním 

technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů 

nebo revizním technikem spalinových cest. 

Majitel nemovitosti je také povinen zajistit vyčištění spalinové cesty u spotřebičů na pevná 

paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW při celoročním provozu 3x ročně a při sezónním pro-

vozu 2x ročně (nejlépe před a po skončení topné sezóny). U spotřebičů do zmíněných 50 kW 

včetně lze provádět čištění spalinové cesty svépomocí, přesto je lepší spolehnout se na odbor-

níky - kominíky. Při čištění spalinové cesty se zejména odstraňují saze, nečistoty a kondenzáty 

nahromaděné ve spalinové cestě. 

 Dále je povinností majitele nemovitosti u spotřebičů na pevná paliva zajistit kontrolu spa-

linové cesty, a  to 1 x ročně, kterou rovněž provádí kominík. Při kontrole spalinové cesty se 

provádí např. posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a před-

mětu ve vztahu ke konstrukčnímu provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, 

kontrola prostupů spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou 

a vůbec posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty. O provedené revizi, čištění nebo 

kontrole spalinové cesty musí kominík vyhotovit písemnou zprávu. 

Nezapomínejte na pravidelné čistění komínů a  vybírání sazí, stejně jako na kontrolu 

technického stavu komínu, kouřovodu a spotřebičů paliv odborníky kominíky!  

Jak potvrzuje statistika, nebezpečí vzniku požárů není pouhá planá hrozba, za období od 

1.11.2009 do 28.2.2010 došlo k osmi požárům, kdy příčinou byl špatný stav komínu, či kouřovodu,  

za stejné období na přelomu roku 2010 a 2011 došlo k 12 požárům a  od 1. 11. 2011 do 16. 2. 2012 
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došlo k 19 požárům, kdy příčinou byl špatný stav komínu, či kouřovodu, případně špatná instalace 

krbu. Bohužel tyto čísla nám jasně ukazují vzrůstající tendenci.

Rovněž při instalaci a provozování krbových vložek a kamen je nutné dodržovat zásady po-

žární ochrany, protože špatně instalovaný krb může být zvlášť v dřevostavbách velmi nebezpeč-

ný. Bezpečné zásady pro navrhování a provádění krbů s otevřeným a uzavřeným ohništěm jsou 

uvedeny jak v návodech výrobců, tak např. v ČSN 734230 Krby s otevřeným a uzavíratelným 

ohništěm. 

Že se nevyplatí dodržování zásad požární ochrany podceňovat, dokládají i následující pří-

klady požáru. Dne 1. 2. 2012 cca v 02:00 hod došlo k požáru rodinného domu ve Frýdlantu 

Nové Dědině, kdy tento dům byl požárem zcela zničen a majiteli vznikla škoda 2.500.000,- Kč. 

Příčinou požáru byla prasklina v komínovém plášti. K dalšímu požáru, kde se škoda vyšplhala 

na 2.500.000 Kč,- vyjížděli hasiči do Rychaltic dne 1. 2. 2012 cca ve 12.00 hod. Příčina požáru 

bylo špatné napojení kouřovodu do komínového tělesa. 

nprap.Ing.Dalibor Kubátka, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

SENIOŘI, ŽIJTE NAPLNO
Pro vás všechny, jimž je víc než 60 let, jsme připravili Univerzitu třetího věku se čtyřmi zajíma-

vými programy. Čekáme právě na vás. 

Vyberte si ze čtyř samostatných programů: 

1) Cestování po britských ostrovech napříč stoletími  

2) Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů 

3) Minulost a současnost češtiny 

4) Život s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky.

Využijte tuto novinku, kterou jsme pro vás připravili. Setkejte se s vašimi vrstevníky v Ostravě 

na dvanácti tříhodinových přednáškových blocích vedených našimi odborníky.  

Máte-li chuť, máme pro Vás za osm set korun dva semestry nabité novými informacemi a zážit-

ky. Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky na: 597 094 017, 734 355 862 nebo písemně: Centrum 

dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00 

Ostrava-Mariánské Hory. Přihlásit se můžete i e-mailem: fi lip.goszler@osu.cz

Reader ´s Digest Výběr zaplavuje domácnosti s vyhlídkou na zbohatnutí!!
V posledních dnech bylo dle informací vydavatele Reader´s Digest Výběr a dle některých našich 

klientů oslovena v Praze zhruba 40 000 domácností dopisem o účasti v soutěži o téměř neuvěřitelné 

ceny. Jedinou podmínkou, pokud se soutěžící hodlá účastnit všech kol ovšem je, že si takto vyloso-

vaný musí zakoupit knihu za cenu, která i s poštovným stojí téměř 600 korun.

Byť nabízené ceny jsou lákavé, protože jeden z vylosovaných by měl obdržet částku 3.350.000 Kč, 

další dva částku 600.000 Kč a 250.000 Kč a další automobil Škoda Superb, tak je třeba upozornit, 

že skutečná šance na výhru je statisticky 0,0025 procent, tedy velmi blízká nule. Toto číslo bude ale 
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pravděpodobně ještě menší, protože organizátor soutěže nikde neuvádí, zda se výhry rozdělí jen 

v rámci hlavního města nebo v rámci celé ČR. V druhém případě by šance na výhru mohla pokles-

nout až někam k hodnotě 0,00025 procent. 

Všem spotřebitelům v této souvislosti doporučujeme, aby si v těchto případech velice důkladně 

pročetli, co všechno je v textu napsáno. Jedná se totiž o velmi dobře vypracovanou obchodní prak-

tiku, kterou s ohledem na skutečnost, že všechny okolnosti z textu vyplývají, nebude ze strany ČOI 

patrně hodnocena jako praktika nekalá. Nadto je i v dopise uvedeno, že limitované části soutěže se 

dá zúčastnit i bez zakoupení publikace.

Tisková zpráva 5. 3. 2012                                                                                     

LIVE Telecom a Spotřebitel net – spolupráce při zprůhlednění uzavírání smluv 
Společnost LIVE Telecom zpřísnila pravidla pro poskytování služeb seniorům, zintenzivnila 

zpětné verifi kace a písemnou komunikaci s novými i stávajícími klienty a upravila ji tak, aby byla 

starším lidem ještě více srozumitelná. Prodejci LIVE Telecomu budou mít navíc od března 2012 

oděv označen fi remním logem společnosti. Navázání společné spolupráce se sdružením Spotře-

bitel.net by mělo vést k rychlému řešení příspěvků přispěvovatelů na serveru www.spotrebitel.net

Sdružení Spotřebitel net velmi vítá kroky, které učinila společnost LIVE Telecom. Tyto kroky 

jdou nad zákonný rámec povinností, které musí splnit dodavatel vůči spotřebiteli, jsou ve pro-

spěch spotřebitele a pomohou zajistit, aby spotřebitel byl maximálně informován o náležitostech 

smlouvy. Věříme, že dojde k zásadnímu snížení počtu stížností, které naše sdružení zaznamenávalo 

v souvislosti s uzavíráním smluv se společností LIVE Telecom, zejména se eliminuje možnost, že 

by smlouva byla uzavřena v omylu, který by byl způsoben obchodním zástupcem LIVE Telecomu. 

Sdružení Spotřebitel net bude úzce spolupracovat se společností LIVE Telecom v případě jakých-

koliv stížností na uzavírání telekomunikačních smluv s touto společností.

LIVE Telecom a.s. ve spolupráci s právním oddělením sdružení Spotřebitel net 

Právní oddělení Spotřebitel net

Aktuality:
-  Stále velké oblibě i zájmu se těší akce, pořádaná TJ Sokol Krmelín: Latnino dance, pod vedením  cvi-

čitele mexické národnosti.  Již od listopadu 2011 se každou středu večer v hale  TJ Sokol schází cca 

40 zájemců ve věku 11 až 55 let.

-  Cvičitel - mladý, sympatický muž, s nadšením předvádí taneční kreace - je stále pozitivně naladěn 

a jeho elán a radost z tance přenáší na všechny přítomné. Chválíme organizátory této akce v naší 

obci.

-  Vzpomínáte si na  únorové mrazy? Za nás, občany obce, děkuji poštovním doručovatelům za obě-

tavost a vstřícnost při doručování poštovních zásilek. Naší obcí nevedou  jen komunikace  III. třídy, 

máme množství ulic i chodníků, které jsou udržovány třeba jen občany. Navíc, poštovní schránky ne-

jsou vždy umístěny podél těchto komunikací, ale na vstupních dveřích jednotlivých domů či objektů. 

Chůze v zimním období,  po zledovatělé vozovce, je velmi náročná. Poštovní doručovatelé, máte náš 

obdiv !   Děkujeme.    Ludmila Adámková

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 13. 6. 2012. Tisk: H-computers, Ostravská 83/39, Hlučín 748 01, 
tel.: 777 139 848, e-mail: hcomp@ seznam.cz
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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

Tel.: 775 210 970

www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz

chrastinar@seznam.cz

STŘECHY
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

Zdarma zhotovení cenové nabídky
Dohodnutou cenu nenavyšujeme

Šárka Janoutová, 
Na Cigánce 679, Krmelín
Objednávky na tel. č. 
731 732 927

KAMENICTVÍ 
JANOUT

- sekání a obnova 
nápisů do kamene

Na Cigánce 679 

739 24 Krmelín

Tel. č.: 605 877 336

STŘÍHÁNÍ PSŮ
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Mytí fasád
Máte Váš dům zelený nebo černý od plísní?

Možná ani nevíte, že Vám plíseň ničí Fasádu a Zdraví. Barva, která chrání fasádní 
líc je napadena plísní a dalšími mikroorganismy a pomalu se rozpadá. Bakterie 
ve vysoké koncentraci, můžou způsobovat alergická onemocnění. Důležité je, že 
plísně se šíří z fasády do vnitřních částí domů při větrání. Chraňte si své zdraví 
a investici!!! Provádíme čištění a odstraňování organických nečistot jako plísní, 
hub, řas a mechů.

Nástřik fasád 
Nátěry fasád, nátěry podhledů, nátěry střech a další.

Úspora času stříkáním AirLess systémem a použití naších žebříků, dokáže ušetřit 
minimálně 40 % nákladů od cen jiných firem.

Čištění dlažby
Od mechů, plísní, olejových skvrn a další.

Vyměření a cenovou 
kalkulaci Vám uděláme 

ZDARMA.
Volejte denně na telefonní číslo 776 102 175.
Videa a foto ukázky na www.HousePro.cz.

MALÍŘ – NATĚRAČ  Firma MALUCHA Provádí: malířské a natěračské práce
  malování pokojů barvami Primalex, Remal, 

Jub atd.

  nátěry a práce ve výškách s horole-

zeckým vybavením s vlastní pracovní 

plošiny a lešením

  nátěry střech,fasád,okapových žlabu 

a svodů, ocelových konstrukcí, dřevěných 

podhledů  a obložení

   nátěry oken,dveří a nábytku, lakovaní brou-

šení podlah, pokládka plovoucích podlah 

  vysokotlaké mytí fasád, ničení řas, plísní na 

malbě a zdivu

  napouštění dřeva proti červotočům 

a plísním

 nátěry radiátorů, teplovodního potrubí

  odstraňování starých maleb, tapet 

a jiných nátěrů

 tmelení a vyrovnání starých omítek

  nanášení strukturových dekorativních 

maleb GOTTE, IZLUX

 opravy a nátěry lepenkových střech 

 výškové ořezy a kácení stromů  

  Úklidové práce v domácnostech, běžný 

úklid a po malování

Možnost pronájmu: 

výškové pracovní plošiny, 

lešení a pojízdné věže

PETR MALUCHA

Okrajní 241  Krmelín 73924

mobil: 603 777 182 / 608 777 182

email: malucha.p@seznam.cz
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NOVINKA-PRODEJ  ELEKTROKOL!
Možnost vyzkoušení!
výhradní prodejce Německých kol 
FOCUS!
Prodej kol a doplňků na splátky bez ruči-
tele!
Servis zajištěn
Garanční opravy do měsíce zdarma
     Servis do 24 hod

Výběr z 150 kol na prodejně.
     Stavba kol na zakázku.
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.
Výprodej rybářských potřeb, 
sleva 50%
Možná platba kartami.

Cyklosport – Prodej – Servis – Martin Přikryl

Pracovní doba: 
Po-Pá  9,30-12,00     14,00-18,00
So       8,30-12,00
http://Cykloprikryl.wz.cz    cyklo-

sport1@seznam.cz 
Stará Ves nad Ondřejnicí. ul. Pet-
řvaldská 709

Martin Přikryl - Mobil: 603 520 428, Tel. prodejna: 558 435 264
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Vyvážíme odpadní jímky, septiky, žumpy

Čistíme kanalizaci tlakovou vodou

Realizujeme 2 cisternovými  
kombinovanými vozy  
MAN o hmotnosti 15t a 26t.  
Na jednom podvozku jsou  
akumulovány dvě činnosti –  
vysávání odpadních vod  
a vysokotlaké čištění kanalizace  
o průměru až 400 mm a tlakem 
až 140 bar do délky 80 m.

Vozidlo Kč/km Kč/15 min. 
sání

Kč/15 min. 
protlak

MAN 15t, 3 m3  
MAN 26t, 8 m3 32,- 160,- 490,-

Druh odpadu Kč/m3 (Kč/t)

Odpadní voda ze septiků a žump 85,-

Odpadní voda z masné výroby 160,-

Odpadní voda z pěstitelských pálenic 315,-

Biolog. rozlož. z kuchyňských lapolů 160,-

Pevný odpad 110,-

Ceník prací vozidly MAN

Ceník likvidace odpadů

nebo objednávku pošlete na adresu: 
DISTEP a. s., Ostravská 961,738 01 Frýdek –Místek.

Objednávejte u vedoucího dopravy  
558 442 131 nebo 604 282 325  



34 KRMELÍNKRMELÍN

23. března 2012
opět zahajujeme prodejní pátky přímo ve výrobně masných výrobků 

v Petřvaldě (u Mošnova)

vždy od 8,00 hod do 13,00 hod.

TEPLÁ UZENINA PŘÍMO OD ŘEZNÍKA
(uzená masa přímo z udírny, luxusní klobásy, anglická slanina, 

špek, žebírka)

DOMÁCÍ ZABIJAČKA
(jelítka, jitrnice, tlačenka, ovar, paštika, prejty, teplé škvarky, sádlo, 

zabijačková prdelačka, valašská pohanková jelítka a masové jitrničky)

ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA
(široký sortiment lahůdek – obložené mísy, aspiky, saláty, zeleninové 
saláty, obložené chlebíčky, jednohubky, pomazánky, krémy a další vý-

robky – vše vhodné k rodinným i fi remním oslavám)

Přijďte ochutnat vybrané tradiční lahůdky, vyrobené 
z kvalitních domácích surovin.

Těšíme se na Vás!
MORAVAN - masná výroba s. r. o., Petřvald 1 20, 742 60 Petřvald

Telefon:  556 794 725, telefon-fax: 556 754 431, e-mail: objednavky@moravanpetrvald.cz

Informace o výrobcích najdete na www.moravanpetrvald.cz
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První jarní květy


