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záhlaví

Prodejní výstava jarních dekorací
Tato akce proběhla v sobotu 16. března
v Obecním domě Nautilus. K prodeji byly
hlavně velikonoční dekorace a také spousta
krásných drobností pro zpříjemnění vašeho
interiéru.
Velký úspěch měly výrobky žáků druhé
a třetí třídy, ale zároveň také výtvory družiny,
o které byl velký zájem.
Návštěvnost ovšem byla velmi malá, a tak
musíme doufat, že se v příštím roce alespoň
trochu zlepší. Už nyní mohu prozradit, že další, tedy třetí ročník, se uskuteční v nastávajícím roce v sobotu - čtrnáct dní před začátkem
Velikonoc.
Všem děkují organizátorky Yveta Kovalčíková a Pavlína Rechtíková, a to především paním
učitelkám a vychovatelkám, které s dětmi připravily výrobky na prodej, ale také rodičům,
prarodičům a sourozencům, kteří přispěli
svou účastí v jarních dílnách.
Rovněž bych chtěla poděkovat dětem, jež
své výtvory prodávaly a hlavně chci
vyjádřit
v yjá svůj dík manželům Němcovým,
kteří
kte nám poskytli prostor v prvním
patře
p t Kulturního domu zcela zdarma.
pa
Všem ještě jednou převelice děkuV
jeme,
za organizátorky
j
je
Ing. Yveta Kovalčíková
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zamyšlení
Mezi námi,
nám dobře známý astrofyzik, pan Dr.
Jiří Grygar v minulých dnech zajímavě
hovořil o pohybu hvězd v návaznosti na stanovení prvního jarního dne.
V letošním roce se jím stane středa
20. 3. 2013 ve 12 hod. a 1 minutě. To
bude astronomické jaro, ale určitě brzy
bude nastupovat i to tolik
očekávané skutečné jaro,
období, kdy sluneční paprsky budou hřát, uvidíte ptáky,
čmeláky, včely, ale hlavně na předzahrádkách budou
krokusy, narcisy, hyacinty a tráva dostane svoji
nádhernou zeleň. Všude
bude patrna i dobrá nálada,
děti i žáci se budou radovat
z delšího pobytu ve venkovních prostranstvích.
Konec března přinese svátky jara - Velikonoce. Vzpomínám
na období, kdy jsme daleko více času
věnovali psaní pozdravů k tomuto období
a radovali se z pohlednic, které nám pošta přinášela. Probírám se těmi pohledy
z období téměř před padesáti lety - věřte,
že všechny ty vzpomínky procházejí poštou srdce a na razítku nehraje čas svou
roli.
Dnes, v tolik uspěchané době, se vše
odbude buď SMS zprávou do mobilního telefonu, nebo se blahopřání, pokud
zbude čas, přepošle internetem. Obojí se
časem vymaže.

Věřím, že i naše obec bude v jarním
sluníčku hezká. Jestli si najdete čas
a prolistujete Kalendářem na rok 2012,
který vydala Redakční rada pod vedením pana Josefa Menšíka, budete se opět
obdivovat fotografiím, které zviditelňují
naši obec a které Vám jedinečným způsobem vytvořila taktéž členka redakční
rady paní Martina Helísková.
Dovolte mi ještě jedno ohlédnutí
za zimou. Jistě jménem všech občanů
naší obce děkuji našim poštovním doručovatelkám, které
bez ohledu na závěje sněhu,
kluzké chodníky, nepříjemný vítr, vždy spolehlivě, mnohdy až
v pokročilých odpoledních hodinách, doručily
poštu. A přiznejme si,
ne u každého rodinného
domu je poštovní schránka
u cesty. Paní doručovatelky,
je na Vás spolehnutí, děkujeme.
Vážení spoluobčané, věřím, že jarní
nálada nás bude motivovat.
A k Velikonocům?
Nejdůležitější křesťanské svátky
ať nás naplní nadějemi, že bude líp.
Přeji Vám tolik síly,
kolik má jarní slunce,
které i přes nepřízeň mnohých
lidí tohoto světa,
vychází rádo, každé ráno znovu.
Sváteční pohodu o Velikonocích Vám
všem.
Ludmila Adámková

Vydává Obecní úřad Krmelín v nákladu 750 kusů. Toto číslo vychází 25. 3. 2013.
Za správnost obsahu článku odpovídá autor. Redakční rada: Ing. Yveta Kovalčíková, Ludmila Adámková,
Martina Helísková, Radana Matušinská, Anna Lejsková.
Vychází i na www.krmelin.cz, e-mail: krmelin@krmelin.cz. Uzávěrka příštího čísla je 10. 6. 2013.
Sazba: Taťána Šimečková. Tisk: Tiskárna Moravapress, s.r.o., Novinářská 3, Ostrava - Mariánské Hory
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zasedání zastupitelstva

Informace o dění v obci
od 12. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12. 12. 2012
- Státním fondem životního prostředí byla žádost o dotaci na zateplení
a výměnu oken budovy Zdravotního
střediska navržena ke schválení
- sdělení Krajského živnostenského úřadu o nezávadnosti reklamního panelu
na budově č. p. 161
- k 1. 2. 2013 ukončen nájem nebytových prostor (19 m2) v suterénu Zdravotního střediska p. Šmiřákovou
- se stavebním úřadem v Brušperku uzavřena veřejnoprávní smlouva na stavbu parkoviště podél ul. Školní, nyní
požádán Magistrát města Frýdku-Místku o vydání stavebního povolení
- akceptována žádost o podporu ze
SFŽP na projekt „Kanalizace a ČOV
Krmelín“
- v roce 2012 projednal Magistrát města
Frýdku-Místku 31 přestupků
- uzavřena smlouva s firmou HRAT Třinec na výběr zhotovitele stavby „Zdravotní středisko v Krmelíně - rekon-

AKTUALIT Y

-

-

-

-

-

-

strukce fasády, oken a vstupu“ za cenu
35 100 Kč + DPH
firmou ONE STEEL ukončen nájem
nebytových prostor v přízemí budovy
Obecního úřadu k 31. 1. 2013
s firmou Q-PARS, Ostrava uzavřena
smlouva o dodávce projektových prací pro akci „Rekonstrukce vnitřních
instalací budovy Zdravotního střediska“ za cenu 79 800 Kč vč. DPH
firma Mega-Sun Invest nabídla dotaci
20 000 Kč pro rozvoj mládežnických
zájmových organizací
dar obce městu Frenštát ve výši
5 000 Kč pro pomoc postiženým po
výbuchu plynu v panelovém domě
pronájem nebytových prostor v suterénu
budovy Zdravotního střediska firmou
ONE STEEL za cenu 300 Kč/m2 a rok
11. 3. 2013 proveden Krajským úřadem
audit hospodaření obce za rok 2012 –
výrok: nebyly zjištěny chyby a nedostatky

AKTUALIT Y

AKTUALIT Y

• 8. 6. 2013
• 16. 3. 2013 se konalo na území
– sobota
města Brušperk Referendum o otázce:
– 23. ročník hudebního
Jste pro, aby město Brušperk
festivalu ROCKSHOW
postavilo krytý plavecký bazén?
se skupinou OLYMPIC
Výsledky referenda: ANO
Referenda se zúčastnilo 1 572 lidí.
• 30. 6. 2013
963 osob bylo PRO výstavbu krytého
– neděle
plaveckého bazénu, což je 61%
KRMELÍNSKÁ POUŤ
na sv. Jana a Pavla
kladných hlasů, 595 osob bylo PROTI.
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Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 18. 3. 2013
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 12. zasedání
zastupitelstva obce
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) účetní závěrku obce za rok 2012
b) rozpočet obce na rok 2013
- koncept Smlouvy o poskytnutí účelového finančního transferu z rozpočtu
obce
- pověření rady obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do výše 500 000 Kč včetně
c) rozpočtový výhled obce na roky 2014 a
2015
d) 1 požadavek k zapracování do změny
č. 5 územního plánu obce – zařazení
pozemku parc. č. 302/26 do území pro

stavbu rodinných domů – na náklady
žadatele o změnu
e) výkup pozemku parc. č. 1466 – lesní
pozemek – dílu „a“ o výměře 36 m2
v k. ú. Krmelín z majetku p. Václava
Havránka, bytem ul. Záhumenní, 739
24 Krmelín 400 do majetku obce za
cenu 5 000 Kč
f) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013,
kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 8 o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor s přihlédnutím k výhodnosti polohy

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) prověřit uveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva obce na webových
stránkách obce
b) kontrolnímu výboru zjistit věcnou
správnost platných smluv o nájmu
nebytových prostor

Svoz a zneškodnění objemového odpadu z obce Krmelín
Kontejnery na sběr objemového odpadu budou na níže uvedených místech
v obci rozmístěny v těchto termínech:
Sobota 22. 6. 2013 v ranních hodinách,
odvoz kontejnerů v sobotu v odpoledních hodinách.
Sobota 9. 11. 2013 v ranních hodinách,
odvoz kontejnerů v sobotu v odpoledních hodinách.

Rozmístění kontejnerů

4/ ulice Záhumenní – před p. Dušanem
Matušinským
5/ křižovatka ulic Školní, Světlovská
a Za Křížem
6/ parkoviště vedle hostince „Na Světlově“
7/ ulice Hajní – před bytovkami
1 kontejner – elektroodpad – v areálu
bývalé autolakovny na ul. Zahradnické

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

V pátek 8. 11. 2013 od 9 do 17 hod. na
ploše vedle Hasičského domu.
V sobotu 9. 11. 2013 od 9 do 17 hod. na
parkovišti vedle hostince „Na Světlově“.

Mobilní sběrna
na nebezpečné odpady
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volby

Výsledky hlasování v naší obci
Volba prezidenta České republiky
Okrsky
počet

zprac.

v%

Voliči
v sezn.

1. kolo

2

2

100,00

1 775

1 276

71,89

1 275

1 270

99,61

2. kolo

2

2

100,00

1 777

1 258

70,79

1 257

1 250

99,44

Kandidát

Vydané
obálky

Volební Odevzd.
účast v % obálky

Platné
hlasy

1. kolo

%plat.
hlasů

2. kolo

č.

Příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1

Roithová Zuzana MUDr. MBA

Občan

KDU-ČSL

103

8,11

X

X

2

Fischer Jan Ing.CSc.

Občan

BEZPP

192

15,11

X

X

3

Bobošíková Jana Ing.

Občan

SBB

21

1,65

X

X

4

Fischerová Taťana

Občan

KH

61

4,80

X

X

hlasy

%

hlasy

%

5

Sobotka Přemysl MUDr.

Poslanci

ODS

30

2,36

X

X

*6

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPOZ

336

26,45

712

56,96

7

Franz Vladimír Prof.JUDr.

Občan

BEZPP

68

5,35

X

X

8

Dienstbier Jiří

Senátoři

ČSSD

193

15,19

X

X

+9

Schwarzenberg Karel

Poslanci

TOP 09

266

20,94

538

43,04

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Počet a pohyb obyvatel v průběhu roku 2012
Naše obec měla k 1. 1. 2012 - 2182 obyvatel a k 31. 12. 2012 - 2 197 obyvatel. K poslednímu dni roku 2012 je přiděleno přibližně 710 čísel popisných, některá stále jako předběžná. Obydleno je 597 domů.

všichni obyvatelé
muži
ženy
děti do 15 let
děti do 18 let
starší 60 let

počet

průměrný věk

2 197
1 073
1 124
319
397
507

40,42
39,21
41,57
6,88
8,70
69,89

datum narození
nejstaršího
5. 3. 1915
13. 11. 1920
5. 3. 1915

datum narození
nejmladšího
12. 11. 2012
12. 11. 2012
10. 11. 2012

• 69 občanů se přihlásilo k trvalému pobytu
• bylo uzavřeno 15 sňatků a 2 manželství byla
• 14 občánků se narodilo (7 hochů a 7 dívek)
rozvedena
• 44 občanů se odhlásilo z trvalého pobytu v obci • v počtu obyvatel obce je 9 cizinců
• 24 občanů zemřelo (11 žen a 13 mužů)
Hana Plačková
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informace obce

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 ze psů dne 31. 3. 2013. Poplatek
platí fyzická nebo právnická osoba, která
je držitelem psa staršího 3 měsíců a má
trvalé bydliště na území obce.
Občané, kteří poplatek dosud neuhradili, mohou tak učinit v kanceláři obecního úřadu hotově, nebo bezhotovostním
stykem:
Číslo bankovního účtu Obce Krmelín:
168 198 1389/0800
Variabilní symbol:
1341 + číslo popisné rodinného domu
Specifický symbol: 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 důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu
90 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 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, starob-

ního, 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. Pro usnadnění identifikace je nutné,
aby psi nosili na obojku známku s číslem
domu majitele psa.
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.
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mateřská škola

Zápis dětí
do mateřské školy
Ředitelka Mateřské školy v Krmelíně oznamuje všem rodičům, že
zápis dětí do mateřské školy na
školní rok 2013 – 2014 se uskuteční
podle ust. § 34 z.561/2004 Sb.

ve čtvrtek 25. dubna 2013
Místo zápisu: Mateřská škola Krmelín, kancelář ředitelky – 3. podlaží
budovy
Termín: v době od 13:00 do 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 úterý 21. května 2013.
Bližší informace obdrží rodiče při
zápisu.
Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

Škola vás informuje
Vernisáž výstavy
V roce 2007 jsem navázal s ředitelem
Soukromé střední umělecké školy AVE
ART Ostrava, s. r. o. Ing. Jaroslavem Prokopem spolupráci, jejímž výsledkem byla
zdařilá výstava plakátů studentů této školy s názvem Tomáš Garrigue Masaryk.
Výstava připomněla 70. výročí úmrtí 1.
československého prezidenta, významného filosofa, sociologa, pedagoga, vědce,
spisovatele, žurnalisty, politika a státníka. Jméno našeho prvního prezidenta
bylo škole propůjčeno při jejím založení
v roce 1937, v období socialismu a totality
odebráno státní mocí a v roce 1990 rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy opětovně vráceno.
V dalších letech jsme představili další významné osobnosti našeho regionu
či státu: v roce 2008 jsme k 80. výročí
úmrtí představili pedagoga, folkloristu
a významného regionálního i celosvětově uznávaného hudebního skladatele Leoše Janáčka, v roce 2009 teologa,
filosofa, spisovatele, pedagoga a učitele
národů Jana Ámose Komenského, v roce
2010 estetika, kritika, politika, tělovýchovného pracovníka a spoluzakladatele Sokola Miroslava Tyrše, v roce 2011
atleta, vytrvalce, olympijského vítěze,
držitele 18-ti světových rekordů a nejlepšího atleta 20. století Emila Zátopka,
v roce 2012 naši významnou regionální
etnografku, malířku a ilustrátorku Helenu Salichovou.
Pro letošní rok připravili studenti SSUŠ
AVE ART soubor plakátů zakladatelky
novodobé české prózy a spisovatelky
Boženy Němcové, který spolu s literárními i výtvarnými pracemi našich žáků
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základní škola
představíme veřejnosti ve středu 27. 3.
2012 v 16:00.
Tímto srdečně zvu širokou veřejnost na
vernisáž výstavy, která bude v naší škole
k vidění do konce dubna.
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

Vybíjená - naše úspěchy
Dopoledne 7. března 2013 proběhlo
ve fryčovické sokolovně oblastní kolo ve
vybíjené žáků 4. a 5. tříd. Na měření sil
se sjela družstva škol z Krmelína, Hukvald, Staříče, Staré Vsi nad Ondřejnicí,
Brušperku a Fryčovic.
Družstva škol byla rozlosována do dvou
základních skupin, v naší skupině A nám
los přiřkl soupeře ze Staříče a Hukvald.
Naši reprezentanti porazili Hukvaldy 14 :
4, následně Staříč 16 : 3 a postoupili tak
z 1. místa tabulky s plným ziskem bodů
a krásným skóre 29 : 8 (= počet vybitých
hráčů soupeře / počet vybitých vlastních
hráčů) k závěrečnému utkání s vítězem
skupiny B (ZŠ Brušperk, rovněž plný
počet bodů a skóre 22 : 11).
Finálový zápas byl velice napínavý
a během první poloviny (hrálo se 2 x 7
minut) i poměrně vyrovnaný (skóre 3 : 3).
Naši reprezentanti si byli vědomi toho,
že vítězstvím si mohou zajistit postup do
okresního kola. V druhé polovině zápasu předvedli strhující výkon: všechny
brušperské hráče postupně vyřadili ze
hry a kapitána soupeře před vybitím za
stavu 9 : 4 zachránil na poslední chvíli
závěrečný hvizd píšťalky rozhodčího.
Vítězství v oblastním kole posunulo
reprezentaci krmelínské školy do okresního kola ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd, na
které postoupilo 8 nejlepších týmů celého
okresu Frýdek–Místek. To se uskutečnilo
o týden později 13. března 2013 v tělo-

cvičnách frýdeckomístecké 7. základní
školy.
Losem jsme se dostali do skupiny B,
v prvním zápase porazili domácí celek
7. ZŠ Frýdek – Místek 15 : 11, ve druhém
zápase jsme porazili tým 5. ŽŠ Frýdek–
Místek 13 : 12 a v posledním zápase jsme
remizovali se ZŠ Třinec 13 : 13. S celkovým skóre 41 : 36 a 7 body náš tým
s přehledem vyhrál skupinu a postoupil
do semifinále. V utkání se 4. ZŠ Frýdek–
Místek naši žáci bojovali statečně, přesto
nakonec prohráli 13 : 15. K boji o bronzovou medaili už sbírali poslední síly, a spíš
než prohra 14 : 13 se 7. ZŠ Frýdek–Místek
náš tým srazilo na kolena nekorektní pískání rozhodčí z pořádající školy.
Závěrem bych chtěl pochválit celý
náš tým (jmenovitě bych navíc vyzdvihl
žáky, kteří své umění a zkušenosti načerpali rovněž i v oddílu miniházené: Adama Šindlera, Davida Břežného, Lukáše
Hořínka, Matěje Synovce, Alenu Hranickou, Filipa Šrubaře, Jana Slaběňáka),
který v obou zápasech předvedl kvalitní
sportovní výkon a příkladně reprezentoval naší školu.
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

Sběr starého papíru
u ZŠ Krmelín
8. – 9. dubna 2013
7:30 – 9:00 hod.
6. – 7 .května 2013
7:30 – 9:00 hod.
6. května i v 15:00 – 16:30 hod.
3. – 4. června 2013
7:30 – 9:00 hod.
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Základní škola
Nový školní projekt Comenius
Naše základní škola se v posledních
sedmi letech účastnila dvou mezinárodních projektů programu Comenius
V evropském hrnci 2006 – 2008 a Toxické
substance 2008 – 2010. V roce 2011 byl
slibně rozpracován projekt Kultury tančí
Evropou, bohužel nemohl být zrealizován. V touze obohatit kulturní život naší
školy, opět připravujeme účast v mezinárodním projektu s názvem Zábavným
učením k nadšení ve škole (Enthusiastic
activities for enthusiasm at school).
Během léta a podzimu 2012 probíhalo
tzv. „hledání partnerů“. (Národní agentura pro evropské vzdělávání shromažďuje
na svých webových stránkách kontakty.) Mým úkolem bylo kontaktovat tyto
zahraniční zájemce a nabízet jim spolupráci. Na podzim 2012 jsem konečně
dostala kladnou odpověď z Turecka. Pan
Ahmet Firat, turecký koordinátor velmi
pečlivě zpracoval všechny údaje, představy a připomínky sedmi evropských škol
do podrobné žádosti o projekt. V únoru
2013 byla žádost všemi sedmi školami
poslána národním agenturám. Nyní společně čekáme na schválení tohoto projektu. Realizace je plánována na období
9/2013 – 7/2015. Našimi zahraničními
partnery budou školy z Turecka, Chorvatska, Rumunska, Anglie, Polska a Slovenska.
Projekt je výsledkem přípravných prací
zúčastněných zemí. Během těchto příprav
byly neochota a nuda dětí ve škole označeny jako překážky, které všichni chtějí
překonat. Proto je hlavním cílem projektu obnovovat u žáků motivaci k učení
prostřednictvím zajímavých vzdělávacích
aktivit. Vybrali jsme sedm součástí reálné-
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ho života žáků týkajících se jejich základních potřeb: potraviny (přežití), recyklace
papíru (společenská odpovědnost = síla),
hudba, drama, lidové tance (kreativita),
psaní dopisů, navazování nových přátelství (sounáležitost), hry (svoboda). Tyto
vybrané okruhy budou připraveny a prezentovány každou zúčastněnou školou
během mezinárodních setkání.
Vzhledem k tomu, že všichni účastníci
budou vyzváni, aby si navzájem pomáhali
při svých prezentacích, budou žáci z různých zemí pracovat společně, což povede
k zlepšení jejich týmové práce, rozhodování, ústní komunikace v cizím jazyce
a prezentačních dovedností. Doufáme,
že náš projekt bude národní agenturou
schválen a všechny tyto záměry budeme
moci s našimi žáky a zahraničními partnery uskutečnit.
Mgr. Pavla Lejsková, učitelka

Druháci vítají jaro
Letošní zima nás ne a ne opustit. Ale
kalendář se ošidit nedá. Je tady březen –
první jarní měsíc a my se připravujeme
na jaro, i když venku sněží.
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Na letošních jarních dílnách ve škole
jsme vyráběli květinové dekorace, pletli
pomlázky, zdobili velikonoční vajíčka či
vyráběli ovečky, kuřátka.
Naše výrobky jste mohli vidět nebo si
koupit na prodejní velikonoční výstavě
v Obecním domě.
Mám radost z toho, že jsme se s rodiči
a dětmi sešli ve škole v tak hojném počtu,
že si rodiče našli v této uspěchané době
čas na to, aby strávili odpoledne se svými
dětmi společně při „práci“. Ale nejen to,
taky si popovídali mezi sebou, podělili se
o své radosti, strasti, zážitky, nápady, …
a třeba naplánovali další společnou akci.
Jarmila Adámková, tř. učitelka

Jak se kostka cukru zachránila
Žila jedna malá kostka cukru. Ležela
v krabici. Zrovna v neděli přišla hospodyně domů. Uvařila si čaj. Dala si do něj
kostku cukru. Kostka se tak bála, že se
málem v čaji utopila.
Hospodyně omylem vrazila do stolu.
Čaj se vylil a kostka cukru byla zachráněna.
M. Trojanová, 3. ročník

Jednou byla taková milá hodná kostka
cukru a jedna milá hodná babička, která
milovala sladkou kávu.
Babička si vzala kostku cukru a ta volá:
„Vždyť jsem nic špatného neudělala, co se
to děje?“
Babička si vzpomněla, že vlastně drží
dietu a cukr nemůže.
Tak se kostka cukru zachránila.
A. Vontorová, 3. ročník

Rozhovor soli a cukru
– Kdo je důležitější?
- Jsem důležitější než ty, cukře. Pomáhám konzervovat!
- Ale bez cukru se nedá žít!
- Ale bez soli taky ne!
- A cukr sladí.
- Ale sůl je zdravější.
- Z cukru se dělají bonbony!
- Musíme si něco přiznat. Oba jsme
důležití.
- No tak jo...
L. Kocmánek (sůl), O. Litschmann (cukr),
3. ročník
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Slovo faráře
Zdravím všechny čtenáře Krmelínského zpravodaje
Nejprve bych chtěl poděkovat všem,
kteří se zúčastnili již V. vánočního benefičního koncertu, který se konal 6. 1.
2013 v našem kostele. Výtěžek činil
42 900 Kč. Všem dárcům, pořadatelům
a hlavně milým účinkujícím, zvláště
dětem, patří můj velký dík. Celý výtěžek
bude použit na další opravy kostela, které v letošním roce plánujeme, tj. nátěry
oken a dveří.
Nyní prožíváme postní dobu, ve které
se my křesťané připravujeme na Velikonoce. Postní doba, ač se může některým
zdát v dnešní době nepochopitelná, je
velice krásné období přibližování se
Bohu a pochopení Jeho lásky k nám. Přechází do Velikonoční doby, která, jak už
jsem psal minulý rok, vnáší novou kvalitu do mezilidských vztahů a do života
společnosti. Tou kvalitou je především
uznání chyby, odpuštění, schopnost obětování se pro druhé a láska, která „jde až
za hrob“.
Chci proto všem popřát krásné
a požehnané velikonoční svátky. Ať jsou
to šťastné chvíle pro nás pro všechny, ve
kterých znovu objevujeme pravé hodnoty života!
V našem kostele budou ve svatém týdnu, jako každý rok, slouženy bohoslužby,
jejichž rozpis přikládám. Všechny vás
srdečně zvu.
Jan Czudek, farář

Boží tělo
Rád bych si ještě dovolil zmínit jeden
svátek, který budeme slavit 30. 5. 2013,
a to je slavnost Těla a Krve Páně. Po dese-
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tiletích byla před dvěma lety, zde v Krmelíně, oživena místní tradice – průvod Božího Těla. Tato slavnost, lidově zvaná Boží
Tělo, patří mezi pohyblivé svátky, tzn., že
každý rok připadne na jiné datum, které je vždy dáno datem Velikonoc. Po mši
svaté vychází kněz s monstrancí, ministrany se svíčkami a křížem a věřícími
z kostela průvodem po obci.
Průvod Božího Těla snad vznikl z obyčeje procesí do polí. Člověk chtěl do každé části svého světa zanést to, co je pro
něj nejsvětější. A tak se volné prostranství a příroda stala chrámem, slunce se
stalo světlem nad oltářem, poryv větru se
mísí se zbožným zpěvem lidu, na rozích
nám známých ulic nestojí hloučky hovořících lidí, ale oltáře, které chtějí říci: i tento kout tvého všedního života může být
posvěcen.
Tak se procesí o svátku Božího Těla stává jakýmsi zhmotněním putování člověka
ke svému cíli. Připomíná, že jsme zde na
zemi jen poutníky, kteří zde nemají své
trvalé místo. Mnoho lidí, kteří se setkají
s průvodem Božího Těla, mu nerozumí,
kroutí nechápavě hlavou, a přesto i těmto
nechápavým toto procesí žehná a zve ho:
pojď tímto životem dál. Smyslem tohoto
svátku je modlitba a požehnání celé obci.

Tak i my vyjdeme 30. 5. 2013 po
mši svaté slavnostním průvodem
z našeho kostela.
Více informací o dění a akcích v naší
farnosti si můžete najít na internetových
stránkách: http://starabela.farnost.cz/
Např.:
19. 5. 2013
Smažení vaječiny na zahradě u kostela
24. 5. 2013
Noc kostelů
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V. Benefiční koncert
Dne 6. ledna 2013 se uskutečnil v kostele sv. Jana a Pavla v Krmelíně V. Benefiční koncert. Zaplněný kostel, vynikající
vystoupení!
Účinkovaly děti z mateřské i základní
školy a kostelní sbor pod vedením Mgr.
Petra Paličky, Cimbálová muzika Ondřejnica a spoluúčinkoval světoznámý sopránsaxofonista Michal Žáček.
Všem se koncert líbil a měl profesionální úroveň. Chtěl bych jim touto cestou za
všechny poděkovat.
Tomáš Sládeček

Pořad bohoslužeb v kostele
sv. Jana a Pavla v Krmelíně
ve Svatém týdnu
24. 3. 2013 Květná neděle 8.45
Mše svatá

25. 3. 2013 pondělí 18.00
Mše svatá následuje Adorace
za úctu k počatému životu
28. 3. 2013 Zelený čtvrtek 16.45
Mše svatá na památku
poslední Večeře Páně
18.00 - 20.00 Bdění
v Getsemanech
29. 3. 2013 Velký pátek
9.00 - 16.00 Adorace
16.00 Křížová cesta
16.45 obřady Velkého pátku
30. 3. 2013 Bílá sobota 20.00
Velikonoční vigilie
31. 3. 2013 Boží hod velikonoční 8.45
Mše svatá, žehnání pokrmů
1. 4. 2013

Velikonoční pondělí 8.45
Mše svatá
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Tříkrálová sbírka

Karneval na ledě

Tříkrálová sbírka proběhla letos
v Krmelíně v sobotu 12. ledna. Koledníci
byli rozděleni do 9 skupinek a v odpoledních hodinách procházeli přidělené ulice.
I když děti koledovaly až do večerních
hodin, celý Krmelín se nám projít nepodařilo. Omlouváme se těm, ke kterým
jsme nedošli.
Štědré finanční příspěvky činily letos
celkem 49 357 Kč, což je o 876 Kč více než
v loňském roce. Příspěvky budou použity na pomoc lidem v nouzi a na podporu
charitního díla.
Děkujeme všem, kteří nás ochotně přijali a nabídli dětem občerstvení.
Lenka Staňková

Letošní 2. ročník
„Karnevalu na ledě“
se konal 25. ledna.
Tuto super akci pro
děti
zorganizovali Radek Haladej
a Tomáš Bernatský
– dva nadšenci, kteří „vyrobili“ kluziště a zorganizovali
(s mou pomocí) stánek s občerstvením. Děti měly k dispozici čaj zdarma, což zajistila Unie rodičů.
Ovšem i pro dospělé bylo přichystáno
něco na zahřátí. Dětem byla dále rozdána
spousta odměn, na které přispěli štědří
sponzoři.
Organizátoři proto chtějí poděkovat
všem, kteří jim pomohli tuto akci uspořádat a přispěli finančně, věcným darem
i fyzickou pomocí. Jsou to:
Minipivovar U Hodže, Dobré barvy Romana Balabánová, Autodoprava Petr
Šperlín, Restaurace Na Světlově, Marek
Grutman tesař, Autobazar Linhart, Stáje
Moneta - Tyšerovi, Potraviny paní Neuhyblová, Stolařství Majtner, Sport Club,
spolky Motorkáři, SDH Krmelín, TJ
Sokol, bratři Máchovi, Pavla Rechtíková
a Yveta Kovalčíková.
Všem děkujeme za vykouzlení úsměvu
na dětských tvářích.
Za organizátory Y. Kovalčíková

Zážitky koledníků
Jako každým rokem proběhla i letos
Tříkrálová sbírka. Já, moje sestra Markéta a kamarádka Karolína jsme se taky
zúčastnily. Náš tatínek byl s námi jako
vedoucí skupinky. V sobotu po obědě
jsme se převlékly do kostýmů a vyrazily koledovat. Chodilo se dům od domu.
Každý nám dobrovolně přispěl, za což
jsme byli moc vděčni. Největší radost
z nás měly babičky, některé už i vyhlížely
a volaly na nás. Moc jsem si to užila a už
se těším na příští rok.
Adéla Zdráhalová
V sobotu 26. 1. 2013 jsme se zúčastnili
poděkování za účast na Tříkrálové sbírce.
Poděkování se konalo v ostravské ZOO.
Před branou se sešla spousta koledníků.
Všem nám poděkoval nějaký pán z charity, rozdělili nám drobné dárečky a šli
jsme do ZOO. Prohlédli jsme si zvířata,
potom jsme dostali občerstvení a jeli jsme
domů. Byl to moc pěkný den.
Markéta Zdráhalová
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Výzva
Na hřišti u sokolovny byla nalezena
zlatá náušnice. Ten kdo ji postrádá,
nechť se přihlásí s druhou náušnicí
nebo s jejím popisem na obecní úřad
v Krmelíně.
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Maškarní bál
Letošní dětský bál připadl na 1. února, což byl den, kdy měly školní děti
pololetní prázdniny po vysvědčení. Měli
jsme obavy, jestli to neovlivní účast, ale
naopak. Dětí i dospělých přišlo dost a za
chvíli byl sál naplněn.
O zábavu se tentokrát postaral DJ a práci s dětmi měly na starost Myška a Veverka. Rodiče byli štědří a sešla se bohatá
tombola, která probíhala téměř hodinu
v takřka šíleném tempu. Na organizaci
se podílela nová parta Unie rodičů a přestože jsme se občas nevyhnuli zmatkům,
doufáme, že všichni byli spokojeni.
Musím poděkovat obětavým maminkám a babičkám, které nám pomohly
nachystat jak bohaté občerstvení, tak
i večerní prodej v Pekle. Další dík patří skautům, kteří byli u vstupu, prodeje
tomboly a tomboly samotné, dále dvěma
dámám v šatně a všem, kteří po skončení
akce uklidili sál. Další dík patří vedení TJ
Sokol Krmelín, za propůjčení sálu zdarma, a také samotnému panu sokolníkovi,
který nám rovněž pomáhal.
Věřím, že hlavně děti byly spokojené,
a tak se už těším na další dětský maškarní
bál s překrásnými maskami v příštím roce.
Za Unii rodičů Ing. Yveta Kovalčíková

Jarní Ples unie rodičů – zrušen
Po uvážení jsme se nakonec rozhodli ples
zrušit, a protože cílem Unie rodičů je zabavit hlavně děti, rozhodli jsme se zorganizovat
náhradní akci, které se mohou zúčastnit jak
rodiče, tak samozřejmě děti. Chceme připravit taneční a zábavní program pro celou
rodinu, tzv. RODINOMÁNII. Akce proběhne
v dubnu nebo v květnu. Přesnější informace
dostanou rodiče přes mailové adresy.
Za Unii rodičů Ing. Yveta Kovalčíková

Bazárek a prodej knih
Na podzim proběhl první pokus
o výprodej použitého dětského zboží. Na
jaře Vám chceme dát další šanci zbavit se
věcí, které již Vaše děti neoblečou nebo
nepoužijí. Zároveň máte šanci utržit za
prodané zboží nějaké drobné a udělat
radost někomu dalšímu.
Bazárek proběhne 15. dubna v pondělí
v restauraci Na Benátkách od 16 hod. do
18 hod. Na prodej bude jarní, letní oblečení a obuv, ale také sportovní potřeby
a hračky. Proto se prosím na tuto akci řádně připravte, budeme rádi, když přijdete
v hojném počtu.
Novinkou na letošním ročníku bude
možnost prodeje knih, které vám již nejsou k užitku a je vám líto je vyhodit. Proto je můžete za symbolickou cenu prodat
dalším dychtivým čtenářům a nemusíte
mít výčitky svědomí z jejich likvidace.
Za prodejní stůl budeme vybírat 50 Kč,
vstup od 5 Kč. Výtěžek bude věnován
dětem ZŠ Krmelín.
Srdečně zvou organizátoři
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Z činnosti hasičů
Nový rok 2013 jsme přivítali na společném Silvestru v Hasičském domě. A za
pár dní nás čekal zasněžený
vrchol kopce Lysá hora. Od
hotelu Petr Bezruč byl start
a opět nás čekal výšlap do
prudšího kopce, zpočátku
lesem podél potoka, pak
úbočím kolem mohyly Ivančena až po severní straně
bývalé sjezdovky. Nechyběla mlha a vítr jako při
prvním pokusu touto cestou
v roce 2008. Nová chata, vznikající na místě původní, je už pod střechou a snad se v ní dočkáme občerstvení
při příštím výšlapu. Zpáteční trasa už byla
rutinou s tradičními zastávkami u Veličků
a v Rajské boudě. Letošního roku porazilo
nástrahy hory 19 lezců a dva psi.
Hasičský ples s kapelou Proxima Orchestra proběhl v sobotu 2. 2. 2013. Ples přijal
jako svůj symbol přilbu různého druhu
a tak se to výtvory návštěvníků jen hemžilo.
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U vstupu každá žena obdržela jako pozornost svítící náramek, aby mohla doplnit
své klenoty o atraktivní prvek. Vajíčka pro
štěstí tentokrát prodával dělník v kompletní výbavě OOPP. V soutěži
o nejoriginálnější přilby získali tři nejlepší drobné ceny.
Skupina DýmTým se podělila s vystoupením s ženami. V úvodní části nastoupili sportovci mnoha sportů
a předvedli krátká sokolská
prostná s pokračováním ve
stylu zumby na hudbu Waka
Waka od Shakiry. Druhá část
byla čistě ženskou a diváci viděli dvě pasáže moderního street dance.
A finále obstaraly dvojice tančící megahit
loňského roku Gangnam Style od rapera
Psy. Tombola byla vyvrcholením programu
večera, obrovské množství cen od menších symbolických, přes elektrospotřebiče,
pochutiny a s hlavním lákadlem LED televizí o úhlopříčce 107 cm, svádělo k nákupu
losů a poté i potěšilo všechny vyhrávající.
Skupina Proxima Orchestra přijela s no-
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senioři
vým světelným parkem a po celý večer
nutila výbornými songy k tanečnímu šílenství. A i poté co skončila hudba produkci,
mnoho dalších ještě zůstalo a využilo naší
reprodukované muziky. Do kalendáře roku
2014 si poznačte termín Hasičského plesu
se skupinou Proxima Orchestra – sobota
1. 2. 2014.
Stejně jako vloni se v mrazivém období
ledna a února naši členové podíleli na přípravě a udržování ledové plochy u sportovní haly a spolupořádání karnevalu na ledě
pro děti.
Hodiny ve sportovní hale, kde si zvyšujeme fyzickou kondici, patří jak dětem tak
dospělým, v březnu plánujeme opět uspořádání okrskového turnaje ve futsalu.
Kolektivy žen i mužů jsou opět přihlášeny do Beskydské ligy a chtěly by v ní své
výkony zlepšovat.
Účast mladších žáků na uzlové štafetě
byla další částí celoroční soutěže Plamen
dětí. Na konci března je čeká plnění odborek a hasičské čvachtání ve Fryčovicích.
Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno
na internetových stránkách sboru na adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete informace o sboru, fotografie, odkazy na videa
a další.

Plánované akce
30. 4. - úterý od 16.30 hodin Stavění máje
s lidovou veselicí a živou hudbou, specialitami kuchyně, grilovanými makrelami a soutěží Jistá ruka v házení šipek
a zatloukání hřebíků
18. 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

Z činnosti
Klubu seniorů
Rok 2012 byl v Klubu seniorů završen hodnotící výroční schůzí členů,
která se uskutečnila 12. ledna 2013
a která, za účasti starosty obce Ing.
Václava Zezulky, Ing. Yvety Kovalčíkové a Ludmily Adámkové, zhodnotila činnost Klubu v roce 2012 a přijala
návrh plánu aktivit v roce 2013. Výbor
Klubu byl doplněn o Evžena Hrona.
Druhou významnou akcí Klubu byl
společenský večírek, který se uskutečnil 12. února 2013 v restauraci Nautilus s výbornou hudbou, zpestřen
tanečním vystoupením členek Klubu
seniorů z Paskova.
Na březnovém přátelském posezení
si členové mimo zábavnou část připomenuli Mezinárodní den žen.
Na 13. března připravil výbor Klubu
nejen pro své členy besedu s MUDr.
Jozefem Chmelo – primářem cévní
chirurgie. 1. května se uskuteční již
tradiční májová vycházka obcí.
Na květnovém přátelském posezení
se připravuje program ke Dni matek.
V plánu aktivit jsou již tradiční pondělní dopolední setkání, měsíční přátelská posezení s programem, stejně
jako autobusové zájezdy za poznáním,
či výjezdy delegací Klubu na akce spřátelených Klubů seniorů. Po dohodě
s hudbou připravuje Klub na některý
z letních měsíců posezení s dechovkou
na terase Obecního domu.
Zpracoval František Novák
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chovatelé

Chovatelé hodnotí uplynulý rok 2012
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 nejdřív
je třeba zhodnotit uplynulý rok. Chovatelé jej hodnotili na své Výroční členské
schůzi 16. 2. 2013, které se zúčastnili také
přátelé z družebních organizací. Ústředním bodem schůze bylo zhodnocení vytýčených úkolů v uplynulém roce a vyhodnocení soutěže chovatelů o pohár obce.
Do roku 2012 jsme vstupovali se 12
členy a jedním mladým chovatelem.
Jsme funkční organizace a „dobrá parta“, která umí odvést kus práce. Chovatelé naočkovali 420 ks králíků proti Moru
a Myxomatóze (očkujeme i nečlenům).
Největším úkolem bylo uspořádání místní výstavy a pokračování v adaptaci střediska. V loňském roce jsme s finančním
přispěním obce udělali omítky v zadní
části budovy a provedli jsme odizolování
dvou místností. V zadní části se omítly
stěny a vybetonovaly se podlahy. Nestihli
jsme vymalovat a napojit novou elektřinu
(světla, zásuvky, vypínače).
Celkem bylo svépomocí odpracováno
270 brigádnických hodin. V letošním roce
chceme pokračovat v zadní části budovy,
dokončit omítky, natřít podhledy, okna
a dveře.

O naší výstavě
a družebních výstavách
Výstavu se nám podařilo uspořádat
opět na pouť 23. – 24. 6. 2012, byla to již
46. výstava. Bylo vystaveno 110 ks králíků
25 plemen, 7 klecí drůbeže velké - 21 ks 4
plemen, 9 klecí drůbeže zdrobnělé - 27 ks
7 plemen, 2 klece bažantů 2 barevných
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rázů, 25 klecí holubů - 5 plemen, 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 oboru Králík a v oboru
Drůbež.
Naši členové získali 5 čestných cen na
králíky a 2 čestné ceny na drůbež.
Čestné ceny získali: Lyčka Jiří Castorex
a zároveň získal šampiona. Klimeš M.
Heč a Malburský v kolekci. Vijačka na
Aljašku, Stonišová K. na Novozélandský
červený, drůbež Stonišová K. Wyandotka
stříbrná, Zborovský na Australku.

Družební soutěž:
Králík:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
Drůbež:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
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Krmelín
Stará Ves
Staříč
Paskov
Stará Ves
Krmelín
Paskov
Staříč

1 133 bodů
+2 body šampión
1 127,5 bodů
1 127 bodů
1 037,5 bodů
748 bodů
747,5 bodů
743 bodů
657,5
+ 2 body šampión

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

Úkoly na rok 2013
Krmelín
Stará Ves
Staříč
Paskov

1 882,5 bodů
1 875,5 bodů
1 786,5 bodů
1 780,5 bodů

Vyhodnocení o Pohár obce
pro nejlepšího chovatele
v oboru králík a drůbež
1. místo Vijačka M.
Aljaška 756 bodů 3 čestné ceny
2. místo Klimeš M.
Hermelín 754 bodů 3 čestné ceny
3. místo Stonišová K.
Novozélandský červený
658 bodů
1 čestná cena
4. místo Klimeš M.
Malburský 656 bodů 2 čestné ceny
5. místo Klimeš M.
Stříbřitý žlutý
559 bodů
6. místo Stonišová K.
Tříslový černý
470,5 bodů
1 čestná cena
7. místo Lyčka J. - Castorex 375 bodů
8. místo Mylek M. Fb
374 bodů

Drůbež:
1. místo Zborovský Z.
Australka
1113,5 bodů
2 čestné ceny
2. místo Stonišová K.
Wyandotka stříbrná 1110 bodů
1 čestná cena
3. místo Klimeš M.
Rousna zakr.porcelán. 922 bodů
4. místo Lyčka J.
Lenghornka
649,5 bodů
5. místo Klimeš M.
Bieleferdka
560 bodů
pouze 2 výstavy

Pokračovat v rozsáhlé adaptaci střediska, označit budovu názvem organizace,
přijmout alespoň jednoho nového člena,
uspořádat místní výstavu v měsíci červnu, na kterou Vás všechny srdečně zve
Výstavní výbor.
Doufám, že nám obec pomůže zajistit
naše náročné cíle tak, jako nám pomohla
v loňském roce. V měsíci červnu se nám
podařilo získat jednoho nového člena. Od
Nového roku k nám přestoupil člen ze ZO
ČSCH Studénka.
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

Zpráva pro chovatele králíků
Základní organizace Českého svazu
chovatelů v Krmelíně žádá občany, kteří mají zájem o očkování králíků, aby se
přihlásili u Miroslava Klimeše na telefonním č. 774 371 178, nebo na obecním úřadě, tel. 558 674 046. Očkování proběhne
v druhé polovině měsíce dubna. Termín
očkování bude zveřejněn v místním rozhlase.
Miroslav Klimeš
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sokol

Pár informací ze života TJ Sokol Krmelín…
Vánoční turnaje 2012

Šachy

V závěru roku 2012 bylo v naší sportovní hale zvlášť živo. V rámci tradičních
vánočních turnajů, které organizujeme
již řadu let, soutěžilo zase více sportovců, převážně rekreačních, než tomu bylo
v minulých letech. Zájem byl nebývalý
a tak největším problémem bylo najít
volný termín. Nakonec všechny sporty se
vměstnaly do časového rozvrhu sportovní
haly k plné spokojenosti všech zúčastněných. A jak sportovní soutěže výsledkově
dopadly?

Šachisté (org. Jaroslav Holaň) si dali
dostaveníčko kvůli klidnějšímu prostředí
v sousední hasičské zbrojnici. Turnaje se
zúčastnilo celkem 18 šachistů. Vítězem se
stal Kamínský R. před Tománkem M., třetí se umístil Klečko Ivo.

Sálová kopaná
Sálové kopané se zúčastnilo 6 pětičlenných družstev systémem každý s každým
a vítězem se stalo družstvo ze Staré Vsi
nad Ondřejnicí před Svinovem a Starou
Bělou. Organizace turnaje se ujali Bohuslav Vychodil a Pavel Maitner. Turnaj byl
zároveň prvním ročníkem memoriálu
Mirka Hanzelky, který nás před rokem
tak nečekaně opustil.

Tenis
Tenisového turnaje (org. Tomáš Balcar) ve čtyřhrách se zúčastnilo 6 dvojic.
Dvojice se před turnajem losovaly, takže
nebylo jasného favorita a o to byla utkání zajímavější až do posledního míčku.
Nakonec turnaj vyhrála dvojice Balcar T.,
Matušínský P. před dvojicí Cága B., Tošenovský J., na třetím místě skončila dvojice
Ertl L. s Odehnalem J.

Badminton

Ve volejbalu (org. František Janus) se
zúčastnilo 5 družstev. Na celkové vítězství po urputném svátečním klání dosáhlo Áčko Krmelína (Hudcová M., Muladiová H., Přečková R., Kutáč M. Šindel Sven
a Šofer M.).

Na turnaj v badmintonu (org. Lenka
Zborovská) se přihlásilo 9 smíšených
dvojic, které se rovněž před zahájením
turnaje losovaly. Turnaj se hrál na třech
hřištích, což umožnilo i při systému každý s každým rychlý spád a turnaj trval
necelé 4 hodiny, zato badmintonisté se
dost zapotili. V konečném účtování bodů
a skoré se na 1. místě umístil pár Svobodová S. Zborovský P. před dvojicí Sovíková B., Svoboda E. Na třetím místě se umístil pár Bočková R., Pospíšil T.

Nohejbal

Stolní tenis

Nohejbal (org. Mácha Pavel, ml.) se těšil
největšímu zájmu, neboť se ho zúčastnilo
rekordních 10 družstev. Všechna utkání
byla dost vyrovnána a velmi napínavá až do
závěrečného finále. Nakonec si palmu vítězství odnesli opět krmelínští hasiči (Knebl
M., Kuchař O., Rendzina D. a Ručka A.).

Stolní tenisté (org. Jamroz L.) se představili v herně stolního tenisu a to v kategorii mužů a veteránů. V kategorii veteránů ze 6 účastníků zvítězil Tošenovský
J., v turnaji mužů ve dvouhrách zvítězil
Holaň P. před Malinou, o třetí místo se
dělili Manda Z. a Přívětivý B. Ve čtyř-

Volejbal
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hrách dvojic vyhráli Holaň P s Foltou
před dvojicí Palmi I., Přívětivý. Turnaje se
zúčastnilo 10 hráčů.

Házená
Vyvrcholením byl dvoudenní turnaj
čtyř generací v házené (org. Mácha Petr
a Šindel P.) Hrálo se systémem každý
s každým a vítězem po zajímavých bojích se stalo družstvo mužů před seniory,
juniory a kadety. Souboje končily velmi
těsnými výsledky a hlavně překvapilo
družstvo seniorů, když až do poslední
minuty bojovalo o celkové vítězství.
Vánoční turnaje roku 2012 se opravdu
vydařily, vždyť se sportovalo už v osmi
druzích sportu a aktivně se na nich podílelo rekordních 187 sportovců. Tato vítaná
sportovní akce přiměla mnohé odpoutat
se od bohatých vánočních stolů a televize. Je třeba poděkovat všem organizátorům a hlavně sportovcům za aktivní přístup k této tradiční akci a je může těšit
pocit, že něco udělali pro své zdraví.

Sportovní karate
Sportovní a tělovýchovná činnost v TJ
Sokol probíhá v plném proudu dle časo-

vého rozvrhu ve sportovní hale. Oddíl
karate, který dost slevil ze své činnosti po
odchodu Petra Muladiho z funkce předsedy a odchodu z naší obce, se znovu dostává do hledáčku zájmu mládeže, k čemuž
napomohla široká kampaň náboru mládeže, kterou zorganizoval zakladatel
karate v Krmelíně (1992), Miroslav Zezulka (V. Dan), který se po 12 letech z Prahy
vrátil do rodného Krmelína a ujal se funkce vedoucího oddílu a hlavního trenéra.
Právě osobnost tohoto karatisty, který je
ověnčen vavříny na domácí i zahraniční
scéně, je zárukou úspěchu oddílu v dalším období. Nábor proběhl 11. a 13. března 2013 a ukázal, že o toto bojové umění je zájem nejen u chlapců, ale i děvčat
a pod vedením kvalifikovaných trenérů
mohou dosáhnout naši karatisté znovu
vynikajících úspěchů, na které jsme byli
zvyklí v minulosti. Pravidelné tréninky
jsou vždy v pondělí a středu od 17,00 do
18,30 hodin.
Stolní tenisté pokračují v mistrovských
soutěžích, ale nijak valně se neprosazují.
Jak Áčko tak i Béčko se pohybuje v dolní
části tabulek.
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Vítěz divize „F“ ve futsale ročníku 2012/13, KRMELÍN - horní řada - Smetana J., Zedník P., Vančo J.,
Turčík M., Kvasnica M., Vychodil B. - ved. družstva, Fratrič R.. Dolní řada - Blaha M., Ručka A.,
Fubšo R., Mácha P., Baculiak M. – trenér, Havránek L., Pergler P.

Futsal
Zato naši futsalisté se letos dostali do
dobré formy. Omlazené družstvo mužů,
které soutěžilo v divizi skupiny „F“ se
v jarní části stále pohybovalo na předních místech. Po posledním mistrovském
utkání s Parlamentem Ostrava, které naši
vyhráli doma 10 : 5, získali definitivní
prvenství a zároveň postup do II. ligy.
Je to pro naše futsalisty velký úspěch,
ale zároveň dilema, zda do této finančně
náročné soutěže se vůbec přihlásit. Určité
zkušenosti s II. ligou už máme, kdy jsme
před několika lety v této soutěži tři roky
účinkovali, ale výbor TJ Sokola si pak
velice oddychl, když sestoupili zpět do
divize. Při dnešních podmínkách by to
byl nárůst minimálně o 150 až 200 tisíc
Kč ročně proti nákladům v divizní soutěži. Béčko si také vede dobře. Soutěží
v ostravském městském přeboru, který
se hraje turnajovým způsobem za účasti
16 družstev a průběžně jsou prozatím na
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2. místě tabulky s 32 body za Edisonem,
který má 37 bodů.

Házená
Házenkáři se poctivě připravují na
zahájení jarní sezóny. Závěrečná příprava
vrcholí několika turnaji. Naši mladší žáci
se zúčastnili 23. až 24. února 2013 v Karviné dvoudenního turnaje, kde sice na
některé účastníky výkonnostně nestačili,
ale určitě získali zkušenosti pro svůj další
rozvoj. Turnaj vyhrála Karviná před Prešovem. V sobotu 2. 3. 2013 se uskutečnil
v naší hale turnaj mladších žáků za účasti
5 družstev, kde naše krmelínská omladina
obsadila 3. místo za HC Ostrava a Sokolem
Ostrava. Družstvo mužů odehrálo závěrečný turnaj v Paskově za účasti 5 družstev
a počínali si velmi suverénně, když bez
ztráty bodů v turnaji zvítězili před HC
Hlučín a SKP Frýdek-Místek. Muži zahajují mistrovské soutěže 6. 4. 2013 v Orlové,
mladší žáci pak 12. 4. doma s Hrabůvkou.
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První vlaštovka sice jaro nedělá, ale
určitě stojí za povšimnutí, že naši vyznavači hokeje si zajeli 9. 3. 2013 na hokejový turnaj do Humpolce, kde za účasti
6 družstev vybojovali pěkné 2. místo.
Oporami byli z našich hráčů Kuřil T.,
Lanča T., Palmi D., Ptáček D. a Zedník M.
To je jen potvrzení toho, že v Krmelíně se
zájmovým a rekreačním sportům daří…
Pchálek Leoš, st.

Vánoční šachový turnaj
v Krmelíně
Vánoční šachový turnaj v Krmelíně
se uskutečnil 29. 12. 2012. Pro hojnou
účast a kvalitu hráčů byl tento turnaj
hodnocen jako jeden z nejlepších za
poslední léta. Účastnili se hráči z Krmelína, Petřvaldu, Frýdku-Místku, Staré
Bělé i z Ostravy. Jako nejlepší se umístili: 1. Rudolf Kaminský z Ostravy,
2. Marek Tománek, 3. Ivo Klečka.
Krmelínští šachisté děkují těmto
sponzorům: Potraviny Dvorský a PKS
Jamroz. Jaroslav Holáň

Oddíl Moderního
sportovního karate
(MSK) TJ Sokol Krmelín
Ve dnech 11. a 13. Března 2013 proběhl nábor nových členů do krmelínského
oddílu karate. Přišly děvčata i kluci od
8 let výše a všichni se naplno zapojili do
pravidelného tréninku. Nováčky vede
mistr Miroslav Zezulka, V. Dan, který
má trenérskou praxi více než 20 let a za
tu dobu dovedl nejeden svůj tým až na
mistrovství světa.
Všem, kdo máte zájem zapojit se do
tréninku, nabízíme ještě poslední šanci
dorazit. Opozdilce, kteří propásli nábor,
čekáme na tréninku nejpozději do středy
3. 4. 2013.

Tréninky probíhají každé pondělí
a středu od 17:00 do 18:30 hodin
v hale TJ Sokol Krmelín.
Přijďte se naučit něco nového. Těšíme
se na Vás.
Miroslav Zezulka,
mob.: 724 940 007 (volat po 18:00 hod.)
e-mail: krmelin@mska.cz

www.mska.cz
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spolky

Krmelínští včelaříci vyzimovali
Včelařský kroužek mládeže má v současné době 13 členů. Před zimním obdobím jsme zvažovali možnosti činnost
kroužku přerušit a začít znovu na jaře,
nebo schůzky konat i přes zimu. Ředitel
ZŠ T.G.M. nám vyšel vstříc uvolněním
školní dílny. Kromě nutné základní teorie o chovu včel jsme prováděli i praktickou činnost. Děti sbíjely, drátkovaly
včelí rámky a zatavovaly do nich voskové
mezistěny pro novou sezónu. V prosinci jsme s dětmi vyráběli vánoční svíčky
z včelího vosku a to jak svinuté z mezistěn, tak i lité do silikonové formy. Jak při
přípravě rámků, tak i při výrobě svíček
byly děti velmi šikovné a mohly předvést
svou zručnost. Na dvě schůzky nám uvolnil salónek majitel Benátek pan MVDr.
Aleš Michalec. Náplní první schůzky byla
vyřazovací soutěž ve včelařském pexesu.
Děti skládaly dvojičky obrázků se včelařskými potřebami a pomůckami i s včelařsky významnými rostlinami. Umístění
na prvních místech: 1. Stanislav Golka,
2. Matěj Stolař, 3. Eliška Michalcová.

Včelaříci dostali za účast a umístění
v soutěži věcné ceny. Na druhé schůzce
jsme si promítali videokazetu ze života
včelstev přes zimu a na jaře. Obě schůzky
v salónku byly velmi zdařilé.
Jak včelaříci, tak i jejich vedoucí se už
těší na jaro, kdy se činnost přenese na
školní včelín a budeme se zaměřovat na
praktické včelaření.
Závěrem ještě několik poznámek ke
včelaření v obci. ZO ČSV Krmelín má
nyní 24 členů, kteří vyzimovali, 221 včelstev převážně v dobré kondici. Diagnostika na Varroázu dopadla velice úspěšně,
zřejmě díky nové metodice ošetření včelstev v letním období. Rovněž kočovníci
vykázali negativní výsledky vyšetření
včelstev na mor včelího plodu.
Máme tedy dobře našlápnuto a zbývá
jen si přát příjemné jaro a úspěšný včelařský rok.
Koníčkům zdar a včelaření zvlášť!
Ing. Miroslav Kanclíř,
předseda ZO ČSV Krmelín

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)
- peřin, vatovaných přikrývek,
polštářů a dek
- obuvi (veškerá nepoškozená)
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- hraček (nepoškozených a kompletních)
Sbírka se uskuteční v týdnu od 2. 4.
do 9. 4. 2013
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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Policie ČR Brušperk
Vážení spoluobčané, rád bych Vás stručně
informoval o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie
České republiky Brušperk. Naše Obvodní
oddělení, ve spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřování Frýdek-Místek
prověřovalo od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
celkem 379 trestných činů, 382 přestupků
(mimo dopravních) a dalších 393 spisů běžné pořádkové agendy, což je celkem 1154
spisů, přičemž v roce 2011 to bylo cca o 50
spisů více. Lze konstatovat, že ve srovnání
s rokem 2011, je trestná činnost konstantní,
přičemž objasněnost trestné činnosti také,
kdy se podařilo objasnit každý třetí trestný
čin.
V obci Krmelín došlo od 1. 1. 2012 do
31. 12. 2012 ke 38 trestným činům, 45 přestupkům (mimo dopravních), což v porovnání s rokem 2011 znamená konstantní
nápad trestné činnosti. U trestných činů
celkově převažují majetkové delikty, zejména krádeže vloupáním do motorových vozidel, rodinných domů a novostaveb, sklepů
a komerčních objektů, krádeže elektroinstalačních materiálů a barevných kovů, nemalou měrou se na trestné činnosti však podílí
i trestné činy proti zdraví a trestné činy obecně nebezpečné a ohrožující, pro představu
se jedná o různé formy ublížení na zdraví,
řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu, drog, maření úředního rozhodnutí.
Rovněž bych Vás chtěl upozornit na opakující se případy protiprávního jednání, kdy
pachatelé přímo v místě bydliště občanů pod
různými legendami např. odečtu elektrické
energie, vody, či nabízení různých služeb
a zboží apod., následně žádají obyvatele
domu, zejména seniory, o rozměnění finanční hotovosti, poté vnikají do obydlí, kde sledují, kde mají občané uložené peníze, při-

čemž v nestřeženém okamžiku, uschované
peníze, mnohdy celoživotní úspory, odcizí.
Byly zaznamenány i obdobné případy, kdy
pachatel telefonicky kontaktuje seniora pod
legendou, že je vnuk, či vnučka a potřebuje
peníze na nákup vozidla, nebo právě havaroval a potřebuje se finančně vyřídit s jiným
účastníkem dopravní nehody. Následně
láká tímto způsobem peníze od seniora většinou tak, že pošle nějakého svého známého či kamaráda aby peníze vyzvedl. Nutno
poznamenat, že vždy se jedná o seniory, kteří mají v domácnosti zřízenou pevnou telefonní linku, jejíž číslo je veřejně přístupné
v telefonních seznamech. V případě, že by
se podobný případ stal komukoli z občanů,
doporučuji ihned si ověřit, zda se skutečně
jedná o nějakého příbuzného, v žádném
případě peníze nepředávat nikomu cizímu,
ale kontaktovat Policii České republiky
a pokud by někdo byl ochoten významnou
měrou přispět k odhalení takových pachatelů trestné činnosti, může pachateli přislíbit
zapůjčení peněz, ale ihned telefonicky kontaktovat Policii České republiky, která již
zajistí vše potřebné. Je opravdu nutné, aby
Policie byla kontaktována ihned po ukončení telefonního hovoru, neboť pachatel,
či pachatelé se mohou již nacházet někde
v blízkosti obydlí potencionální oběti.
Vážení spoluobčané, na závěr bych vás
chtěl požádat, abyste i nadále věnovali pozornost tomu, co se děje ve vaší obci
a v případě potřeby jste se co nejrychleji
obraceli na Policii ČR, na telefonní číslo
558 666 222, což je přímo na naše obvodní
oddělení PČR Brušperk, možno i na služební mobilní telefon a to na číslo 734 620 683,
nebo na tísňovou linku 158. Bez vaší pomoci
nemůžeme být nikdy tak úspěšní, jak bychom si všichni přáli.
Za kolektiv OOP Brušperk
Npor. Mgr. Kamil Václavík
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dění v obci

Jarní úklid

Z aktualit KONDORa

S prvním sluníčkem se nám vrací životní
elán a po letošní ponuré zimě plné mraků
a smogu to platí 2x více. Lidé v kraji mají
za sebou podle statistik zřejmě nejtemnější období roku. Za leden a únor odborníci
spočítali, že slunce svítilo jen 39,6 hod.,
kdežto normál pro toto období je 142,2 hod.
Proto se někteří z nás s prvními náznaky
jara pustili do jarního úklidu. S ním souvisí i úklid strusky z našich cest, které se
za zimu nahromadilo opravdu mnoho. Asi
nás po této dřině nemile překvapil znovu
napadaný sníh a s ním nová várka strusky. Ale co se dá dělat, je stále ještě zima,
a tak nám nezbývá nic jiného, než počkat
na další jarní záchvěv.
Tímto bych ale chtěla poděkovat všem
občanům, kteří si cestu před svými domy
uklidili a pomohli tak nejen pěknějšímu
vzhledu naší obce, ale i menší prašnosti
ve vzduchu, který dýcháme.Ti, kteří chtějí odvézt tento odpad, mají možnost to
nahlásit na obecní úřad.
Poslední věc, kterou bych chtěla zmínit
je „čistota“ našich trávníků. Po zimě, kdy
zmizel sníh, se objevilo mnoho hromádek
výkalů některých mazlíčků. Proto apeluji
na majitele psů, aby při procházkách se
svými čtyřnohými přáteli mysleli na nás
dvounohé a nosili si s sebou pytlíky na
exkrementy a ty pak následně uklidili.
Samozřejmostí doufám zůstává, že venčit
psy na dětském hřišti u školy a na velké
zelené ploše za školou, která jistě láká, je
tabu. Prostě zákaz!!! Přesto si paní vychovatelky stěžují, že při aktivitách s dětmi na
trávníku stále nacházejí hromádky. Proto
děkuji všem, kteří tato pravidla soužití
respektují. Nám všem přeji brzy uklizenou obec a jarní pohodu.
Ing. Yveta Kovalčíková

Dětská organizace KONDOR – skupina Stará Ves, pořádá každoročně kromě
klasických letních táborů ve VítkověPodhradí i spoustu akcí pro děti a přátele
naší organizace. Nebude tomu jinak ani
letošní rok, a tak vám nabízíme zároveň s pozvánkou několik možností, jak
můžete využít svůj volný čas.
23. března - „Děti patří do lesa“ – taneční zábava s kapelami REZON a HEC
(sokolovna Stará Ves od 20 hod.).
Výtěžek z akce bude použit na obnovu
táborové základny.
6. dubna - „Toulání s Kondorem“ – turistický pochod přes Starou Ves a okolí.
4. – 5. května - „Žďárské vrchy“
– 1. turistický a poznávací zájezd.
18. května - „Škvaření vaječiny“ – akce
pro děti i rodiče se spoustou her a soutěží (Medenice).
31. 5. – 2. 6. - „Polské Tatry“
– 2. turistický a poznávací zájezd.
Bližší informace z Toulání
a k zájezdům Vám poskytne Pavel Folta
(tel.: 733 296 175).
Organizace KONDOR by ráda poděkovala za podporu obcím Stará Ves a Krmelín.
Petr Mácha

26

Krmelínský zpravodaj - číslo 1/2013

výročí

Švehlova lípa
V letošním roce si připomínáme významné výročí prvorepublikového politika Antonína Švehly, na jehož počest (k příležitosti
jeho 60. narozenin) byly vysazovány tzv.
Švehlovy lípy. Oslavme proto společně Rok
Antonína Švehly.
Antonín Švehla se narodil 15. 4. 1873
v Hostivaři jako syn statkáře. Vedle své
práce sedláka a mlynáře se věnoval i veřejnému životu. Byl sokolem, ochotníkem,
zpěvákem a agrárníkem. Jeho působení
v České straně agrární přivedla Švehlu
do zemského sněmu (1908-1916). Byl jednou z nejdůležitějších osobností Mafie
a 13. července 1918 byl zvolen místopředsedou Národního výboru (celkem 32 členů).
S dalšími politiky - A. Rašínem, F. Soukupem, J. Stříbrným a V. Šrobárem vyhlásili 28. října Republiku Československou.
Následovaly funkce ministra vnitra a tři
jmenování předsedy vlády. Švehla se plně
věnoval i své Republikánské straně - agrárníkům. Měl úctu k půdě a k těm, kdo na ni
pracují. Propagoval družstevnictví a pomáhal souvisejícím oborům, chránil selský
stav a prosazoval pozemkovou reformu.
Zemřel 12. prosince 1933. Roky jeho narození a smrti, zakončené právě trojkami byly
vhodnou příležitostí pro vyhlášení Roku
Antonína Švehly. V minulosti byl A. Švehla a jeho význam oprávněně připomínán
sochami, památníky, pojmenováním ulic,
kameny, kapličkami, sady, parky a také
vysazováním lip. Ale jeho osobnost měla
být úplně vymazána z naší paměti. Začalo
to v r. 1940 za Protektorátu. Pro okupanty
byly naprosto nepřijatelné takové symboly
státnosti, svobody a demokracie, jakými
byly sochy nebo plakety Antonína Švehly.
I v obci Krmelín byla jedna „Švehlova lípa“ vysazena. Stála na krmelínském

kopci na pozemku rolníka Aloise Golky
a byla k zahlédnutí již z dalekého okolí.
Taky pan Radko Linhart, krmelínský rodák
(loňského roku oslavil 91 let) zavzpomínal
na tuto lípu. Bohužel zde nestála dlouho.
Na konci II. Světové války porazily oddíly
Todtovy organizace památnou „Švehlovu
lípu“ (říkalo se jim Toťáci, byly to pracovní oddíly, zkratka OT, vznikly v roce 1938
jako polovojenská organizace, od roku 1939
podléhaly wehrmachtu, v jejich čele stál
dr. Fritz Todt, od roku 1942 Albert Speer, ke
konci roku 1943 čítali již cca 1 300 000 příslušníků). Asi 15 kroků od místa kde lípa
stála si zřídili podzemní kryt pro telefonní
a pozorovatelskou stanici s hustou sítí menších zákopů v lesíku pod kopcem i všude
okolo na chráněných místech.
Po II. Světové válce krmelínští občané
vysadili novou lípu na krmelínském kopci.
Ta v 60. letech 20. století musela být pokácena z důvodu stavby vodojemu.
Výzva p. Karla Sýkory z Proskovic, který
podal návrh na sepsání článku o vysazení
třetí Švehlovy lípy nebo lip v Krmelíně, je
inspirativní a věřím, že se nakonec vysazení uskuteční. Tímto bych mu chtěla vřele
poděkovat za spolupráci.
Martina Helísková, kronikářka obce,
pan Karel Sýkora, Ostrava-Proskovice
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MALÍŘ – NATĚRAČ

KAMENICTVÍ

JANOUT
Sekání nápisů
a obnova
písma do kamene
Na Cigánce 679
739 24 Krmelín

tel. 605 877 336

Kubínek Luboš

Nátěry
střech,
veškeré
práce ve výšce
Nátěry oken,
dveří, nábytku
Nátěry fasád
Brušperk
tel.: 602 733 356

Rockshow

OLYMPIC na Rockshow
8. června 2013 se v naší obci koná již 23. ročník hudebního
festivalu ROCKSHOW, na kterém se letos představí jedna z největších československých hudebních legend, skupina OLYMPIC v čele
s Petrem Jandou, která slaví už neuvěřitelných 50 let na scéně. Během
loňského roku k tomuto výročí objela skupina celorepublikové turné
s koncertním programem doprovázeným Českým národním symfonickým orchestrem. V Krmelíně se však představí opět v klasické čtyřčlenné sestavě Petr Janda, Milan Broum, Milan Peroutka a Jiří Valenta.
Považujeme za velký úspěch, že se nám do naší obce podařilo
domluvit vystoupení takové legendy jako je skupina Olympic. Dále na
letošním ročníku festivalu Rockshow vystoupí skupiny Hec, Rezon,
Jarda Hypochondr se skupinou Divná parta, Grease Stains,
Ezy Way, Nou Smouking a další.
Nejlevnější vstupenky na tento festival (za 150 Kč), si můžete koupit
do konce března v obvyklých předprodejích (ostravský informační servis, infocentrum Brušperk a v Krmelíně pak v restauracích Na Světlově
a Na Benátkách).
Za agenturu Brooklyn a pořadatele festivalu David Ptáček

KAMENICKé PRáCE
Zdeněk Matušík
• broušení starých pomníků a žuly
• zhotovení nových pomníků
• sekání písma, příseky, opravy
• veškeré betonáže a opravy kolem pomníků
• prodej lamp, váz a vitrín
ul. Výstavní 398 • 739 24 Krmelín • mobil 602 705 466

AUTOŠKO L A JE L ÍNEK
• výuka a výcvik AM, A1,
A (do 25 kW), A (bez omezení)
• B, B+E, C, C+E, T, D
• kondiční jízdy
• školení řidičů
• autobusová doprava
• půjčovna motocyklů
• pojištění vozidel (6 pojišťoven)

kominictví

Jiří Jelínek, U Paleska 281
739 24 Krmelín
telefony: 737 575 139
776 702 892
558 641 041
e-mail: AJepe@seznam.cz

stavební práce

• čištění komínů
• veškeré
kominické
práce

• zateplování
rodinných domů
• obklady a dlažby

• stavby komínů

Chmelíček

KRMELÍN - HASIČSKÝ DŮM

• veškeré
zednické práce
Brušperská 180, Krmelín

tel.: 739 310 649
vlastimilchmelicek@seznam.cz

Automatické kotle (splňují emisní třídu 3),
poloautomaty, klasické kotle na tuhá paliva
Nabízíme široký sortiment úsporných, ekologických kotlů na tuhá paliva firmy Witkowski
(PL) zal. r. 1984. Automatické kotle s přídavným
vodním roštem se šnekovým nebo tlakovým
podavačem na peletky, hnědé i černé uhlí, poloautomatické kotle i klasické kotle. Záruka 5 let!

Doprava zdarma! Servis a sklad náhradních dílů
v ČR. Dodání náhradních dílů do 24 hod! Český
firemní zástupce. Více než 200 spokojených
zákazníků po celé ČR. Navštivte naše web.
stránky, kde se dozvíte více informací, nebo
volejte pro bližší informace.

Kvalita za rozumnou cenu!

www.kotle-witkowski.cz

Výhradní zastoupení pro ČR - PZT spol. s r. o., Dušan Pospíšil
Školní 118, 739 24 Krmelín, tel. 733 522 420 • e-mail: dusan11p@seznam.cz • Skype: mbdusa220

stříhání
psů
Šárka
Janoutová
Na Cigánce
čp. 679

Krmelín
objednávky
na tel.:

731 732 927

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

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

MALÍŘ - NATĚRAČ - firma MALUCHA
• Malování pokojů barvami Primalex, Remal,
Jub atd.
• Nátěry střech a práce ve výškách
s horolezeckým vybavením, s vlastní
pracovní plošinou a lešením
• Nátěry fasád, okapových žlabů a svodů,
ocelových konstrukcí, dřevěných podhledů
a obložení
• Nátěry oken, dveří a nábytku
• Vyskotlaké mytí fasád, ničení řas a 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, IZOLUX
• Opravy a nátěry lepenkových střech
• Výškové ořezy a rizikové kácení stromů
• Úklidové práce v domácnostech,
běžný úklid a úklid po malovaní

Možnost pronájmu výškové pracovní
plošiny IP 14, pojízdné lešenářské věže
Orientační ceník
Nátěry oken, dveří (s opálením dle potřeby)

255 Kč/bm
od 21 Kč/m2

Malování pokojů na bílo
Malování pokojů v barevném odstínu
(dle vzorkovníku barev)

30 až 60 Kč/m2

Nátěry fasád

od 95 Kč/m2

V ceně je započítána práce včetně materiálu!
Denní pronájem pracovní plošiny IP 14

3 800 Kč

Hodinový pronájem pracovní plošiny IP 14

450 Kč

Denní pronájem hliníkové
pojízdné lešenářské věže

700 Kč

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

www.malir-malucha.cz

Restaurace
Na Benátkách
Nabízí uspořádání rodinných oslav, svateb,
srazů, firemních večírků a jiných společenských
akcí v nově otevřeném stylovém salónku
s klimatizací o kapacitě 40 osob a s kachlovými
kamny.
Tradiční česká kuchyně, jídla na objednávku,
rauty a jiné speciality.
Dále je možno využít prostor sálu k uspořádání
svateb a jiných větších akcí s vlastním barem
a kapacitou 150 osob (koncerty, plesy apod.).

Sál

Těšíme se na vaši návštěvu.
Salónek
Rezervace na tel.
604 125 725

