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Třeťáci vítají jaro
Na začátku dubna se 

sešly děti z 3. třídy se 
svými rodiči ve škole, 
aby se „připravili“ na 
jaro. Vyrobili nádherné 
jarní dekorace, nazdobili 
vajíčka, děti vystřihovaly 
zajíčky... Některé dekora-
ce možná udělaly radost 
právě Vám, protože jste si 
je mohli koupit na Veliko-
nočním jarmarku v Nau-
tilu.

Text a foto:
 Jarmila Adámková

Velikonoční 
             dílny 
Foto J. Adámková



Školní akce 
Foto ZŠ Krmelín



Krmelínská kronika
druhá 1945 - 2001

Krmelínská kronika
první 1924 - 1936
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výročí

Kronikářství má v českých zemích sil-
nou tradici a je živou součástí naší sou-
časnosti. Historie není jenom ta za námi, 
k níž se můžeme vracet, nořit se do ní. 
Dějiny nás zároveň obklopují a neustále 
se tvoří děním v každém nastávajícím, 
probíhajícím a vzápětí již uplývajícím 
okamžiku. Historie v běžném chápání se 
ale toto dění stává pouze tehdy, pokud 
je nějakým způsobem uloženo v pamětí 
lidí. Jednou z forem záznamů historie je 
kronika.

Na otázku, co to je kronika, zazní 
nejednou odpověď, že je to velká, zpravi-
dla mimořádně velká kniha s mnoha listy, 
tudíž i silná a také těžká, svázaná v pev-
ných, často kožených deskách. I když to 
všechno může být pravda, taková odpo-
věď se vlastně zcela míjí cílem. Právě 
jsme si totiž zhruba popsali pouhý druh 
knižní vazby. Kroniku můžeme jistě prá-
vem za výjimečné dílo považovat. 

Kronika je především literární žánr 
neboli literární druh. Ani tohle konsta-
tování samo o sobě nedostačuje. Prostě, 
vůbec není kronika jako kronika. Smys-
lem psaní pamětních knih - kronik obcí 
je zachycení co největšího počtu význam-
ných zpráv a popsání co možná všech 
významnějších událostí současností 
v daném místě. Zaznamenávání veškeré-
ho podstatného dění právě v okamžiku, 
když nás jeho aktéři oklopují a míjejí, kdy 
děje probíhají. Pamětní kniha - kronika je 
záznamem o současnosti pro budoucnost.

Dekret prezidia zemského gubernia ze 
dne 31. srpna 1835 s účinností od 1. led-
na 1836 ukládal, aby ve všech městech 
a městysích - trhových obcích a v rámci 
farních úradů, byly založeny a vedeny 
pamětní knihy. Na toto datum připadá 

počátek úředně vyvolaného kronikářství 
v obcích. Bohužel naše obec byla v té 
době menší vesnicí a tudíž žádná tako-
vá pamětní kniha nebyla zapsána. Obec 
Krmelín si musela ještě nějaký ten čas 
počkat a to až do vzniku Československé-
ho státu.

Založení první kroniky

Dne 30. ledna 1920 byl parlamentu 
předložen návrh zákona, který ukládal 
samosprávným obcím v celé republice 
povinnost vést pamětní knihy. Návrh 
byl schválen jako zákon č. 80/1920 Sb., 
o pamětních knihách obecních. Je znám 
svou lakoničností - obsahuje pouhé čtyři 
body. Nese podpisy prezidenta republi-
ky T. G. Masaryka, předsedy vlády Vla-
dimíra Tusara, ministra školství Gustava 
Habrmana a ministra vnitra Antonína 
Švehly. Tak byly krátce po osamostatnění 
položeny základy novodobému českému 
kronikářství. A tak roku 1924 se začala 
psát i krmelínská kronika. První zápis, 
který je v kronice obce Krmelín:

„Zákonem československé republiky ze dne 
9. června 1921 a doplňkem téhož zákona ze 
dne 30. ledna 1922 nařízeno obci založení 
obecních kronik. Na základě téhož zákona 
sebral a sepsal pamětí obce Krmelína Felix 
Kubík, chalupník č. 16 v Krmelíně (Starém 

90. let krmelínské kroniky
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Dvoře) v roku 1924 od založení republiky 6. 
dne 30. října r. 1932 ve schůzi ob. zastupi-
telstva zvolen kronikářem Emil Mácha, jenž 
v sebrání a sepsání pamětí obce Krmelína 
pokračovati má a na stránce 102 této knihy 
počíná.“ 

První kronikář

Prvním kronikářem byl již zmíněný 
Felix Kubík, který začal psát kroniku 
roku 1924. Tímto rokem kronika začíná, 
ale zápisy pana kronikáře Kubíka začína-
jí hluboko v minulosti, kdy popisuje jak 
vznikla obec Krmelín, ke kterému panství 
patřila obec a jak se žilo lidem v té době. 
Jednou velkou kapitolou je popis 19. sto-
letí. Jeho záznamy pokračují přes začátek 
nového století až k první světové válce 
a nenávisti k Rakousku-Uhersku. Jeden 
z nejhezčích zápisu je popis vzniku Česko-
slovenské republiky. 

Druhý kronikář

Pan Felix Kubík psal kroniku do roku 
1932. Po něm ji přebírá Emil Mácha, kte-
rý pokračuje zápisy až do roku 1936. Tím-
to rokem se uzavírá první kronika. Více 
než 15 let se kronika nebude psát. Proč 
k tomu došlo bohužel nevím. 

Třetí kronikář

Další kronika se začíná psát, až v 50. 
letech 20. století. Jedinou malou vsuvku, 
mezi tyto 15 lety bylo vydání krmelínské-
ho Sborníčku roku 1948, kdy byl zachy-
cen popis obce Krmelín před Mnichovem 
a za druhé světové války. Z tohoto malé-
ho díla si vzal příklad třetí krmelínský 
kronikář a tím byl pan Radomír Velič-
ka, který začíná psát kroniku zpětně od 
roku 1945 až do roku 2001. Pan Velička 
psal kroniku neuvěřitelných 56 let a svůj 
poslední zápis napsal ve svých 78 letech. 

Bohužel pan Velička už mezi námi není, 
zemřel v dubnu 2003. 

Čtvrtý kronikář
Čtvrtým a zatím posledním kroniká-

řem obce jsem já - Martina Helísková 
roz. Popelářová, kdy jsem přebrala kro-
niku po panu Veličkovi. Kroniku píší od 
roku 2002, kdy jsem byla oslovena panem 
starostou Ing. Václavem Zezulkou a pa-
nem kronikářem Radomírem Veličkou. 
Pan Velička mi při mých začátcích hodně 
pomohl, a pro mě to byla velká čest, že 
jsem s ním mohla konzultovat mé první 
zkušenosti s psaním kroniky. 

Co se týče kronik Krmelína, tak jsou 
celkem tři svazky. První nejstarší kronika 
je psaná v letech 1924 - 1936 a je uložena 
v archívu ve Frýdku-Místku. Občané obce 
si ji mohou prohlédnout pomocí webo-
vých stránek (http://www.archives.cz/
zao/media/fm/06_kroniky/Krmelin/dil_1/
index.html). Druhá největší a nejtěžší kro-
nika je psaná v letech 1945 až 1989 a je 
uložena na O. Ú. Krmelín. Poslední třetí 
svazek kroniky začíná rokem 1990 a píše 
se do dnešní doby. Ten mám zatím u sebe, 
neboť dopisuji poslední roky krmelín-
ských dějin.

Kronika nemá představovat jen „míst-
ní korunovační klenot“, na který lidé 
hledí s obdivem, ale tuší, že se ho nes-
mí dotknout. Kronika má být především 
zdrojem informací nejrůznějším zájem-
cům. Přesto půjčování kroniky má určitá 
pravidla. Nahlédnout do kroniky mohou 
lidé v určité dny a hodiny na obecním 
úřadě. Děje se tak zásadně za přítomnosti 
kronikáře. Ten nemůže opustit místnost 
a nechat tam návštěvníka s kronikou. 
Občana nemusí přivést jenom studijní 
zájem, ale také pouhá zvědavost. 

 Martina Helísková, kronikářka obce 
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poděkování

Mezi námi,
víte, že dne 20. března t. r. v 17:57 hod. 

zaznamenáváme příchod jara, první jarní 
den. Vrátíme-li se k minulému roku, byl to 
dlouhý podzim, kratinká zima a jaro. Tato 
situace byla i před 80 lety, jak nás média 
informovala, jen pár dnů, aby se pupeny roz-
vinuly. Ze školy víme, že rok má čtyři období, 
příroda v letošním roce se ale rozhodla jinak.

Dne 28. března si připomínáme výročí nar-
ození Jana Ámose Komenského - rok narození 
1592. Komenského pedagogické spisy prová-
zí hluboká víra v možnost zlepšení lidstva 
výchovou, vedenou vhodným a účinným 
způsobem již od nejnižšího věkového stupně. 

Výročí narození tohoto pedagoga patří uči-
telům. V naši obci máme mateřskou školu 
a základní školu. Přejme našim pedagogům 
mnoho zdaru v jejich poslání jak při výchově 
dětí, u kterých prohlubují hygienické návyky 
a vychovávají, tak žáků, které vychovávají 
a vzdělávají. Poděkujme vyučujícím za úsilí 
a snahu děti a žáky mnohému naučit, podě-
kujme za trpělivost, kterou uplatňují při výu-
ce nového učiva a je-li spolupráce mezi rodiči 
a školou, pak věřím, že to bude ta škola hrou, 
o které psal právě Komenský. Je dobře, že 
mnozí z nás stále rádi vzpomínáme na své 
učitele a přeji naší mladé generaci, aby školu 
navštěvovaly rády. 

Blahopřání ke Dni učitelů patří i všem kan-
torům naší obce, kteří měli, nebo stále mají 
před katedrou své učení chtivé žáky.

Až ve třetí dekádě měsíce dubna přijdou 
svátky jara - Velikonoce. Pro nás křesťany 
nejdůležitější svátky. Celé současné období 
je obdobím rozjímání, obdobím, ve kterém se 
může každý nad sebou zamyslet. Věřte, nic 
neroste až do nebe a je daleko lepší být dob-
rým člověkem, ne člověkem silou velkým.

Padesát dnů po Velikonocích přicházejí 
„Letnice“, jsou to svátky pohyblivé, mezi 10. 

květnem - 13. červnem - v letošním roce tím-
to dnem bude 8. červen. Pro nás křesťany je 
to období seslání Ducha svatého (svatodušní 
svátky).

Naši předkové udržovali oslavy „Letnic“. 
Přimlouvali se za vláhu a úrodu na polích. 
V tomto období se konaly jízdy králů, čištění 
studánek apod. 

Skauti naší obce poskytli tyto informace: 
vyčistili v loňském roce dvě studánky (v uli-
ci Za Křížem, na internetu je i GPS a odkaz 
na mapu www.mapy.cz, je ale možné, že tato 
studánka patří katastru obce Stará Ves nad 
Ondřejnicí.

Další studánka je za Příčnicí, v lese mezi 
kolejemi k Dolu Staříč, která je na mapách 
označena jako Sirkovica, existuje GPS i odkaz 
na mapu www.mapy.cz.

Slíbili, že o tomto víkendu studánky, i když 
nepatří k naší obci, vyčistí, upraví jejich okolí 
tak, aby se stala oblíbeným místem jarních 
vycházek. Skauti, děkujeme!

Vážení spoluobčané, přeji Vám radost z jar-
ního období, požadavky přírody respektujme 
a řiďme se jejich zákonitostmi. 

Zdraví Vaše Ludmila Adámková



Krmelínský zpravodaj - číslo 1/20148

informace obce

1. Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 16. zasedání zastu-

pitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 16. zasedání 

zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce 
schvaluje:
a) Jednací řád zastupitelstva obce
b) Účetní závěrku za rok 2013 – zastupitel-

stvo obce nezjistilo, že by účetní závěr-
ka neposkytla v rozsahu předložených 
podkladů v souvislosti s § 4 vyhlášky 
č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a finanční situace 
účetní jednotky

c) celoroční hospodaření obce a závěreč-
ný účet obce za rok 2013 včetně zprá-
vy kontrolní skupiny Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje v Ostravě 
o výsledku přezkoumání hospodaření 
bez výhrad

d) rozpočet obce na rok 2014
•  příspěvky na provoz příspěvkovým 

organizacím včetně uložení odvodu 
odpisů do svého rozpočtu

•  účelové transfery neziskovým organiza-
cím

•  koncept Smlouvy o poskytnutí účelo-
vého finančního transferu z rozpočtu 
obce

•  pověření rady obce k provádění jednot-
livých rozpočtových opatření do výše  
500 000 Kč 

e) rozpočtový výhled obce na období let 
2015 a 2016 

f) Zadávací řízení a zadávací dokumentaci 
pro zakázku malého rozsahu pod ozna-
čením „Poskytnutí finančních služeb na 
zajištění financování projektu „Kanali-
zace a ČOV Krmelín“

g) Zařazení správního území obce Krmelín 
do území působnosti Místní akční sku-
piny Pobeskydí – zájmového sdružení 
právnických osob (IČ 71212612) na 
období 2014 – 2020.

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
Zjistit majitele reklam na obecních plo-

chách a budovách a zajistit jejich zpoplat-
nění, popřípadě odstranění.

Vydává Obecní úřad Krmelín v nákladu 800 kusů. Toto číslo vychází 14. 4. 2014. 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 2. 6. 2014. Sazba: Taťána Šimečková, tatana.simeckova@seznam.cz. 
Tisk: Tiskárna Moravapress, s.r.o., Novinářská 3, Ostrava - Mariánské Hory

Usnesení ze 17. zasedání 
zastupitelstva obce konaného dne 19. 3. 2014
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• provedena dosadba švestkové aleje 
(30 ks) podél polní cesty C3

• funkci velitele zásahové jednotky SDH 
Krmelín převzal od 1. 1. 2014 po Marti-
nu Balcarovi Ing. Lukáš Jarecký

• informace Státního fondu životního 
prostředí ČR o akceptování žádosti 
o podporu na projekt „Hasičská zbroj-
nice v Krmelíně, rekonstrukce fasády, 
oken a vstupu“

• probíhají výběrová řízení na dodavate-
le stavby a technický dozor investora 
a koordinátora BOZP akce „Kanalizace 
a ČOV Krmelín“ 

• pracovník povodí Odry provedl jarní 
prohlídku vodních toků v obci

• stezka okolo Dolu bude označena 2x 
dopravní značkou C9a

Informace o dění v obci - od 16. zasedání 
zastupitelstva obce Krmelín (4. 12. 2013)

• poplatek za vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových za rok 2013 činí 
21 177 Kč

• z člena stavební komise odstoupil Ing. 
Miroslav Kanclíř

• objednány 2 ks laviček a 5 ks dřevě-
ného masivního posezení bez stříšku 
(3 060 Kč/ks, 23 600 Kč/ks vč. DPH) 
– umístění na turistických trasách

• s panem Milanem Šindlem ukončen 
pracovní poměr k 30. 3. 2014, rozvoz 
obědů zajišťuje p. Grutman na základě 
dohody o provedení práce

• úplná uzavírka silnice III/48615 ve Sta-
ré Vsi nad Ondřejnicí od 30. 6. do 31. 
8. 2014 

a) svoz a zneškodnění objemového 
odpadu z obce Krmelín

sobota 21. 6. 2014 v ranních hodi-
nách, odvoz kontejnerů rovněž v sobo-
tu v odpoledních hodinách

Rozmístění kontejnerů:
1) ulice Stará cesta, prostranství před 

paní Známskou
2) plocha vedle prodejny Potraviny – 

před Sportovní halou v centru obce
3) ulice Na Brodě – před budovou Čes-

kého svazu chovatelů

Sběr a svoz objemového 
a nebezpečného odpadu

rok 2014

4) ulice Záhumenní – před p. Dušanem 
Matušinským

5) křižovatka ulic Školní, Světlovská 
a Za Křížem

6) parkoviště vedle hostince „Na Svět-
lově“

7) ulice Hajní – před bytovkami

1 kontejner – elektroodpad

• v areálu bývalé autolakovny na ul. 
Zahradnické
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Oznámení o době a místě konání voleb 
do Evropského parlamentu (23 - 24. 5. 2014)

Starosta obce Krmelín podle § 32 záko-
na č. 62/2003 Sb., o volbách do Evrop-
ského parlamentu a o změně některých 
zákonů, v účinném znění,

oznamuje:
1.  Volby do Evropského parlamentu se 

uskuteční v pátek dne 23. května 2014 
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. 
května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb:

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v suterénu Haly TJ 

Sokol, ul. Brušperská, Krmelín čp. 72
pro voliče bydlící v ulicích Benátská, Běl-

ská, Brušperská, Fojtská, Hraniční, 
Kolmá, Kostelní, Lípová, Místní, Na 
Brodě, Na Cigánce, Na Mečník, Nad 
Hvozdem, Na Nový svět, Na Rybníč-
ku, Na Skalce, Na Svahu, Paskovská, 
Polní, Spojná, Starodvorská, Stará ces-
ta, Školní, U Paleska, Včelařská, Vodá-
renská, Zahradnická, Záhumenní, Za 
Křížem, Zdravotní

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v hostinci Na Světlo-

vě, ul. Staroveská, Krmelín čp. 137
pro voliče bydlící v ulicích Boční, Haj-

ní, Konečná, Krátká, Květná, Lome-
ná, Luční, Lyskova, Na Zátiší, Nová, 
Okrajní, Proskovická, Příčná, Rovná, 
Řadová, Slunná, Staroveská, Světlov-
ská, U Černého lesa, U Kapličky, U Pís-
kovny, V Březince, Vilová, Výstavní, 
V Zahradách.

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním 
průkazem České republiky), nebo 
totožnost a státní občanství jiného 
členského státu Evropské unie a zápis 
v evidenci obyvatel.

4.   Každému voliči budou dodány 3 dny 
přede dnem voleb do Evropského par-
lamentu hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb do Evropského parlamentu volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

5.  Za pořádek ve volební místnosti a je-
jím bezprostředním okolí odpovídá 
předseda okrskové volební komise. 
Jeho pokyny k zachování pořádku 
a důstojného průběhu hlasování jsou 
závazné pro všechny přítomné.

Ing. Václav Zezulka, starosta obce
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Majitelům psů
Obecní úřad Krmelín upozorňuje všech-

ny majitele psů, že dle „Obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích“ 
končí termín pro úhradu poplatku ze psů 
dne 31. 3. 2014. Poplatek platí fyzická 
nebo právnická osoba, která je držitelem 
psa staršího 3 měsíce a má trvalé bydliště 
na území obce.

Občané, kteří poplatek dosud neuhra-
dili, mohou tak učinit v kanceláři obec-
ního 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 té-

hož 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 té-
hož držitele, poživatele invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdovec-
kého 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 té-
hož držitele v nájemním domě 540 Kč;

g) za psa v nájemním domě, jehož držite-
lem je poživatel invalidního, starob-
ního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdro-
jem příjmu, anebo poživatel sirotčího 
důchodu 180 Kč;

h) za druhého a každého dalšího psa té-
hož držitele v nájemním domě, poživa-
tele invalidního, starobního, vdovské-
ho nebo vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo 
poživatele sirotčího důchodu 276 Kč.



Krmelínský zpravodaj - číslo 1/201412

naši senioři

Klub seniorů informuje
Rok 2013 v činnosti místního Klubu 

seniorů byl završen 17. ledna 2014 výroč-
ní schůzí členů Klubu, která zhodnotila 
aktivity v roce 2013 s konstatováním, že 
plánované akce byly naplněny. Přijala 
rovněž plán aktivit na rok 2014. Výroč-
nímu jednání byli mimo členy Klubu 
přítomni vzácní hosté, a to starosta obce 
Ing. Václav Zezulka, Ing. Yveta Kovalčí-
ková a Ludmila Adámková, která navíc 
přinesla pro každého člena krásně zdobe-
nou perníkovou podkovičku pro štěstí do 
nového roku. Zahájení výročního jednání 
a jeho závěr zpestřila Krmelanka.

Další významnou akcí Klubu byl přátel-
ský večírek v restauraci Nautilus. Na něm 
se přítomní, nejen členové Klubu, příjem-
ně pobavili při výborné hudební skupině, 
ale rovněž při exhibičním vystoupení mla-
dých tanečnic, či při bouřlivém oceňová-
ní vystoupení břišních tanečnic. Součástí 
akce byla i bohatá tombola, do které věc-
né ceny dali členové Klubu a sponzoři.

Březnové přátelské posezení v salon-
ku restaurace Nautilus a v klubovně 
s hudební skupinou Krmelanka bylo 
tématicky směrováno také na poděková-
ní ženám u příležitosti MDŽ. Ženám jako 
dárek byla předána linecká srdíčka. Pro 
zpestření posezení výbor Klubu zabezpe-
čil vystoupení kouzelníka.

Dubnové přátelské posezení připravu-
je výbor Klubu na 3. 4. 2014 v klubovně. 
K poslechu i tanci bude hrát Krmelanka. 
Pro účastníky se připravuje i překvapení.

V měsíci květnu je plánována prvomá-
jová vycházka, přátelské posezení, auto-
busový zájezd.

Na některý letní měsíc připravuje Klub 
posezení s dechovkou.

Podle časových možností MUDr. Chme-
lo připraví pro zájemce v Klubu besedu. 
Pravidelně jsou organizována pondělní 
dopolední setkání členů v klubovně.

Mimo tyto akce v místě vyjíždějí zejmé-
na mladší členové na kulturní akce orga-
nizované dalšími Kluby seniorů.

Výbor Klubu pamatuje písemným bla-
hopřáním, kytičkou a dárkem starším čle-
nům Klubu u příležitosti jejich životních 
výročí.

Zpracoval František Novák

Cvičení 
maminek s dětmi 
předškolního věku
Zveme maminky s dětmi 
na pravidelné setkávání 

každou středu od 10.00 do 
11.00 hodin, sraz na hřišti 

TJ Krmelín. 

Začínáme 9. 4. 2014. 
Za deštivého počasí se 

cvičení přesouvá do malé 
tělocvičny v Sokolovně. 

Jakékoliv dotazy rádi 
zodpovíme na tel. 

608 549641 nebo e-mailem 
na reonata@atlas.cz.
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Již od 15. října loňského roku platí 
v obci zákaz podomního a pochůzkového 
prodeje (s výjimkou charitativních akcí). 
Krmelín se tak zařadil mezi rychle ros-
toucí počet měst a obcí, které se rozhodly 
aktivně bojovat proti tzv. „šmejdům“.

Samotný zákaz podomního prodeje 
a nabízení služeb se však nevztahuje 
na vánoční prodej ryb, stromků, jme-
lí a chvojí, velikonoční prodej kraslic 
a pomlázek a krátkodobý prodej u pří-
ležitosti konání jednorázových akcí jako 
jsou např. sportovní nebo kulturní akce. 
V ostatních případech je ovšem podomní 
a pochůzkový prodej a nabízení služeb 
absolutně zakázán. Tento zákaz nelze 
obejít ani např. ohlášením podomní pro-
dejní akce na obecním úřadu. Stejně tak 
ani žádný orgán obce nebo státní správy 
není oprávněn udělit konkrétním prodej-
cům nebo prodejcům konkrétního druhu 
zboží z tohoto zákazu výjimku.

Tržní řád, který schválila rada obce 
na sklonku září a který podomní prodej 

zakazuje, se však věnuje i dalším pro-
blematikám. Vzhledem k nově vzniklé 
evidenci stánkových prodejců na tržních 
místech v obci se občanům usnadňuje 
možnost reklamovat zboží, se kterým ne-
jsou spokojeni nebo které není dostateč-
ně kvalitní. Dříve prakticky nebylo mož-
né dohledat konkrétního prodejce, nyní 
však lze u provozovatele tržních míst 
kontakt na stánkové prodejce získat.

Nedodržování zákazu podomního pro-
deje a nabízení služeb a dalších ustano-
vení Tržního řádu je posuzováno jako 
přestupek, za nějž hrozí právnické osobě 
nebo fyzické osobě, která je podnikate-
lem, pokuta až do výše 200 tis. Kč a fyzic-
ké osobě, která není podnikatelem, poku-
ta až do výše 30 tis. Kč.

Úplné znění Tržního řádu, včetně přílo-
hy vymezující na katastru obce Krmelín 
místa pro stánkový prodej a restaurační 
zahrádky, je k nahlédnutí na obecním 
úřadu a na webových stránkách obce.

Mgr. Jakub Čmiel

Podomní prodej je v Krmelíně zakázán!

V pátek 4. dubna proběhl v restauraci 
Nautilus již 3. ročník jarního jarmarku. 

Velikonoční jarmark v Krmelíně
Návštěvníci si mohli prohlédnout a hlav-
ně zakoupit krásné jarní i velikonoční 
dekorace. Letos byly i některé novinky, 
jako ochutnávka čerstvé kávy z rodin-
né pražírny v Krmelíně, nebo zdravé 
pochoutky od paní Nadě Šlachtové. Tra-
dičně zde měli stánek děti z naší základní 
školy i družiny, kteří Vám touto cestou 
děkují za podporu při koupi jejich výrob-
ků. Dále děkujeme manželům Němco-
vým za poskytnutí prostoru pro tuto akci.

Za organizátory děkuje 
Ing. Yveta Kovalčíková
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Jak lze využít 
nefunkční zářivky?

Lidé dnes stále častěji odevzdávají 
vysloužilé lineární či úsporné zářivky 
k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je 
jejich další osud? 

Zpětným odběrem a recyklací osvětlo-
vacích zařízení se od roku 2005 zabývá 
neziskový kolektivní systém EKOLAMP. 
Recyklace nefunkčních zářivek má dva 
velmi rozumné důvody. Tím prvním je 
ochrana životního prostředí před nebez-
pečnou rtutí, která je v těchto výrobcích 
v malém množství obsažena. Při vyšších 
koncentracích může tato jedovatá lát-
ka poškodit nejen životní prostředí, ale 
i naše zdraví. Druhým důvodem je opě-
tovné materiálové využití, jenž u zářivek 
v současnosti dosahuje 95%. Využitím 
recyklovaných materiálů při další výrobě 
se šetří přírodní zdroje surovin. 

Obyvatelé naší obce mohou 
nefunkční zářivky zdarma odevzdávat 
do malé sběrné nádoby umístěné na 
obecním úřadě. 

Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží 
do specializovaných recyklačních firem, 
v nichž jsou pro opětovné použití ze záři-
vek získávány především kovy, plasty, sklo 
a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou 
znovu použít v kovovýrobě, např. pro sou-
částky jízdních kol. Recyklované plasty 
jsou dobrou surovinou pro zatravňovací 
dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je 
znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo 
se používá jako technický materiál nebo 
v některých případech i pro výrobu nových 
zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně 
recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale 
velké množství zářivek končí v koši. Právě 
vy můžete pomoci tuto situaci změnit. Více 
se o problematice nakládání s nefunkčními 
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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Z naší mateřské školy…
V únoru jsme společně prožívali zimní 

olympiádu v Soči. Děti vyrobily papíro-
vou koláž s obrázky našich úspěšných 
sportovců. Poznávaly českou vlajku i vlaj-
ky ostatních zemí. Z domu si přinesly 
různé medaile a poháry, o kterých jsme 
si pak povídali. Nejvíc se jim líbil pohár, 
který přinesl Matěj „Za úspěšného rybá-
ře“. Nejraději by si ho všechny odnesly 
domů. V knížce „Zlaté medaile“ si pak 
prohlížely úspěšné sportovce ze všech 
olympiád do roku 2012 a zajímavosti 
o medailích.

Karneval

V druhé polovině února jsme se těšili na 
karneval, který však nebyl jen jeden den, 
ale celý týden. Každý den si děti mohly 
přinést jinou masku a některé maminky 
jim opravdu 5 masek připravily. Moc jim 
za pomoc děkujeme. Děti se mimo jiné 
naučily balónkový a novinový tanec, kte-
rý pak zatančily kamarádům ve třídě Čer-
vení a Zelení. Ve čtvrtek dopoledne pak 
karneval vyvrcholil programem s diva-
dlem „Myška Klárka a Veverka Terka“, 
kde děti soutěžily, tančily, plnily různé 
úkoly. A tak se v pátek některým dětem 
ani nechtělo s karnevalem loučit.

Lyžování

Hned po jarních prázdninách, v prvním 
březnovém týdnu, se 28 dětí z mateřské 
školy s doprovodem p. ředitelky a dvou 
učitelek zúčastnilo odpoledního lyžování 
na Bílé. Děti byly podle svých schopností 
rozděleny do družstev „Bonpari, Gepar-
di a Rychlíci“. Pod vedením zkušených 
instruktorů probíhal lyžařský výcvik. 
Lyžování se dětem moc líbilo a svačin-
ky, které jim maminky připravily, s chutí 

snědly. V pátek se na závěrečné závody 
přijeli podívat rodiče, sourozenci. Všech-
ny děti dostaly medaili, diplom a malou 
sladkost, protože nebylo důležité vyhrát, 
ale zasportovat si.

A co nás v nejbližší době ještě čeká? 
Pojedeme s dětmi na výlety, Den otevře-
ných dveří pro nové malé kamarády. Kon-
cem května pak děti pojedou na ozdravný 
pobyt v Jeseníkách a spoustu dalšího, ale 
o tom až zase příště.

Marie Vašicová, třída „Žlutí“

Zápis dětí do mateřské školy
Ředitelka Mateřské školy v Krmelíně 

oznamuje všem rodičům, že zápis dětí do 
mateřské školy na školní rok 2014 – 2015 
se uskuteční podle ust. § 34 z. 561/2004 
Sb. v úterý 29. dubna 2014.

Místo zápisu: 
 Mateřská škola Krmelín, 

kancelář ředitelky – 3. podlaží budovy
Kdy: 
 29. dubna 2014 v době 

od 13:00 do 17:00 hod.
Potřebné doklady: 
 průkaz totožnosti rodiče 

(zákonného zástupce), rodný list dítěte

K administrativnímu zápisu se dosta-
ví pouze rodiče (zákonní zástupci), kteří 
žádají o přijetí dítěte do mateřské školy 
– děti pozveme k návštěvě mateřské ško-
ly a k seznámení se s novými kamarády 
v úterý 22. května 2014.

Bližší informace obdrží rodiče při zápi-
su.

Jitka Janková, ředitelka mateřské školy
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Ze školní družiny
Dříve než se rozepíšeme  a Vy zjistíte, 

co je nového, rády bysme  poděkovaly 
rodičům a přátelům školy, že navštívili 
Velikonoční jarmark, přišli podpořit ŠD a 
zakoupili naše výrobky. Vydělané peníze 
putují na hračky, výtvarné potřeby, hry či 
jiné potřebné věci.

I přesto, že Vánoce jsou dávno za námi, 
děti se z dárků těší stále. Ježíšek byl oprav-
du štědrý a rozradostnil všechny dětské 
tvářičky. Tímto bychom rády poděkovaly 
mamince Yvetě Kovalčíkové, která vybra-
la, zakoupila, přivezla a nadělila panenky 
pro děvčata, auta pro chlapce a mnoho 
zajímavých a naučných společenských 
her.

 Musíme se také pochlubit šikovnými 
dětmi, které reprezentovaly naši druži-
nu tím, že se zúčastnily soutěže „Malý 
zdravotník“ na ZŠ ve Fryčovicích, která 
s námi úzce spolupracuje a spolu s dal-
šími školami v okolí se podílí na přípra-
vě společných akcí věnovaných dětem. 
Pochvalu za vzornou reprezentaci tak 
získávají: Nicol Kubíková, Matěj Dlouhý, 
Martin Kovalčík, Ida Mytyzková, Adéla 
Vašková, Ondřej Opat, Václav Šimeček 
a Karolína Jarolímová.

 Jelikož se stále snažíme zlepšovat 
a zdokonalovat prostředí v ŠD, tak aby se 
děti cítily co nejlépe a zároveň se těšily, 
až přijdou příště, připravily jsme pro ně 
přes jarní prázdniny malé překvapení, 
o které se postaral malíř pan Petr Staněk. 
Pan Petr byl tak ochotný, že svolil k tomu, 
aby nám vymaloval bílé a smutné zdi do 
veselých barviček a my mu za to moc 
děkujeme.

Dále se nám povedlo vytvořit pro děti 
relaxační zónu, kde vznikl prostor pro 
odpočinek, čtení a povídání. 

Z dění ve škole
Dne 21. 2. byl ve škole Masopust. Každý si 

měl přinést masku. První dvě hodiny jsme se 
normálně učili. Třetí hodinu jsme šli do sálu 
v maskách. Každá třída předvedla nějaký 
tanec, který byl z Krmelína. My jsme měli 
tanec Zahradník. Všechno patřilo k projektu 
Comenius. Když každá třída dotančila, pus-
tila se hudba a tančilo se jen tak. Pak jsme se 
vrátili do tříd a začaly jarní prázdniny.

V. Sasín

Beseda o Číně

12.2. ve čtvrtek jsme měli besedu o Číně. 
Připravil si ji pro nás syn paní učitelky Tyleč-
kové, Ondřej. Čína má 1 miliardu 350 mili-
ónů obyvatel. Hlavní město Číny je Peking 
a největší město Šanghaj.Nejvyšší budova 
Číny má tvar otvíráku na pivo. V Pekingu 
je Zakázané město. Vlajka Číny je červená 
a na levé straně je pět červených hvězdiček. 
Nejvíce mne zaujalo to, jak to v Číně vypadá, 
čínské budovy. Moc se mi to líbilo.       

A. Vašková

Pátek byl vyhlášen jako Den lásky a kama-
rádství, protože byl Valentýn. Ale už ve čtvr-
tek se na srdce školy připichovala srdíčka se 
vzkazy pro kamarády, lásky nebo pro paní 
učitelky. V pátek ve třetí hodině jsme otevřeli 
krabičku s úkolem. Za úkol jsme dostali secvi-
čit divadlo O Šípkové Růžence.

O. Lanča
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Také nám bylo dovoleno zakoupit 
novou Smart TV, která nám díky svým 
rozmanitým funkcím umožňuje prozkou-
mat nové technologie a využívat je tak 
v praxi. Doufáme, že se nám dále bude 
dařit dětem přinášet nové a nové věci, tak 
aby jednou vznikl multifunkční prostor, 
kde se nám všem bude harmonicky spo-
lupracovat.

 S vaší pomocí se sice snažíme dětem 
nakupovat nové hračky, ale i ty staré jsou 
dosti žádané. Patří mezi ně hlavně moli-
tanové kostky a žíněnky, které každý den 
čelí nátlaku 75 dětí. Proto bylo nutností 
oslovit paní Věru Zborovskou, která byla 
tak hodná, že zašila a opravila vše, co 
bylo třeba. Tímto jí za všechny děti velmi 
děkujeme.

 Pro děti jsme za poslední dva 
měsíce uspořádali tyto akce:
• Hodný den – vyzkoušeli jsme si jaké to 

je házet nejen míčem, ale také dalšími 
neobvyklými předměty. Měřili jsme 
vzdálenosti a vše náležitě vyhodnotili 
a ocenili.

• Projekt míra – pomocí metru jsme se 
vzájemně měřili a vše pečlivě zazna-
menávali. Výsledky poměříme na kon-
ci školního roku, kdy zkontrolujeme 
o kolik jsme vyrostli, zhubli nebo při-
brali.

• Kloboukový den – proběhla módní 
přehlídka, kde každý představil svoji 
pokrývku hlavy. Děti se zúčastnily sou-
těží a následně byly spravedlivě ohod-
noceny a odměněny.

• Moje oblíbená kniha – děti si přinesly 
knihu, kterou mají rády a ke které mají 
nějaký vztah. Každý nám tu svou před-
stavil a poté jsme si společně pohádko-
vě zasoutěžili a přitom se hezky poba-
vili.

Barbora Brumovská-vychovatelka ŠD
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Chovatelé hodnotí 
uplynulý rok 

Tak jako každý rok, i letos začátkem 
března začíná nová chovná sezóna. Kaž-
dý začíná kontrolovat své chovy a vybírat 
jedince pro nastávající chovnou sezónu 
a výstavy. Jsou před námi nové úkoly. Ale 
nejdříve je třeba zhodnotit uplynulý rok. 
Chovatelé jej hodnotili na Výroční člen-
ské schůzi 22. 2. 2014, které se zúčast-
nili také přátelé z družebních organizací 
a pan starosta Ing. Václav Zezulka. 

Ústředním bodem schůze bylo zhodno-
cení vytýčených úkolů v uplynulém roce 
a vyhodnocení soutěže chovatelů o pohár 
obce. Do roku 2013 jsme vstupovali se 
14 členy, a jedním mladým chovatelem. 
Myslím si, že jsme celkem funkční orga-
nizace a dobrá parta, která umí odvést 
kus práce. Chovatelé naočkovali 400 ks 
králíků proti moru a myxomatóze (očku-
jeme i nečlenům). Největším úkolem bylo 
uspořádání místní výstavy a pokračování 
v adaptaci střediska.

V loňském roce jsme s finančním při-
spěním obce udělali omítky v zadní čás-
ti a provedli odizolování dvou místností. 
V zadní části se omítly stěny a vybetono-
valy se podlahy. Konečně se nám splnilo 
přání – osadit přední stěnu logem organi-
zace a natřít zadní a boční stěny barvou.

Celkem bylo svépomocí odpracováno 
270 brigádnických hodin. V letošním roce 
chceme pokračovat v zadní části budovy, 
dokončit nátěry podhledů, oken, dveří 
a udělat chodníky a sokle na celé budově.

O naší výstavě 
a družebních výstavách 

Výstavu se nám podařilo uspořádat na 
pouť 29. – 30. 6. 2013, byla to již 47 výsta-

va. Bylo vystaveno 105 ks králíků 23 ple-
men, 4 klece drůbeže velké – 12 ks 3 ple-
men, 11 klecí drůbeže zdrobnělé – 33 ks 
5 plemen, 2 klece bažantů – 2 barevných 
rázů, 36 klecí holubů – 7 plemen, 2 kle-
ce andulek různých barev, 1 klec korel, 
1 klec vodní drůbeže – 3 ks 1 plemeno.

Bylo uděleno 10 čestných cen na krá-
líky, 5 čestných cen na drůbež, 1 čest-
ná cena na holuby. Byl udělen pohár na 
Šampióna výstavy oboru Králík a v oboru 
Drůbež. 

Naši členové získali 6 čestných cen na 
králíky a 1 čestnou cenu na drůbež.

Čestné ceny získali: Lyčka Jiří Castorex, 
Klimeš Miroslav Heč, zároveň šampióna. 
Miroslav Klimeš Stříbřitý žlutý a Tříslo-
vý černý, Miroslav Vijačka Aljaška, M. 
Havran Francouzský beran divoký.

Drůbež: Miroslav Klimeš Bieleferdka 
rudobarvá a zároveň Šampión.

Družební soutěž

Králík
1. místo Krmelín 1 131,5 bodů+2 body 

šampión
2. místo Stará Ves 1 126,5 bodů
3. místo Paskov 1 125,5 bodů
4. místo Staříč 1 121,5,5 bodů

Drůbež
1. místo Stará Ves 831 bodů
2. místo  Krmelín 829,5 bodů+2 body 

šampión
3. místo  Paskov 827 bodů 
4. místo Staříč 278,5 bodů
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Celkově
1. místo Krmelín 1 965 bodů
2. místo Stará Ves 1 957,5,5 bodů
3. místo Paskov 1 952,5 bodů
4. místo Staříč 1 400 bodů

Vyhodnocení o Pohár obce 
pro nejlepšího chovatele 
v oboru králík a drůbež
1. místo M.Klimeš  Heč 

758 bodů  4 čestné ceny
2. místo M. Havran  Fb 

755,5 bodů  3 čestné ceny
3. místo M. Vijačka  Al 

750 bodů  4 čestné ceny
4. místo M. Klimeš  Sž 

565,5 bodů  3 čestné ceny
5. místo M. Klimeš  Ma 

563 bodů
6. místo M. Klimeš  Tč 

560 bodů  1 čestná cena
7. místo J. Lyčka  Ca 

472 bodů
8. místo K. Stonišová Nč 

315 bodů 

Drůbež
1. místo M. Klimeš Bileferdka 

1 130 bodů  3 čestné ceny
2. místo J. Lyčka Lenghornka 

1 103 bodů

3. místo M. Klimeš Rusna zakr.porcelán 
1 101,5 bodů

4. místo K. Stanišová Wyandotka 
825 bodů

5. místo Z. Zborovský Australka 
733 bodů

Úkoly na rok 2014
Pokračovat v rozsáhlé adaptaci stře-

diska, přijmout alespoň jednoho nového 
člena, uspořádat místní výstavu v měsíci 
září, na kterou Vás všechny srdečně zve 
Výstavní výbor.

Doufám, že nám obec pomůže zajistit 
náše náročné cíle tak, jak nám pomohla 
v loňském roce. Děkuji radě obce, panu 
starostovi, manželkám, přítelkyním za 
podporu v našich náročných úkolech. 

Děkuji a těším se na setkání na akcích 
pořádaných chovateli v letošním roce.

Miroslav Klimeš, předseda ČSCH

Zpráva pro chovatele králíků
Základní organizace Českého svazu 

chovatelů v Krmelíně žádá občany, kte-
ří mají zájem o očkování králíků, aby se 
přihlásili u Miroslava Klimeše na telefon-
ním č. 734 410 502 nebo na obecním úřa-
dě, tel.: 558 674 046. Očkování proběhne 
v druhé polovině měsíce dubna. Termín 
bude zveřejněn v místním rozhlase.

Miroslav Klimeš
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Z činnosti hasičů
Podruhé v posledních dvou letech jsme 

zakončili rok v Hasičském domě. A hned 
týden poté jsme vyrazili na výšlap na 
Lysou. Červenou trasou jsme stoupali na 
vrchol, první polovinu cesty na suchu, 
druhou nás ledový povrch srážel dolů. 
Nejvyšší část kopce moc sněhu neměla 
a sváděla k pobytu venku, přesto všichni 
zapadli na občerstvení do chaty Kame-
ňák. Zpočátku byl i pěkný výhled, který 
jsme využili ke společnému fotu, na cestě 
dolů se zhoršil. Cestou přes Zbuja jsme 
dorazili do Ostravice, kde jsme přečkali 
do odjezdu vlakem zpátky do Paskova. 
Na obou zpátečních zastávkách bylo 
strašně mnoho lidí a něco pojíst a vypít 
znamenalo vystát si frontu a mít štěstí si 
sednout. Zakotvili jsme až v restauraci 
200 m od centra obce. Napříště budeme 
zvažovat jiné trasy, případně i jiné vrcho-
ly. Akci podpořilo 15 človíčků a dva psi.

Hasičský ples

Hasičský ples se sukní při přípravě ve 
všech evokoval způsob, jak se vypořádat 
s touto vesměs typicky ženskou součás-
tí oděvu. Mezi hosty byly k vidění různé 
variace na doplnění sukně o další vyba-
vení a část mužských návštěvníků hrdě 
nosila kilt. Soutěž o nejoriginálnějšího 
nositele přilákala méně účastníků než 
vloni, ale na to se nehledělo, odborná 
porota vybrala tři nejlepší, kteří obdrželi 
dárky. Vajíčko pro štěstí bylo možné kou-
pit od červené Karkulky a představovalo 
výhru od drobných po ty hodnotnější. 
Skupina DýmTým nabídla opět jinou tvář 
a začátek vystoupení pojala v baletním 
stylu ruského tance na hudbu P. I. Čajkov-
ského. V další části se představily taneč-
nice retro tance letkis a charleston a finá-

le patřilo divokému kankánu s velkými 
podkasanými sukněmi. Tombola měla 
velké množství pochutin, láhve měkkého 
i tvrdého alkoholu, dárkových předmě-
tů a poukazů a vybavení do domácnosti 
i dílny. Hlavní cena kompletní výčepní 
zařízení určitě lákala všechny pravověr-
né pivaře. Skupina Proxima Orchestra 
s hudební, světelnou i dýmovou show 
určovala rytmus plesu a nutila návštěv-
níky zanechat na parketu duši i hlasivky. 
I pro rok 2015 máme potvrzen termín ple-
su se skupinou Proxima Orchestra – 7. 2. 
2015. 

Soutěže

Letošní zima přípravě ledu moc nepřá-
la, alespoň pár dnů se kluziště na hřišti 
udržet podařilo. Část zimní přípravy 
jsme strávili ve sportovní hale, hodiny 
měly děti i dospělí. Družstva žen i mužů 
po loňském 4. a 11. místě jsou opět při-
hlášena do Beskydské ligy (BL) a chtěla 
by své pozice minimálně obhájit, ne-li 
zlepšit. A hned od první soutěže, kterou 
zastupitelé BL přidělili v roce 10. výročí 
založení Krmelína, budou mít možnost 
začít nový ročník lépe. Proto v sobotu 
17. 5. 2014 kromě dopolední soutěže MSL 
mládeže, přivítáme od 14 hodin soutěž-
ní kolektivy Beskydské ligy, které změří 
síly na nové trati, kde se musely, kvůli 
splnění podmínek ligy a připomínkám 
družstev z předchozích ročníků z možné-
ho poškození materiálu tradiční schody 
vyřadit. Letošní rok slaví pohárová soutěž 
již půlkulatý 45. ročník.

Účast dětských kolektivů na uzlové 
štafetě je začátkem celoroční soutěže Pla-
men a je jen rozjezdem pro další období. 
Na konci března to bylo plnění odborek 
a hasičské čvachtání ve Fryčovicích. Letos 
je čeká kromě dvou okresních kol hry 
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Plamen dalších 15 soutěží zařazených do 
MSL mládeže a 7 mimo tuto ligu. Začát-
kem prázdnin budou znovu pobývat na 
táborové základně v Oprechticích.

Zásahová jednotka

Zásahová jednotka doznala jedné pod-
statné změny. Ke konci roku na vlastní 
žádost skončil ve funkci velitele Martin 
Balcar a na tuto pozici byl na návrh výbo-
ru sboru jmenován Obecním úřadem ing. 
Lukáš Jarecký. Děkujeme odstoupivšímu 
veliteli za dlouhodobou práci velitele, 
kterou vykonáva l 9 let (ve sboru zůstává 
jako člen výboru). Nově jmenovanému 
přejeme hodně trpělivosti a úspěšných 
zásahů. Na začátku jej čeká dokončit 
osvojení a používání nových typů dýcha-
cích přístrojů, jež jednotka dostala z dota-
ce HZS MSK kraje a nových přileb, které 
jsou k nim potřeba. Dále před ním stojí 
úkol stabilizovat členy zásahové jednot-
ky, zapracovat nové a školením a prak-
tickými cvičeními je připravovat na plno-
hodnotnou práci při zásazích a požárech. 
Kvůli suchému počasí v březnu zasaho-

vala jednotka u dvou požárů suché trávy 
v Paskově. 

Veškeré dění ve sboru je zveřejňová-
no na internetových stránkách sboru na 
adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete 
informace o sboru, fotografie, odkazy na 
videa a další. 

Plánované akce

30. 4.  Stavění máje

 středa od 16.30 hodin stavění máje 
s lidovou veselicí a živou hudbou, spe-
cialitami kuchyně, grilovanými makre-
lami a soutěží Jistá ruka v házení šipek 
a zatloukání hřebíků

17. 5.  Soutěž

 sobota - soutěž hasičských družstev 
v požárním útoku:

• od 9.00 hod. mladí hasiči – Moravsko-
slezská liga mládeže

• od 14.00 hod. muži, ženy – Beskydská 
liga - Memoriál Vladimíra Kováře – 
O pohár OÚ 

 Ing. Mojmír Knebl, SDH

Výšlap na Lysou Horu (foto sdhkrmelin.cz)
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Jaro nás letos přivítalo po krátké a suché 
zimě o něco dříve, a i když je pro mnohé 
z nás nejhezčím obdobím v roce, hasiči se 
bohužel setkávají s nárůstem počtu požá-
rů z důvodů velmi nebezpečného vypa-
lování suchých porostů, zakládání ohňů 
v přírodě a spalování hořlavých látek na 
volném prostranství. S příchodem jara se 
také blíží čas vynášení či pálení Morany 
(neboli smrti), což je tradiční pohanský 
zvyk, který se dochoval až dodnes. 

Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity 
mohou přímo ohrozit lidský život! I zdán-
livě bezpečná činnost jako je spalování 
shrabaných porostů či pálení Morany 
tak může mít neblahé následky. Stačí jen 
neopatrnost, trocha nepozornosti nebo 
panika a oheň v otevřeném prostoru se 
může velice snadno vymknout kontrole, 
například při silném větru, a způsobit 
nejenom ohrožení života a značné škody 
na majetku, třeba v podobě ztráty části 
lesa či úhynu živočichů. 

Vypalování trávy je zakázáno!

Na rozdíl od pálení Morany je vypalo-
vání porostů podle zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „zákon o požární 
ochraně“) striktně zakázáno. V případě 
porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona 
o požární ochraně občanům pokuta až ve 
výši 25 000 Kč, právnickým a podnikají-
cím fyzickým osobám může být udělena 
sankce až do výše 500 000 Kč.

Při spalování hořlavých látek na vol-
ném prostranství zákon o požární ochra-
ně ukládá povinnost učinit odpovídající 
opatření proti vzniku a šíření požáru – 

jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se 
spalování nevymklo kontrole a nevznikl 
z něj požár. Navíc firmy jsou povinny 
každé spalování hořlavých látek na vol-
ném prostranství – včetně protipožár-
ních opatření – předem oznámit územně 
příslušnému hasičskému záchrannému 
sboru kraje, který má pravomoc nařídit 
přijetí dalších podmínek pro bezpečnost 
spalování, či spalování zcela zakázat.

Občané by se také měli seznámit se 
závaznými vyhláškami obcí, které mnoh-
dy upravují i způsob pálení odpadů na 
volném prostranství a někdy jej i zakazu-
jí. Pálení odpadů na volném prostranství 
navíc není jediný způsob, jak se zbavit 
biologického odpadu. Je možné ho zkom-
postovat, odložit ve speciálních kontej-
nerech nebo sběrných dvorech. Rovněž 
jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme 
ze zákona odpovědni za své děti (do 15 
let) a rozhodně bychom neměli zapome-
nout je poučit o tom, jak lehce může do-
jít k požáru při neopatrném zacházení 
s ohněm na loukách, v parcích a lesích, 
prostě na všech místech, které si děti 
vybírají ke svým hrám a radovánkám.

Bohužel i přes neustálé výzvy ve sdělo-
vacích prostředcích každoročně dochází 
ke vzniku požárů způsobených vypalo-
váním starých porostů, které často končí 
tragicky s velkými materiálními škodami 
a v nejhorším případě ztrátou lidské-
ho života. A proto znovu upozorňujeme 
vypalování suché trávy a porostů je zaká-
záno!

Nprap. Ing. Dalibor Kubátka, 
vrchní inspektor PO

Pavlíkova 2264, 738 01 Frýdek-Místek

Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje
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Pokud již máte komín, je záhodno, 
abyste se každý rok obrátili na kominí-
ka, aby provedl povinnou roční kontrolu 
komínu. 

Práce kominíka by měla spočívat v kon-
trole spotřebiče a kouřovodu, samotné 
kontroly komínu a následného vyčištění. 
Povinností kominíka je vystavení dokla-
du o zaplacení (300 - 500 Kč) a rovněž 
předání zprávy s výsledkem kontroly. Bez 
této zprávy, kterou může kdykoliv zkon-
trolovat stavební nebo kontrolní úřad, 
totiž hrozí pokuta až 25 000 Kč. Lhůty 
kontrol a čištění spalinové cesty v průbě-
hu roku nejsou stanoveny jen tak samo-
volně a bezúčelně. Vše souvisí s požární 
prevencí a předcházení vzniku požáru. 

Jak vybrat správného 
kominíka?
• neoslovujte neznámou osobu připomí-

nající svým vzhledem kominíka
• vybírejte kominíka na základě dopo-

ručení svých známých 
• řada kominíků má i webové stránky, 

na kterých se dozvíte více informací - 
např. ofocený živnostenský list

• existuje zvláštní průkaz člena Spo-
lečenstva kominíků ČR, který však 
nevlastní každý vykonavatel toho-
to řemesla, nýbrž pouze živnostníci 
(majitelé koncesí), kteří tyto vykona-
vatele kominické činnosti zaměstná-
vají

V současné době je kominictví řeme-
slná živnost. V roce 1989 byl ustanoven 
kominický cech a živnostenský úřad 
začal vydávat v roce 1992 koncesní lis-
tiny. 

 Rozhovor s panem Vlastimilem 
Chmelíčkem vedla Ing. Yveta Kovalčíková

Jaro - nejlepší čas pro revize, kontroly 
a čištění komínů

Ilustrační foto
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Vážení spoluobčané,
rád bych Vás stručně informoval o bez-

pečnostní situaci ve služebním obvodu 
Obvodního oddělení Policie České republi-
ky Brušperk. V rámci služebního obvodu, 
který zahrnuje Města Brušperk a Paskov 
a obce Řepiště, Žabeň, Staříč, Fryčovice, 
Stará Ves nad Ondřejnicí a Krmelín, Poli-
cie České republiky prověřovalo od 1. 1. 
2013 do 31. 12. 2013 celkem 378 trestných 
činů, 436 přestupků, včetně dopravních 
přestupků a dalších 341 spisů běžné pořád-
kové agendy, což je celkem 1155 spisů. Lze 
konstatovat, že ve srovnání s rokem 2012, 
ale i roky 2011 a 2010, je trestná činnost 
konstantní, přičemž výsledky, respektive 
objasněnost trestné činnosti se nám poda-
řilo zvýšit na cca 43%. 

V samotné obci Krmelín došlo od 1. 1. 
2013 do 31. 12. 2013 k 31 trestným činům, 
106 přestupkům (včetně dopravních), což 
v porovnání s rokem 2012 znamená pokles 
trestných činů o 7 případů, a objasnit se 
podařilo, či je před objasněním 15 trest-
ných činů, za zmínku např. stojí objasně-
ní případu vloupání do Sokolovny, krá-
deže měděných svodů a okapů z budovy 
Obecního úřadu, ZŠ či rodinných domů. 
U trestných činů obecně převažují majetko-
vé delikty, zejména krádeže vloupáním do 
rodinných domů, bytů, sklepů a komerč-
ních objektů, nemalou měrou se na trestné 
činnosti však podílí i trestné činy zejména 
zanedbání povinné výživy, dále trestné činy 
proti zdraví a trestné činy obecně nebez-
pečné a ohrožující, pro představu se jedná 
o různé formy ublížení na zdraví, řízení 
motorových vozidel pod vlivem alkoholu, 
drog, maření úředního rozhodnutí, apod. 

Samozřejmě si i uvědomujeme problémy 
obyvatel obce Krmelín v oblasti silničního 
provozu. Zde jsme v roce 2013, oproti roku 

2012, dosáhli ve spolupráci s Dopravním 
inspektorátem Frýdek-Místek, 60 % nárůs-
tu zjištěných a následně také řešených pře-
stupků v dopravě, což samozřejmě souvisí 
i s tím, že policejní hlídky byly na silnicích 
vidět častěji. Budeme se samozřejmě snažit 
tyto výsledky v letošním roce, a i v letech 
následujících, minimálně udržet. 

S ohledem na v letošním roce plánova-
nou výstavbu kanalizace v obci Krmelín 
je nutné občany upozornit na opakující 
se případy podvodných jednání ze strany 
různých podvodníků, kteří oslovují občany 
s nabídkou výkopových prací s tím, že si 
předem vyžádají zálohu, dokonce na místě 
vypíšou a předloží účetní doklad i s firem-
ním razítkem, ale po vyinkasování zálo-
hy, již samozřejmě žádné výkopové práce 
neprovedou. Obecně se prostě nevyplácí 
předávat peníze komukoli předem a nezná-
mé osoby vpouštět do svého obydlí, což se 
týká zejména seniorů, kteří jsou často obět-
mi podvodníků a zlodějů. 

Vážení spoluobčané, na závěr bych Vás 
chtěl požádat, abyste i nadále věnova-
li 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 služeb-
ní 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. V roce 2013 
jsme na základě všímavosti občanů objas-
nili několik trestných činů s tím, že byl 
pachatel zadržen přímo na místě trestné-
ho činu nebo byl na základě významných 
a přesných informací od občanů, později 
dohledán.

Za kolektiv OOP Brušperk 
Npor. Mgr. Kamil Václavík 

Obvodní oddělení Policie Brušperk
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Vážený pane starosto, 
v roce 2013 snížili lidé své výdaje na 

elektřinu a zemní plyn ve 21 320 domác-
nostech o 210 milionů korun, a to pomo-
cí elektronických aukcí. Od března do 
listopadu se do e-Aukcí, organizovaných 
společností eCENTRE, zapojili obyvatelé 
z 652 měst a obcí napříč Českou republi-
kou. Více než 92 % domácností v e-Aukci 
ušetřilo nad 20 % svých výdajů na ener-
gie, a to díky Vašemu přispění. 

Rád bych Vám jménem společnosti 
eCENTRE, a.s. poděkoval za účast a spo-
lupráci na projektu zorganizování elek-
tronické aukce pro Vaše občany. Spolu 
s Vaší pomocí jsme pomohli obyvatelům 
ušetřit nemalé finanční prostředky, které 
nyní mohou využít pro své děti, na opra-
vy domů, úhrady dalších nutných plateb, 
či na jiné užitečné věci. 

Děkuji za Vaši odvahu pustit se do 
něčeho nového, protože e-aukce pro 
domácnosti se v roce 2013 staly něčím 
nevídaným. 21 320 domácnosti (a 2.500 
podnikatelů) v České republice ušetří 
v rodinných rozpočtech nemalé prostřed-
ky a e-aukce se zároveň staly impulsem 
ke snížení cen pro všechny občany v Čes-
ké republice (ceník ERÚ pro r. 2014). 

Děkujeme za příležitost společně 
PEČOVAT O LIDI.

Vítězslav Grygar, ředitel a předseda 
představenstva eCENTRE, a. s.

HUMANITÁRNÍ 
SBÍRKA

Občanské sdružení Diakonie Brou-
mov vyhlašuje humanitární sbírku:
• letního a zimního oblečení (dám-

ské, pánské, dětské)
• lůžkovin, prostěradel, ručníků, 

utěrek, záclon
• látek (minimálně 1 m2)
• domácích potřeb (nádobí bílé i čer-

né, skleničky, vše nepoškozené)
• vatovaných přikrývek, polštářů 

a dek
• obuvi – nepoškozené

Sbírka se uskuteční v týdnu od 
22. do 30. 4. 2014. Věci zabalené do 
igelitových pytlů či krabic můžete 
odevzdat u vchodu do bývalé knihov-
ny (suterén budovy MŠ).

PODĚKOVÁNÍ 
elektronická aukce
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V závěru každého kalendářního roku 

naše sportovní hala vždy nebývale ožije. 
Již tradičně jsou organizována sportovní 
klání v různých sportovních odvětvích, 
která se stávají pro mnohé sportovce 
i prestižní záležitostí. Letošní zima byla 
v období vánoc bez sněhu a tak mnozí 
místo lyžování v blízkých horách přivíta-
li sportovní vyžití v naší sportovní hale. 
Je až neuvěřitelné, že během pár dní se 
v hale vystřídalo celkem 196 sportovců, 
což je nejvyšší počet za posledních 27 let, 
tak dlouho už tyto akce pořádáme. Váno-
ce jsou obdobím přejídání a vylehávání 
u televize a proto mnozí sportovní akti-
vitou chtějí udělat něco pro své zdraví. 
A nyní se podívejte na výsledky jednot-
livých turnajů:

Turnaje

Nohejbal
– organizátor: Mácha Pavel ml.
Účast: 7 družstev (28 sportovců)
Umístění: 
1. místo - hasiči (Knebel Mojmír, Ručka 

Antonín, Kuchař, Redzina)
 2. – fazoli (Mácha Pavel ml., Novobílský, 

Dlouhý, Steiner)

Stolní tenis 
– organizátor: Jamroz Ladislav 
Účast: 8 tenistů
Umístění jednotlivci: 
 1. místo – Holaň Petr; 

2. místo Hudeček Ladislav; 
3. místo Malina Vlastimil 

Umístění čtyřhry: 
 1. místo Holaň, Miloš Adolf ml.; 

2. místo Hudeček, Malina; 
3. místo Palmi Ivo, Přívětivý Bohumil

Badminton 
– odpovědná za organizaci: Zborovská 

Lenka 
Účast: 6 losovaných smíšených dvojic, 

hra každý s každým 
Umístění: 
 1. místo – Fojtíková Alexandra, 

    Ličman Aleš; 
2. Budínová Martina, Odehnal Jan; 
3. Kunzová Taťána, Svoboda Emanuel 

Tenis 
– organizátor: Balcar Tomáš 
Účast: 9 losovaných dvojic
Umístění: 
 1. místo – Balcar Tomáš, Milat Tomáš; 

2. místo Boček Jiří, Tošenovský Jiří; 
3. místo Boček Tomáš. Paulík Karel 

Šachy 
– organizátor: Holaň Jaroslav
Účast: 24 účastníků, z toho 1 žena 

a 3 žáci 
Konečné umístění: 
 1. místo Kamenský Rudolf; 2. místo 

Tománek Marek; 3. místo Paseka Aleš; 
4. místo Klečka Ivo; 5. místo Kotek 
René 

 Volejbal 
– organizátor: Janus František
 Účast: 6 družstev 
 Umístění: 
1. místo – Krmelín A (Odehnalová Šárka, 

Pavlíčková Dagmar, Brabec Ivo, Kutač 
Martin, Odehnal Jan, Šofer Mir.)

2. místo – Odpadlíci (Haladejová Eva, 
Šindelová Iva, Haladej Marek, Sehnal 
Jan, Šindel Ivo, Vatras Aleš) 

Házená 
– mladší žáci – organizátor: Vijačka 

Mirek
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Účast: 3 družstva, turnaj se hrál dvouko-
lově

Umístění: 1. místo Krmelín (8 bodů); 
2. HC Ostrava (4 body); 3. Sokol Ostra-
va (bez bodů) 

Muži, dvoudenní turnaj 
čtyř generací 
- organizátor Šindel Petr 
Umístění: 
1. místo muži 5 bodů (skóre 63: 52); 
2. místo senioři 4 body (61:60); 
3. kadeti 2 body (58:62); 
4. místo junioři 1 bod (54: 57).

Turnaj skončil dle očekávání, ale tento-
krát byly výsledky velmi těsné a všechna 
družstva se prezentovala dobrou hrou, 
padlo celkem 236 branek, za což bylo 
vděčno i početné publikum.

Futsal
Sportovní halové sporty, jejichž sou-

těže probíhají v zimním období, nám 
příliš radosti neudělaly. Áčko futsalistů, 
které v loňské sezóně vévodilo v divizi 
„F“ a zřeklo se postupu do druhé ligy, do 
letošního ročníku vstoupilo velmi smolně. 
Omlazené družstvo nezvládlo první zápa-
sy a rázem se ocitlo na chvostu tabulky, 
na kterém setrvalo až do konce soutěže. 
Sedmé místo jim sice zachovalo divizní 
příslušnost, ale po loňském triumfu je 
to velké rozčarování nejen pro samotné 
hráče, ale i pro věrné fanoušky. Tento stav 
určitě ovlivnila i nepříjemná situace na 
pozici trenéra, který si tak úspěšně vedl 
v minulých letech. Trenér Marek Baculiák 
po prvním mistrovském zápase odstoupil 
z vážných zdravotních důvodů. Zákeřná 
nemoc ho velmi rychle zchvátila natolik, 
že 7. 2. 2014 byl jeho dnem posledním 
a hráčům i příznivcům futsalu vyvstal vel-
mi smutný úkol svého trenéra ve věku 36 

let vyprovodit na poslední cestě a vzdát 
mu hold a poděkovat za jeho úspěšnou 
trenérskou práci, kterou pro náš oddíl 
futsalu vykonal. „Béčko“ futsalistů, které 
hraje meziměstský přebor, si vede mno-
hem lépe než divizní „Áčko“ a v rozehra-
né soutěži je na 4. místě z 16 družstev. 

Stolní tenis

Stolní tenisté v naší herně se každou 
sobotu střídají buď Áčko nebo Béčko 
při mistrovských soutěžích. Ani sezóna 
2013/14 jim příliš nevychází. První zápa-
sy sice avizovaly, že se blýská na lepší 
časy, což se však ukázalo za mylné, neboť 
„Áčko“ je průběžně na 10. místě v okres-
ní soutěži 2. třídy a „Béčko“ v okresní 
soutěži 3. třídy na 8. místě. Sestupové 
starosti po ukončení sezóny hrozí u „A“ 
družstva, zatímco „B“ družstvo by si mělo 
příslušnost ve své třídě uchovat. 

Házená

Házenkáři si zimní přípravu zpestřili 
několika turnaji, z jejichž výsledků lze 
očekávat nadějný příslib pro nadcháze-
jící jarní část mistrovských soutěží. Náš 
oddíl zorganizoval dva turnaje mužů 
v nafukovací hale v Paskově, kde si 
pozval i družstva ze sousední olomoucké 
soutěže. V prvním případě skončili na 3. 
místě a ve druhém turnaji zvítězili bez 
ztráty bodů před Dřevohosticemi, Orlo-
vou a Trnávkou. Kromě toho sehráli naši 
muži několik přípravných utkání i s dru-
holigovými mužstvy. I družstvo mladších 
žáků přes zimu nezahálelo a na jaro se 
pečlivě připravovalo. Zúčastnili se tří tur-
najů, z nichž jeden vyhráli a síly změřili 
i v několika přípravných utkáních. Obě 
družstva jsou pro nadcházející sezónu 
dobře připravena a mají možnost si třetí 
místa z podzimu na jaře vylepšit.
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Program domácích zápasů mužů v SM 
lize:
 6. 4. 2014  Ne v 10:30  HC Hlučín
 27. 4. 2014 Ne 10:30  TJ Loko Suchdol 
 11. 5. 2014 Ne 10:30  Sokol Trnávka 
 25. 5. 2014 Ne 10:30  TJ Klimkovice 
 7. 6. 2014 So 16:00  KH Orel Paskov

Oddíl karate

si znovu zaslouží obdiv, především 
tím, že po krátkodobém útlumu, kte-
rý nastal po odchodu předsedy oddílu 
Petra Muladiho, se uchopil žezla Mirek 
Zezulka se svými asistenty a po úspěš-
ném náboru mezi mládeži, oddíl začal 
pracovat cílevědomě a systematicky. Na 
vavříny si musíme počkat ještě nějaký 
čas, ale houževnatost a disciplinovanost, 
která v karate vládne, určitě ovoce brzy 
přinese. Pro další zájemce o bojové umě-
ní je nadále možnost do oddílu se ještě 
přihlásit.

Oddíl zájmových sportů, 

který svou strukturou a počtem cvičí-
cích a sportovců je nejpočetnější, pokra-
čuje ve všech hromadných cvičeních 
i zájmových sportech dle rozvrhu sestave-
ném na začátku sezóny. Přes zimní obdo-
bí je i v posilovně vždy větší návštěvnost 
a tak není divu, že především mládež po 
svátcích vyhledává tento způsob sportov-
ní aktivity. 

Volejbalisté 

v rámci svých turnajových aktivit se 
zúčastnili 18.1.2014 turnaje smíšených 
družstev ve Vratimově, kde se umístili z 5 
družstev na 2. místě,když první místo jim 
uniklo jen o vlásek. Naši TJ reprezentova-
li: Pavlasová D., Pavlíčková D., Brabec I., 
Janus F., Kuchař M. a Šofér Mirek. 

Zateplení haly - druhý pokus 
zatím nevyšel…

Ve Zpravodaji č. 3/2013 jste byli infor-
mováni, že po zamítnutí našeho projek-
tu „zateplení sportovní haly“ před 3 lety 
v dotačním programu „zelená úsporám“, 
jsme se znovu přihlásili s přepracovaným 
projektem do Operačního programu, jenž 
vypsal Státní fond životního prostředí 
o dotaci na zateplení sportovní haly. Ten-
tokrát jsme si najali, z výběrového říze-
ní vzešlou firmu Renards dotační, s.r.o., 
která kvalifikovaně zajišťovala veškeré 
náležitosti s tím spojené. Bohužel ani tato 
podpora nezvrátila opětovné zamítavé 
stanovisko. Přesto, že nám další pokus 
nevyšel, zbraně nesložíme a poslali jsme 
odvolání a budeme v našem úsilí o zís-
kání oprávněné dotace dále pokračovat. 
Dvě dotační vlny nám dosud nevyšly, 
snad na odvolání s ohledem na vývoj 
nutných úspor energií, bude někdo rea-
govat. Kdyby naše Tělovýchovná jednota 
byla v minulých letech laxní k životnímu 
prostředí a úsporám energie, určitě by-
chom přeplnili potřebná kriteria a dotace 
by nám byla přisouzena už v první vlně. 
V dobrém úmyslu jsme přešli z vytápění 
tuhými palivy na plyn a provedli jsme 
zateplení stropu dvaceticentimetrovou 
vrstvou skelné vaty, čímž jsme si částeč-
ně snížili efekt předpokládaných úspor. 
To vše jsme provedli na vlastní náklady, 
které nebyly malé. Naše sportovní hala 
je určitě největší spotřebitel plynu v naší 
obci a proto by bylo namístě se snížením 
spotřeby vážně zabývat i mimo Tělový-
chovnou jednotu. 

Zateplení sportovní haly není jediným 
žhavým problémem této stavby. Objevila 
se další nemilá věc, že při větších deštích 
a hlavně při rozmrzávání sněhu nám do 
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haly na několika místech zatéká. S tím-
to problémem jsme se potýkali již v roce 
2000, kdy nám firma Anti Aqua střechu 
opravila a znovu pokryla izolační kryti-
nou za 375 tisíc Kč. Bohužel záruční lhůta 
vypršela a i zmíněna firma už dávno skon-
čila v konkurzu. Nyní se radíme s odbor-
níky nad postupem jak opravit střechu, 
která má plochu zhruba 700 čtverečních 
metrů. Najít firmu i postup opravy asi 
v dnešní době nebude problém, horší to 
bude se zajištěním financování této akce. 

Sokolský ples 

V sobotu 8. 2. 2014 jsme uspořádali tra-
diční Sokolský ples, kdy ve čtrnáctidenní 
výluce provozu haly se jako vždy konaly 
hasičský i sokolský ples a dětský večírek. 
Příprava haly, položení linolea, stolové 
uspořádaní, osvětlení, ozvučení i výzdoba 
je velmi náročná a podíleli se na ní všich-
ni organizátoři. Stejné je to i s vyklízením 
haly a úklidem. Náš ples, který navštívilo 
285 hostů, byl veřejností hodnocen velmi 
pozitivně. Určitě k tomu přispěla oblíbená 
hudba „Lordi“ i pěkné vystoupení tanečnic 

Báry a Markéty Haladejových a tanečního 
páru Michaely Klečkové s Denisem Vykru-
tou. Už dnes víme, že v příštím roce bude 
Sokolský ples 14. 2. a hrát k tanci a posle-
chu budou znovu „Lordi“.

Rockshow
Jsme zase o rok starší a ke slovu se hlásí 

už 24. ročník ROCKSHOW, který se bude 
konat na házenkářském hříšti u sportovní 
haly 31. 5. 2014 od 14 hodin. Svou účast 
potvrdilo 8 kapel, z nichž největšími tahá-
ky jsou Marek Ztracený, Legendy se vrací 
a Traktor. Jelikož tomuto hudebnímu fes-
tivalu málokdy přeje počasí, organizátoři 
budou i tentokrát připraveni na případ-
nou nepřízeň počasí. Bližší informace 
se dovíte o této akci na webových strán-
kách naší jednoty, plakátech a letácích. 
O občerstvení a pohoštění bude tradičně 
dobře postaráno. Využijte slev za včasné 
zajištění vstupenek, které jsou už nyní 
v předprodeji. K hojné účasti zvou orga-
nizátoři spolu s Tělovýchovnou jednotou 
Sokol v Krmelíně.

Pchálek Leoš st.
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KARATE Krmelín
Podzimní seminář 
v Hanušovicích

Podzimní škola moderního sportovního 
karate se konala ve dnech 8. - 9. a 15. - 16. 
března 2013 v Hanušovicích na Šumper-
sku. Podzimní škola byla rozdělena do 
dvou víkendů. 

První víkend probíhala výuka a tré-
nování technik se zaměřením na detaily 
a preciznost provedení. 

Druhý víkend se toto nacvičené moh-
lo vyzkoušet v praxi, v turnaji. Ten byl 
rozdělen na soutěž ve formách, sparin-
gu a sportovním boji. Do bojů nastoupil 
ve své skupině žlutých pásů Rostislav 
Tekeli, který se umístil na krásném 3. 
místě a také Rostislav Palička ve skupině 
oranžových pásů, který se rovněž umís-
til na 3. místě. S takovýmto zakončením 
semináře jsme byli opravdu spokojeni.

Úvodní škola v Hanušovicích
Souběžně s druhým víkendem Podzim-

ní školy proběhl také Úvodní seminář pro 
nováčky (15. - 16. března 2013, Hanušovice). 

Z našeho oddílu se účastnilo 6 nováč-
ků a to jmenovitě: Ondřej Palička, Domi-
nik Brož, Adam Madzia, Roman Mičan, 
Romana Prčíková a Justýna Stoszková. 
Celou tuto školu určenou pro nováčky 
vedl mistr Miloslav Motl, II. Dan. Z naše-
ho oddílu všichni složili zkoušky na bílý 
pás (11. kyu) a kromě dvou všichni také 
na žlutý pás (10. kyu). Jsme moc rádi, že 
se nám náš prvý seminář s nováčky takto 
vyvedl.

Zimní škola v Praze
Prvou akcí letošního roku byl Zimní 

seminář Moderního sportovního karate, 

konaný na pražském Smíchově, 18. - 19. 
a 25. - 26. ledna 2014. 

Hlavní náplň semináře byla věnována 
základním kombinacím přímých kopů 
a úderů. 

Druhý víkend zimního semináře jako 
vždy patřil turnaji, na kterém jsme měli 
příležitost poměřit naše dovednosti 
s ostatními oddíly. Také se jednalo o prv-
ní akci, na které bylo možné nasbírat 
body do ligy MSK 2014. 

Náš oddíl se po několikaleté pauze tepr-
ve znovu rozjíždí a nemáme ještě dosta-
tek bojovníků, abychom obsadili více 
kategorií. Pro nováčky, kteří na minulé 
akci složili své prvé zkoušky (Romana 
Prčíková, Adam Madzia, Dominik Brož) 
to byl vlastně jejich prvý turnaj v životě. 
O to máme větší radost, že se mezi zkuše-
nějšími borci neztratili. 

U Romany Prčíkové byla situace ještě 
složitější. Ve své kategorii Romana nemě-
la soupeřky a proto souhlasila s účastí 
v kategorii bojů chlapců pod 13 let. Zmiň-
me zde, že Romaně je teprve 11 let a přes-
to v celé kategorii zvítězila. Porazila i star-
ší chlapce než je ona sama. 

Blahopřeji všem našim krmelínským 
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TJ Sokol

účastníkům a díky za skvělé výkony.
Jméno Umístění Kategorie

Romana Prčíková 10. kyu 1. místo 
 Boje pod 13 let
Andrea Paličková 10. kyu 3. místo 
 Boje FY
Adam Madzia 10. kyu 3. místo 
 Boje MY
Dominik Brož 10. kyu 4. místo 
 Boje MY
Rostislav Palička 7. kyu 4. místo 
 Boje MO

Jarní škola v Hanušovicích
Dva víkendy v březnu (8. - 9. a 15. - 16. 

3. 2014) se konal v Hanušovicích seminář 
moderního sportovního karate s názvem 
Jarní škola. 

První víkend probíhala výuka a tréno-
vání technik se zaměřením na preciznost 
provedení a tudíž účinnost v boji.

Druhý víkend se toto vše nacvičené 
mohlo vyzkoušet v praxi, na turnaji. Ten 
byl rozdělen na soutěž ve formách (cviče-
ní sestav), sparingu (jednoduchá forma 
boje) a plném sportovním boji. 

Na tomto víkendu jsme měli pouze 
dva zástupce z našeho oddílu a Romanu 
Prčíkovou, 9. kyu a Jiřího Ruibara, 2. kyu. 

Romana nastoupila ve smíšené kategorii 
žen pod 16 a pod 13 let (Romaně je 11 let). 
Výkonnostně byla děvčata v této skupi-
ně zhruba na stejné výkonnostní úrovni. 
S radostí píši, že Romana tuto kategorii 
vyhrála a obsadila tak nádherné 1. místo.

Co se týče Jirky Ruibara, byl to skvělý 
comeback, protože Jirka se jako trojná-
sobný otec vrátil do karate po 9 letech. 
Pauza mu z jeho bojových schopností 
příliš nebrala a tak byl vyrovnaným sou-
peřem ve své kategorii. Ve své skupině 
porazil i místní favority a obsadil skvělé 2. 
místo. Bohužel do finále postoupil pouze 
vítěz skupiny, takže tam se Jirka už nedo-
stal. Ale i tak je to skvělý návrat do tré-
ninkového procesu. Věřím, že Jirka ještě 
neřekl své poslední slovo.

Ve dnech 7. a 9. dubna 2014 (pondělí 
a středa) proběhne opět po roce NÁBOR 
nových členů od 8 let. A opět pochopitel-
ně ve sportovní hale TJ Sokol Krmelín. 

Tréninky pak budou od 17:00 do 18:00 
hod. (8 - 11 let), od 17:00 do 18:30 hod. 
(12 a výše).
Miroslav Zezulka, V. Dan
Web: krmelin.mska.cz, 
Facebook: karate Krmelin
https://www.facebook.com/pages/Karate-
Krmel%C3%ADn/105155742260 
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skauti Krmelín

Začátek roku 2013 byl ve znamení 
pokračování zaběhlých schůzek pro klu-
ky i holky z našeho oddílu. Schůzky nám 
pomáhali vést dva skauti, kteří zakon-
čovali velmi prestižní rádcovský kurz, 
který je zaměření na samostatné vedení 
schůzek. V dubnu jsme se vydali na tra-
diční výstup na Ivančenu, což je mohyla 
skautů, kteří byli popraveni na konci 2. 
světové války. Mohyla ale sloužila i jako 
symbol vzdoru v dobách komunismu. 

O prázdninách proběhly dvě akce pro 
veřejnost jménem Tarzani v Krmelíně 
a Cesta džunglí. Tyto akce byly pro širo-
kou veřejnost. Děti, ale i dospělí si mohli 
vyzkoušet lezecké překážky postavené 
u naší klubovny a na druhé akci zase 
mohli projít trasu plnou překážek a sou-
těží. Mohli si zastřílet z luku a vyzkoušet 
další dovednosti. Nejmladšímu účastní-
kovi byly dva roky. 

Mezi těmito akcemi, proběhl tábor, již 
jako tradičně na Slezské Hartě. Tentokrát 
ale s námi jeli skauti z Kostelce nad Orli-
cí. Tématem tohoto tábora byly Odysse-
ovy cesty. Vydali jsme se tedy s bájným 
hrdinou Odysseem na cestu z Troje zpět 
na rodnou Ithaku, kde jej již dlouho čeka-
la jeho žena. Museli jsme tak uniknout 
ze zajetí Kyklopa Polyféma, z ostrova 

Laystrigotů, proplout kolem Skyly a Cha-
rybdy a prožít všechna dobrodružství 
a příhody, které potkaly i Odyssea. Na 
táboře se náš oddíl rozrostl o dva členy 
se slibem. Mezi vlčata se tak mohl přidat 
Oliver a mezi skautky Aneta.

Vzhledem k tomu, že vedoucí světlu-
šek Lucka odjela na celý školní rok přes 
Erasmus do Číny a vedoucí oddílu Dali-
bor stráví celý školní rok se svou ženou 
ve Švýcarsku, od září začal vést schůzky 
vlčat Petr, schůzky světlušek Kubaš spolu 
s Keckou, vše pod dohledem a s pomocí 
Cvrčka, Vaška, s novým členem Lasič-
kou, který dělá v naší klubovně servis 
a pomáhá s čím může. V září začaly pra-
videlné schůzky jako vždycky od 16:00-
17:30. Kluků je asi 8 a holek 14. Krom 
toho se naši roveři (15 let a více) zúčast-
nili bojové hry HELP, což je jedna z nej-
náročnějších her v ČR a podnikají další 
akce, které jsou pro jejich skautský věk 
typické. V prosinci jsme měli v klubovně 
Mikulášskou nadílku a vánoční besídku 
pro členy našeho oddílu. 

V roce 2014 plánujeme opět výstup na 
Ivančenu a několik dalších výprav. Něko-
lik akcí pro veřejnost a tábor, který bude 
ale letos v mnohém speciální.

Za 1. Skautský oddíl Krmelín Petr Adamec

Skauti 
v roce 
2013
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knihovna/zahradkáři

Z knihovny
V loňském roce jsem nakoupila pro 

knihovnu 400 knih. 57 knih naučných 
a 343 beletrie. Obecní úřad zaplatil za 
časopisy a knihy celkem 60 905 Kč.

V knihovně máme registrováno 252 čte-
nářů, z toho 67 dětí do 15 let. Za loňský 
rok si čtenáři vypůjčili 12 541 knih a 1224 
časopisů.

Webovou stránku www.naseknihovna.
cz navštívilo 4049 čtenářů. Dozvíte se v ní 
mimo jiné, jaké akce v knihovně pořádá-
me. Elektronický katalog knih, který je 
součástí webových stránek shlédlo 316 
občanů. V katalogu si můžete vyhledat 
všechny knihy, které v knihovně máme. 
Přes katalog si registrovaný čtenář může 
půjčenou knihu rezervovat.

Pro čtenáře a návštěvníky je knihovna 
otevřena vždy v pondělí a středu od 16.30 
hod - 19 hod, v pátek od 16-19 hod.

Prodloužení výpůjční doby knih a časo-
pisů je možno dohodnout telefonicky na 
čísle 558 640 830, nebo e-mailem: knihov-
na.krmelin@seznam.cz

Na vaši návštěvu se těší 
a hodně hezkých chvil při čtení přeje 

Marie Vašicová, vedoucí knihovny.

Zahrádkáři Krmelín 
Zpráva o činnosti 
Českého 
zahrádkářského svazu

Dne 21. 3. 2014 se uskutečnila členská 
výroční schůze ČZS v Krmelín. Zhodnoti-
li jsme svou práci ve spolku za celé obdo-
bí loňského roku, a protože začalo nové 
volební období, bylo členskou schůzí zvo-
leno „staronové“ vedení zahrádkářského 
spolku na dalších pět let.

Moštárna
Zhodnotili jsme práci a výnos z naší 

moštárny a odsouhlasili jsme si ceny i na 
tuto sezónu, které zůstávají stejné již del-
ší dobu, to je za jeden litr moštu – 2,50 Kč 
a za šrotování jednoho litru – 1,- Kč.

Tím, že jsme velice levní, nemáme 
o zákazníky nouzi a za loňskou sezónu 
jsme v sestavě obsluhy moštárny - pří-
tel Karel Jakubek a František Študent 
namoštovali na 8 tisíc litrů ve velmi dobré 
kvalitě. Pro Váš přehled, to obnáší asi 16 
tun jablek, při dodržení veškerých hygie-
nických předpisů.

Dále jsme se vrátili k hodnocení zahrád-
kářského zájezdu do Olomouce dne 5. 10. 
2013. Počasí nám vyšlo krásně, jen mě 
mrzel slabší zájem členů i přátel spolku. 
Přesto na letošní rok připravíme zájezd 
další - kam? - to se ještě rozhodneme ve 
výboru spolku.

Chtěl bych svou zprávu do zpravodaje 
zakončit snad jen tím, že bychom potře-
bovali spolek výrazně omladit a rozšířit 
členskou základnu. Zatím to vidím jako 
nadlidský úkol. Zájem o zahradkaření 
upadá. Zůstávají jen ti skalní (starší). 
Snad se to v příštích letech zlepší.

Za ČZS Krmelín František Študent
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kostel

Uprostřed mnoha napětí našeho světa, 
uprostřed nesnadných hledání ve směsi 
lidských plánů a osobních představ, ale 
s vděčností za nadčasové pohledy Boží, 
s vděčností za jeho lásku ke světu a ke 
každému člověku osobně, s vděčností 
za poznání kořenů vztahu k němu a za 
možnost do jeho srdce vložit všechny své 
touhy a naděje s vírou, že slyší a žehná,ve 
vzpomínce na odvážné kroky Cyrila 
a Metoděje před 1 150 lety k domovům 
našich prarodičů s poselstvím této nadě-
je…

…stavíme na Krmelínském kopci kříž, 
děkujeme Bohu za život v naší vesnici 
a prosíme 

…aby tak, jako se čistá voda z Krmelín-
ského kopce mnoha proudy rozlévá do 
všech míst širokého okolí a my bezděč-
ně od ní odvisíme, abys tak, dobrý Otče, 

Žehnání kříže na Krmelínském kopci
žehnal nám a všem lidem této planety 
a vedl nás cestou míru, pokoje a důvěry 
v odevzdanosti vůči Tobě. 

Biskup v Krmelíně 7. 6. 2014
Chtěl bych všechny touto cestou pozvat 

7. 6. 2014 v 15 hodin na Krmelínský 
kopec, kde náš biskup František Václav 
Lobkowicz požehná tento nový kříž. Pro-
gram a hodina bude upřesněna.

Boží Tělo 19. 6. 2014
Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme 

19. 6. 2014 slavnostní bohoslužbou, po 
které také letos, již po čtvrté, vyjdeme 
slavnostním průvodem se modlit za naši 
vesnici.

Další informace web
Více informací o dění a akcích v naší 

farnosti si můžete najít na internetových 
stránkách: http://starabela.farnost.cz/
Např. 23. 5. 2014  Noc kostelů – Stará Bělá

Smažení vaječiny 8. 6. 2014
Smažení vaječiny na zahradě u kostela 

v Krmelíně
Jan Czudek, farář



Přijměte, prosím, pozvání na 4. ročník jistebnického 
VH-půlmaratónu, běh na 10 km a dětskou sportovní olympiádu. 
Tento běžecký závod se bude konat v sobotu 7. června 2014 
v oblasti CHKO Poodří mezi Jistebníkem a Polankou nad Odrou se 
startem na hřišti v Jistebníku. K závodům i zájmu podílet se na 
jejich organizaci se můžete přihlásit již nyní na 
www.vh-pulmaraton.cz, kde rovněž naleznete veškeré potřebné 
informace a to včetně elektronické přihlášky k závodu. 

Přijďte si dokázat, že na to máte, těšíme se na Vaši účast!

Žádost rodičům nově narozených dětí 
a rodinným příslušníkům 

našich spoluobčanů
Vážení občané, 
obec Krmelín dosud pořádala vždy dvakrát ročně vítání nejmenších občánků 

do společenství obce. V současné době bohužel nemáme k dispozici údaje z evi-
dence obyvatel, které bychom pro tuto společenskou akci mohli využít. Máme 
zájem ji zachovat i nadále a jelikož nechceme nikoho opomenout, žádáme tou-
to cestou rodiče dítek, narozených od poloviny loňského roku dosud, kteří 
mají zájem spolu s námi v zavedené tradici pokračovat, aby Obecnímu úřadu 
Krmelín narození svého dítěte ohlásili. 

Rovněž nejsme schopni v naší evidenci dohledat údaje o manžel-
ských párech, které slaví 50 let (zlatá svatba) či 60 let (dia-
mantová svatba) společného života, a které by případnou 
gratulaci od našeho úřadu rády přivítaly. Z uvedeného 
důvodu je stále platná naše výzva rodinným pří-
slušníkům rodičů, kteří toto jubileum slaví, aby 
takto významnou událost sdělili pracovní-
kům kanceláře Obecního úřadu Krmelín.

S poděkováním Hana Plačková, 
pracovnice ohlašovny

4. ročník Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu 
běhu na 10 km a dětské sportovní olympiády 7. 6. 2014

Za organizátory sepsal Martin Otto, tel. 731 578 936, martin.otto@seznam.cz







Garážová vrata výklopná od 9 999 Kč.
Dále nabízíme sekční a dvoukřídlá.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové 
ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní 
barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Ploty - pletivo: Prodej a výstavba oplocení. 
Pletivové, kované, svařovaná pletiva, 

svařované panely, branky 
a brány. Při nákupu materiálu nad 
7 000 Kč doprava ZDARMA.

Thuje na živý plot: Sazenice od 10 Kč/kus 
i vyšší stromky nad 100 cm. 

Černá mulčovací textilie, 
stínící tkanina 35-90%. 

AKČNÍ NABÍDKA NA DUBEN
Povinná roční kontrola a čištění komínu

Cena za jeden komínový průduch 250 Kč!

www.KANCLIR.cz

GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY - PLETIVA

Potřeby pro chov drůbeže: líhně, napáječky, krmítka, klece pro křepelky, krmivo pro 
křepelky. www.prodrubez.cz

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00, Tel.: 722 550 000.
Otevírací doba v pracovní dny 8:00 – 15:00.





S T Ř E C H Y
• 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
• Odvoz a likvidace odpadů
• Zednické práce
• Zateplení stěn budov
• Montáž plastových oken a dveří
• Výroba a montáž okenních sítí a žaluzií
• Kompletní dodávky materiálu

Nemáte dostatečnou hotovost?
Umožníme Vám platbu formou splátek.

Zdarma zhotovení cenové nabídky.

Tel.: 775 210 970
chrastinar@seznam.cz

www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz

ENGLISH lessons 
with a native speaker

ANGLIČTINA 
s rodilým mluvčím
Připravte se na dovolenou, na 

pracovní pohovor nebo na jedná-
ní s Vaším obchodním partnerem 

- zdokonalte si svou angličtinu 
konverzací s rodilým mluvčím.

Lektor: Charles Rice
Více informací (v češtině) na 

čísle 731 709 342 nebo e-mailu 
LadislavaRice@gmail.com

MIROSLAV JAROLÍM

malíř a natěrač 
Provádím:

• malířské 
a natěračské práce

• malby pokojů 
a jiných objektů

• nátěry oken, dveří 
a nábytku

• zasklívání oken

Tel.: +420 605 242 046



Vzhledem k rozšíření služeb pro občany, se konají v přízemí Hasičské zbrojnice 

Finanční poradenské konzultace 
Tyto konzultace se zástupcem firmy MP finanční servis, p. Kateřinou Kowolowskou 

jsou pro občany zcela zdarma a jsou každou středu od 15 do 17 hodin.

Jedná se o tyto poradenské oblasti:
• Stavebního spoření
• Hypotéky – Refinancování
• Pojištění
• Zajištění na důchod

PRODEJ ELEKTROKOL! Možnost vyzkoušení!
•Výhradní prodejce Německých kol FOCUS! - Karbon
•Prodej kol a doplňků na splátky bez ručitele! 
•Garanční opravy do měsíce zdarma
•Výběr z 200 kol na prodejně
•Oblečení a obuv pro cyklisty 
•Hokejky, brusle, lyže, tenisové rakety, míče, pálky
   na stolní tenis, spací pytle a další sportovní zboží
•Termo prádlo-MOIRA 
•Výprodej rybářských potřeb, sleva 50%

Pracovní doba: Po-Pá 9:30 -12; 14 -18 So 8:30 -12 hod.  
(možná platba kartou)
Martin Přikryl, cyklosport1@seznam.cz 
Stará Ves nad Ondřejnicí, ul. Petřvaldská 709

Cyklosport – prodej – servis
Stará Ves nad Ondřejnicí

Cykloprikryl.wz.cz

mobil: 603 520 428, tel. prodejna :558 435 264

MP finanční servis s.r.o., 
Kateřina Kowolowská
tel.: 777 811 667, 
e-mail: katka.kowolowska@mpfs.cz

Nabízené druhy masáží:
• lymfatické masáže
• reflexní terapie – léčba těla přes chodidla 
• regenerace – relaxace – rekondice 
    (relaxace je umění uvolnit tělo i mysl)
• vakové uhličité koupele
Kam přijít na masáž: 
masíruji v prostorách svého rodinného 
domku, na ul. Konečné 221, 
739 24 Krmelín. Vlastní prostěradlo nebo 
velký ručník s sebou. V případě zájmu je 
nutné se předem objednat osobně nebo 
telefonicky: 558 674 053, 722 943 002

Miroslav Zezulka st. 

MASÉR
558 674 053, 722 943 002





• přímo na místě zdarma zhodnotí stav a navrhnou 
potřebné úpravy 

• kalkulaci provedou i v několika cenových variantách 
• kreativita a zohlednění jedinečnosti místa je samo-

zřejmostí

Nabízíme
• Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy a substrá-

tů, urovnání terénu, kultivaci ploch, výsev travního 
osiva, ošetření hnojivy a selektivními herbicidy).

• Údržbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kose-
ní trávníků). 

• Sadové a jemné terénní úpravy. 
• Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty a omla-

zení keřů, přihnojování keřů a stromů, chemickou 
likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, kácení stro-
mů, likvidaci pařezů frézováním, odstranění náletů 
a výmladků). 

• Realizaci zahrad od zpracování návrhů až po výsadbu, popř. následnou údržbu.

Provádíme
• Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné asfaltování.
• Opravy sekaček a jejich servis.

Vaši zahradu můžeme vybavit
• Různými druhy pergol, zahradních altánů, popř. laviček.
• Ploty a zídkami.
• Typizovanými dětskými prvky.

Neváhejte a kontaktujte nás na adrese:
TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek – Místek 

tel.: 558 443 207, 731 196 620, e-mail: info@tsfm.cz 

NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU!

Postaráme se o vaši zahradu
Využijte dlouholetých zkušeností našich odborníků!
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kostel

Poděkování za benefiční 
koncert

Rád bych poděkoval všem, kteří se 
zúčastnili VI. Vánočního benefičního 
koncertu. Velké díky patří účinkujícím 
hostům – dětem z mateřské a základní 
školy, paním učitelkám, které s dětmi 
program nacvičily, houslovému Classic 
Quartet, cimbálové muzice Ondřejni-
ca a jejím sólistům. Také dětem z naší 
scholičky a zpěvákům kostelního sbo-
ru, pořadatelům. Výtěžek koncertu činí 
45 400 Kč. Všem dárcům patří upřímné 
Pán Bůh zaplať.

Velikonoce

My křesťané vstupujeme do nejkrásněj-
šího období liturgického roku a to jsou 
velikonoční svátky, kdy slavíme vzkříše-
ní Pána Ježíše. Proto přeji i vám krásné 
a požehnané Velikonoce, radost a pokoj 
do srdce.

Farnost Krmelín Velikonoční bohoslužby v našem 
kostele sv. Jana a Pavla 

13.4.2014 KVĚTNÁ NEDĚLE 
 8.45 Mše svatá

17.4.2014 ZELENÝ ČTVRTEK
 16.45 Mše svatá na památku 
 poslední Večeře Páně

 18.00 - 20.00 
 Bdění v Getsemanech

18.4.2014 VELKÝ PÁTEK

 9.00 - 16.00 Adorace

 16.00 Křížová cesta

 16.45 obřady Velkého pátku 

19.4.2014 BÍLÁ SOBOTA
 20.00 Obřady Velké noci 

20.4.2014 BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

 8.45  Mše svatá, žehnání  
 pokrmů

21.4.2014 VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
 8.45 Mše svatá

Jan Czudek, farář



VI. Vánoční
benefiční  
koncert
12. 1. 2014
Foto Kamil Šperlín



V základní škole  se v pondělí 31. 
března uskutečnil již 8. ročník tzv. 
„Vernisáž na chodbě“ tentokrát pod 
titulem ČEŠTÍ KRÁLOVÉ. Po kul-
turním vystoupení žáků si návštěv-
níci mohli prohlédnout výstavu pla-
kátů studentů umělecké školy AVE 
ART Ostrava, doplněnou o literární 
a výtvarné práce žáků naší školy 
a zároveň si oprášit své znalosti 
z historie našich dávných panovníků. 
Všem učitelům a žákům, kteří tuto 
vernisáž připravili patří velký dík.
Za rodiče děkuje Ing. Yveta Kovalčíková

Vernisáž
31. 3. 2014
Foto Romana Tylečková



Třetí Švehlova lípa v Krmelíně
 V loňském roce jsme si připomněli významné výročí prvorepublikového politika Anto-

nína Švehly, na jeho počest (k příležitosti jeho 60. narozenin) byly vysázený tzv. Švehlovy 
lípy. I v naší obci byla tato lípa vysázena. A to za první republiky (na konci druhé světové 
války skácená) a po válce znovu vysázena (musela se dát pryč kvůli stavbě vodárny). Pan 
Karel Sýkora z Proskovic, který v loňském roce podal návrh na označení třetí Švehlovy 
lípy v Krmelíně a tento akt se nakonec uskutečnil 11. ledna 2014 na krmelínském kopci. 
Zde se nevysazovala žádna nová lípa, neboť před několika desítkami let tam byla vysáze-
na. Ta byla právě pojmenována “Švehlova lípa” za účasti hlavního organizátora pana Kar-
la Sýkory, pana starosty Ing. Václava Zezulky a několika místních i přespolních občanů. 
Doufejme, že tato třetí lípa bude mít lepší osud než ty předtím. 

PaedDr. Karel Sýkora, Proskovice

Švehlova lípa
11. 1. 2014

Foto Klub turistů



Velikonoční 
               jarmark 
4. 4. 2014 Foto Taťána Šimečková


