
Občasník č. 2                                                                Červen 2006
Skloň hlavu k vonné růži níž,
nervi ji jak zlé dítě.
Když se tou vůní spokojíš,
pak trnem nezraní tě.

Léto budiž pochváleno!
Nastává doba dovolených a pro děti prázdnin. 

Ať tuto dobu, na kterou se všichni těšíme, 
užijeme spolu s dětmi k načerpání nových sil 
a energie. Radostné chvíle strávené v přírodě, 

mnoho klidu a pohody přeje

starosta obce, zastupitelstvo obce, zaměst-
nanci Obecního úřadu v Krmelíně a členové 

redakční rady

Informace o dění v obci od 17. zasedání zastupitelstva 
obce (8. 3. 2006)

• Krajským úřadem byla schválena dotace ve výši 125 000 Kč na rozšíření veřejného osvět-
lení v obci (ul. Za Křížem a Vodárenská)

• pro výměnu oken v budově MŠ byla vybrána firma STADROP Opava
• byla dodána realizační projektová dokumentace na výměnu oken, sedlovou střechu a za-

teplení budovy MŠ firmou Dakoprojekt, s. r. o., za 99 960 Kč včetně DPH
• byl zadán projekt optimalizace ústředního topení v budově základní školy
• studie proveditelnosti kanalizace a ČOV, byla objednána u firmy KONEKO Ostrava – 

142 800 Kč bez DPH
• probíhá dokončování terénních úprav na skládce firmou Jirtomex Eko, s. r. o.
• po zrušení činnosti trafiky v centru obce byla pronajata čekárna p. Jarmili Neuhyblové
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• bylo požádáno o dotaci na dosadbu lipové aleje na Krmelínský kopec
• na výkon veřejně prospěšných prací byl přijat p. Martin Kaisler do 31. 10. 2006
• byla objednána oprava střechy garáže autolakovny Graca u p. Šindlera za 198 920 Kč vč. 

DPH
• do konce června budou Technickými službami Frýdek-Místek opraveny místní komuni-

kace

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce, konaného 
dne 7. 6. 2006

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 a) kontrolu usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce
 b) informaci o dění v obci od 17. zasedání zastupitelstva obce
 c) informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 a) závěrečný účet obce za rok 2005 s výhradou uvedenou v bodě 2. 9. zprávy o výsledku
  přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 s tím, že kladný výsledek u PO MŠ a PO 

ZŠ bude odveden do rozpočtu zřizovatele
 b)  rozpočtové opatření č. 1/2006
 c)  závěrečný účet Svazu měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2005
 d)  zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/1991 o chovu a držení psů, koček a jiných do-

mácích zvířat na území obce Krmelín a č. 6/1993, kterou se obecně závazná vyhláška 
č. 2/1991 mění

 e) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o zákazu volného pobíhání psů

3. Zastupitelstvo obce uděluje:
 a) finanční dar ve výši 3 000Kč p. Petrovi Edelsbergerovi, ul. Na Nový svět, Krmelín

113, za 120 bezpříspěvkových odběrů krve

4. Zastupitelstvo obce ukládá:
 a) vypracovat a doložit v termínu k 31. 12. 2006 řádné inventarizační soupisy pozemků 

včetně jejich ocenění tak, aby byly průkaznými účetními záznamy v souladu s § 24 
a § 30 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. 

  Zodpovědná osoba: Hana Plačková
 b) dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. podat v termínu do 15. ledna 2007 Krajskému 

úřadu MSK v Ostravě, odboru kontroly, písemnou zprávu o splnění přijatého opat-
ření

 c) provést audit hospodaření u Příspěvkové organizace ZŠ a Příspěvkové organizace 
MŠ Krmelín za rok 2005
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Sdělení obecního úřadu

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky v obci Krmelín

Volební okrsek
č. 1 
HalaTJ
SOKOL

č. 2
Host.
Na 
Světlově

CELKEM

Počet osob zapsaných do voličského seznamu 921 642 1 563

Počet odevzdaných hlasů 654 516 1 170

Počet platných hlasů 654 516 1 170

Účast ve volbách v % 71,01 80,53 74,92

Č í s -
lo Název volební strany Počet hlasů

1 Strana zdravého rozumu 6 3 9
3 Balbínova poetická strana 0 0 0
5 Právo a Spravedlnost 0 3 3
6 Nezávislí 7 3 10
7 Česká pravice 0 0 0
8 Koruna Česká (monarch. strana) 1 0 1
9 Občanská demokratickás trana 196 191 387
10 Česká strana sociálně demokratická 211 192 403
11 SNK Evropští demokraté 10 14 24
12 Unie svobody-Demokratická unie 0 2 2
13 Helax-Ostrava se baví 3 1 4
14 Pravý Blok 4 6 10
15 4VIZE-www.4vize.cz 0 1 1
17 Moravané 0 4 4
18 Strana zelených 33 27 60
20 Komunistická strana Čech a Moravy 86 34 120
21 Koalice pro Českou republiku 2 0 2
22 Národní strana 2 0 2
24 Křesťansko demokr.unice-Čs. strana lidová 85 28 113
25 Nez. demokraté (předs. V. Železný) 8 7 15
26 Strana rovnost šancí 0 0 0

C E L K E M 654 516 1 170
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2006

o zákazu volného pobíhání psů
Zastupitelstvo obce Krmelín se na svém zasedání dne 7. 6. 2006 usneslo vydat na základě 

§ 10 písmeno a) a c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona
č. 313/2002 Sb. a v souladu s § 84 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

(obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.
ČLÁNEK 1

Volné pobíhání psů, není-li dále stanoveno jinak, se na veřejných prostranstvích1 obce, na-
cházejících se v zastavěném území obce, která jsou přesně specifikována v územním plánu

obce schváleném dne 26. 6. 2002 (dále jen „veřejné prostranství“), zakazuje.
ČLÁNEK 2

Osoba mající psa na veřejném prostranství (viz čl. 1) je povinna míti jej na vodítku a s ohle-
dem na okolnosti a povahu psa jej také zajistit pevným náhubkem.

ČLÁNEK 3
Volné pobíhání psů je možné pouze mimo veřejná prostranství uvedená v čl. 1. 

ČLÁNEK 4
Osoba mající psa jej může pustit z vodítka bez náhubku jen za předpokladu, že je spolehlivě 

ovládán povely nebo se jedná o obor, kde je to nutné k výkonu činnosti (např. myslivost, 
Policie ČR, organizované kynologické výstavy, soutěže, výcvik psů apod.).

ČLÁNEK 5
Porušení této vyhlášky bude stíháno podle platných předpisů2.

ČLÁNEK 6
Tato obecně závazná vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce dne 7. června 2006, je 

platná dnem vyhlášení a nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2006. 
ČLÁNEK 7

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší platnost obecně závazné vyhlášky č. 2/1991 o cho-
vu a držení psů, koček a jiných domácích zvířat na území obce Krmelín a č. 6/1993, kterou se 

obecně závazná vyhláška č. 2/1991 mění.

starosta: Ing. Václav Zezulka,             
místostarosta: Zdeněk Šindel

Den schválení:  7. 6. 2006 
Den vyhlášení: 31. 5. 2006
Účinnost dne: 1. 8. 2006
Novelizace: 

1 Veřejným prostranstvím jsou podle ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů: všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví 
k tomuto prostoru.

2 Např. § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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ŠKOLY v obci s novou tváří
Pohledem na budovu Základní školy T. G. Masaryka každý zjistí, že dostává jinou podobu. 

V loňském roce bylo během prázdnin zrekonstruováno sociální zařízení a vyměněna okna 
v celé budově. V podzimních měsících byla provedena vnější izolace základů a nově uložena 
kanalizace po obvodu budovy. V letošním roce práce pokračovaly ihned po zahájení stavební 
sezony – byla adaptována místnost v suterénu pro ekonomku škol a započalo se s izolací pláště 
budovy. V současné době se dozdívá římsa nad přístavbou školy pro montáž krovu sedlové 
střechy. 

Prázdniny budou využity k provedení úpravy ústředního topení tak, aby byla celá budova 
vytápěna rovnoměrně. Projekt na tyto práce bude předán do konce června. Stavební práce by 
měly být ukončeny k začátku nového školního roku s tím, že poté bude upraveno okolí školy.

Změna vzhledu čeká i budovu mateřské školy. V červenci a srpnu budou vyměněna okna. 
Počátkem července bude vyhlášeno výběrové řízení na provedení tepelné izolace pláště bu-
dovy a zhotovení sedlové střechy, jejíž konstrukce v budoucnu umožní v půdním prostoru 
zřídit malometrážní byty. Provedení tepelné izolace je zatím plánováno v příštím roce, pokud 
nastanou příznivé okolnosti, bude úprava budovy mateřské školy provedena v celém rozsahu 
již letos.

Záměrem stavebních úprav budov škol je zlepšení jejich technického stavu na současnou 
úroveň, zejména tepelně izolačních parametrů v souvislosti se zvyšujícími se cenami energií 
a vyřešení neustálých problémů se zajištěním nepropustnosti izolace na rovných střechách. 
Pominout nelze ani zlepšení celkového vzhledu budov. Výsledný ekonomický efekt bude sní-
žení nákladů na provoz příspěvkových organizací základní škola a mateřská škola. 

Ing. Václav Zezulka, starosta obce
 

Zpráva Stavebního úřadu Brušperk za rok 2005
Podle údajů Stavebního úřadu v Brušperku bylo v roce 2005 vydáno stavební povolení na 

stavbu 17 nových rodinných domů, povoleno užívání 6 nových rodinných domů (6 bytových 
jednotek) a povoleno užívání 2 nových bytových jednotek v nástavbách stávajícících rodin-
ných domů.

Součástí statistiky stavebního úřadu je i přehled rozestavěných (nezkolaudovaných) staveb, 
podle něhož není dosud zkolaudováno 52 staveb s termínem dokončení podle stavebního po-
volení v roce 2005, rekordmanem je nástavba rodinného domu s termínem dokončení 1980.

V zájmu snížení rozestavěnosti žádáme ty občany, kteří mají stavby dokončené, aby požádali 
Stavební úřad v Brušperku o kolaudaci a ostatní stavebníky aby dle svých možností stavby 
dokončili a poté učinili totéž.

Výše citovaný seznam stavebníků je k dispozici na obecním úřadě, kde obdržíte další infor-
mace k žádosti o kolaudaci.

Na snížení rozestavěnosti se těší
Ing. Václav Zezulka, starosta obce
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PODĚKOVÁNÍ
Krev je tou nejvzácnější tekutinou, jejíž vzácnost se potvrzuje v okamžiku, kdy ji potřebuje 

zejména někdo z blízkých a známých. Touto cestou děkujeme panu Jiřímu Plačkovi, ul. Za-
hradnická, Krmelín 487, který převzal prostřednictvím Českého červeného kříže Zlatou pla-
ketu MUDr. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.

Hluboké uznání a poděkování patří rovněž panu Robertu Adámkovi, ul. Brušperká, Kr-
melín 380, který obdržel jménem primátora města Ostravy Zlatou Janského plaketu, která je 
oceněním za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. 

Oběma dárcům patří srdečný dík.

APEL na ohleduplnost II.
Jednou z mnoha ušlechtilých vlastností člověka je ohleduplnost a dodržování obecně plat-

ných zvyklostí v oblasti vzájemného soužití. Od nepaměti je ctěna neděle jako den, následu-
jící po šesti pracovních, který už ve svém názvu naznačuje nedělání, tedy sloužící k nabrání 
nových sil, odpočinku a relaxaci pro následující dny pracovní. Zvláště v počínajících teplých 
dnech se tyto činnosti s oblibou vykonávají pod širým nebem a začasto jsou rušeny řevem 
motorových sekaček trávy sousedů, kteří si naplánovali úpravu okolí svého rodinného domu 
právě na nedělní odpoledne.

Na toto téma byl ve Zpravodaji obce Krmelín – Občasníku č. 1 v březnu 2003 uveden člá-
nek, jehož obsah byl – zdá se – zapomenut. Apeluji tedy znovu na naše občany, aby práce 
způsobující nadměrný hluk, vykonávali mimo nedělní odpoledne a přispěli tak k pohodě 
a klidu, kterých se nám dostává tak málo. 

Chce snad někdo, aby se hovořilo o jeho bezohlednosti, aroganci a egoismu a byl vyčle-
něn ze společnosti slušných lidí?

Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Pro pojištění si můžete zajít na vaši poštu!
Již několik let trvá úspěšná spolupráce České pojišťovny s Českou poštou. Na jejích 3 400 

pobočkách je možné uzavřít hned několik typů pojištění a spojení dvou totožných počáteč-
ních písměn „Č“ a „P“ si našlo tisíce spokojených klientů.

Proč uzavírat pojištění právě na poště?
Protože pošta je dostupná všude nejen při sjednávání pojistky, ale i v jejím průběhu.
Jaké produkty Česká pojišťovna na poštách nabízí?
V současné době lze na všech pobočkách České pošty uzavřít několik typů pojištění.

• Životní pojištění SLUNÍČKO – je pojištěním dospělého ve prospěch dítěte, je vhodné 
pro mladé rodiče s malými dětmi, prarodiče s vnoučaty či jinak spřízněnými osobami, 
kteří mají zájem přispět dítěti na jeho start do života a zabezpečit ho v případě neočeká-
vané události. Minimální měsíční pojistné je 200 Kč.

• KOMBInované vkladové pojištění – je výhodné pro dospělé osoby, které mají volné 
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finanční prostředky a chtějí krátkodobě zhodnotit své vklady nebo se nechtějí pojistit „na
dlouho“, ale mít přitom kvalitní ochranu v případě úrazu sebe či svých dětí. Minimální 
vklad na jednu pojistnou smlouvu činí u dospělých 15 tisíc Kč, u dětí 10 000 Kč.

• Pojištění rodinných domů a souvisejících staveb – pojistnou smlouvu lze uzavřít velmi 
rychle, neboť její sjednání je usnadněno tím, že není nutná prohlídka místa pojištění a po-
jišťovaných staveb. S pojištěním lze kombinovat ještě pojištění odpovědnosti vlastníka 
nemovitosti.

• Pojištění domácnosti se v současné době mezi obyvatelstvem těší stále větší oblibě, neboť 
klientovi poskytne komplexní pojistnou ochranu proti běžným rizikům spojeným s pro-
vozem domácnosti. Sjednání pojištění je pro klienta nenáročné, rychlé a může být spojeno 
také s pojištěním občanské odpovědnosti.

Informace z komise pro občanské záležitosti
Komise pro občanské záležitosti při Radě obce Krmelín se svými deseti členy a předsed-

kyní MUDr. Janou Paličkovou poblahopřála k významným životním výročím 34 našim ob-
čanům (k 75., 80., 85., 90., a 91. narozeninám). S paní Marií Zezulkovou jsme si popovídali 
v Domově důchodců v Brušperku při jejích úctyhodných 97. narozeninách. Členové komise 
navštívili dva manželské páry u příležitosti zlatý svateb a již tradičně potěšili v předvánočním 
čase dárkovými balíčky čtyři naše bývalé občanky v Domově důchodců Ondráš v Brušperku 
a v Domě s pečovatelskou službou v Hukvaldech. Jeden dárkový balíček byl opět předán rodi-
ně v Krmelíně. K těm příjemným chvilkám pak jistě patří i tři slavnostní vítání občánků, při 
kterých se všichni přítomní podělili o radost s rodiči 25 našich nejmenších dětiček. Slavnost-
ního ukončení školního roku v mateřské i základní škole se spolu se starostou obce účastnila 
i komise pro občanské záležitosti. Společně se pak po dvouměsíční přestávce opět přivítali 
s vedením i žáky škol a zahájili tak nový školní rok 2005/2006.

Naši jubilanti
V měsících dubnu, květnu a červnu jsme při příležitosti významných životních výročí po-

přáli našim občanům
Ing. Čestmíru Staňkovi k 75. narozeninám
Ilonce Arnoštové k 75. narozeninám
Aloisi Lyčkovi k 85. narozeninám
Stanislavu Poláškovi k 70. narozeninám
Marii Blahutové k 91. narozeninám
Ladislavu Gerlichovi k 80. narozeninám
Jarmile Večeřové k 85. narozeninám
Boženě Paulíkové k 80. narozeninám
Jiřině Václavíkové k 80. narozeninám
Věře Cintlerové k 75. narozeninám
Antonínu Večeřovi  k 90. narozeninám
a Františce Šeděnkové k 85. narozeninám.

Všem jubilantům přejeme pevné 
zdraví, hodně spokojených dnů v kru-
hu blízkých a spoustu životního elánu.
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V těchto měsících nás navždy opustili
Milada Valová 75 let
Václav Golka 57 let
Ondřej Tardy 35 let
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou soustrast.

Hana Plačková 

Základní škola Vás informuje

Mezinárodní den dětí
1. 6. 2006 byl školou zorganizovaný Den dětí, který jsme strávili v Dole.
Přijeli tam vojáci z Hranic na Moravě, kteří nám předváděli různá bojo-

vá umění s přepadením a zadržením. Bohužel pršelo, tak jsme nemohli lézt 
po lanech, zakopávat se, ani jsme nestříleli ze vzduchovky. Vojáci stříleli ze 
samopalu a my jsme po nich sbírali slepé náboje. Já jsem našel 2, Lucka jich 
měla 9.

Prohlíželi jsme si náklaďák, ve kterém měli vojáci zbraně. Ukazovali nám, 
jak se rozkládají a skládají.

V průběhu akce zapalovali barevné dýmovnice. Když jsme probíhali kou-
řem, bylo cítit, jak páchly.

Pak jezdil dokolečka džíp a voják ve křoví po něm střílel. Jako zabil řidiče 
a spolujezdec vyskočil z auta a utíkal do lesa. Druhý voják ho v lese honil, 
střílel po něm a pak ho zajal.

Po akci jsme se odebrali do školy na oběd a šli domů. Cestou domů vy-
svitlo sluníčko. Škoda, že nesvítilo, když jsme byli v Dole, abychom si to lépe 
užili. 

Petr Lyčka, 4. třída

Na Den dětí jsme šli do Dolu a tam nás čekali vojáci. Viděli jsme zbraně a vojenské auto 
a džíp. Vojáci nám předvedli přepadení a zajmutí nepřítele. Po střelbě ze samopalu jsme si 
mohli vzít nábojnice. Nejhezčí bylo jak zapálili dýmovnice. Jak jsme šli do školy, tak jsme 
zmokli, ale nezkazila se nám nálada a moc se nám to líbilo. 

Helenka Stružková, 2. třída
 
Za Indiány na Landeku
Koncem května navštívili žáci naší základní školy indiánský kmen Landečanů.
Již z názvu je patrné, že jsme pobývali na území Petřkovic na kopci Landeku.
Na stanovišti si vyzvedly jednotlivé skupiny dětí indiánské squaw. Každý si vybral své in-

diánské jméno, a tak mohl být ozdoben indiánskou čelenkou. Také paním učitelkám přidělily 
děti jména.

Pak se už mohlo vyrazit po trase. Kdo nectil indiánské zásady, nemohl najít zašifrované 
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vzkazy s přidělenými úkoly. Těch bylo mnoho. Týkaly se přírodovědy, pozorování, trpělivosti, 
snášenlivosti, prostě všeho, co je Indiánům vlastní.

Dozvěděli jsme se, že hru lakros vymysleli právě Indiáni a zkoušeli jsme svoji zručnost. 
Hledali jsme stopy a odvezli si pak jejich odlitky, dávali jsme dohromady zašifrovanou zprávu, 
stříleli z luku, malovali totem, seznámili jsme se s postupem práce při zhotovování rohoží.

Pobyt na Landeku nám znepříjemnil liják s krátkým krupobitím. Po návratu měly naše ma-
minky „ radost“ z našich zevnějšků.

páťáci

Knihovnické lekce
Paní učitelka Marie Vašicová věnuje každoročně svůj čas také dětem z naší základní školy.
Připravuje si pro jednotlivé ročníky poutavé besedy. Dokáže děti zaujmout pestrým vypra-

vováním, přivést je k práci s knihou, což je v dnešní video…a počítačové době velkým příno-
sem. Většina dětí ji dobře zná, protože byly jejími žáčky v mateřince. O to bezprostředněji a se 
zaujetím vypracovávají zadané úkoly. Při besedách totiž nepřijímají pasivně nové poznatky, ale 
samy se zapojují do řešení jednotlivých úkolů.

Dovolte mi poděkovat jménem pedagogů ZŠ TGM paní Marii Vašicové za její přínosnou 
práci.

Mgr. Dagmar Jínová 

Z naší mateřské školy…
Školní rok se chýlí ke konci, čekají nás vytoužené prázdniny nebo do-

volená a společně se budeme těšit na to, co prožijeme o letních prázd-
ninách.

Na konci jednoho školního roku budeme tedy vzpomínat – na-
še děti na nové kamarády a s nimi vznikající nová přátelství, na 
nové hračky, na spoustu zajímavých činností a aktivit, které si pro 
ně připravily jejich paní učitelky. 

A naším přáním zůstane, aby si děti nesly do svého života 
všechno to, co do jejich poznání vloží vzdělávací působení v naší 
mateřské škole, ale co naplno zhodnotí až mnohem později - až 
budou studovat, až jednou opustí svou původní rodinu, až na-
stoupí do práce, až budou zakládat svou vlastní rodinu, až ...

V předškolním věku se rozvíjejí kromě motorických a jazyko-
vých dovedností dítěte ty nejdůležitější sociální schopnosti a dovednosti , jako je schopnost 
sdílet emoce, sympatie, spolupráce a soucítění, ale i mužská a ženská identita – a to vše se děje 
nenásilně a především pomocí her, obrázků a pohádek.

Rozvíjíme dětskou sebedůvěru a sebeuvědomění, vyjadřování vlastních pocitů a kromě ra-
dosti ze hry přináší naše činnost i podporu při plnění vývojových úkolů, které děti potřebují 
zvládnout před nástupem do základní školy.

Velkým zážitkem a novou zkušeností jsou pro děti i akce kulturní a poznávací, kterých se 
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mohou v průběhu celého školního roku zúčastnit – vzpomeneme veselé hraní ve vodě v před-
plaveckém výcviku, deset návštěv divadel – přímo u nás v mateřské škole, setkání s čertem a Mi-
kulášem, posezení u vánočního stromečku a obdarování Ježíškem,návštěva římskokatolického 
kostela, maškarní ples, výlet za zvířátky, do hvězdárny a planetária … nebo plno zajímavých 
chvil, prožitých ve výtvarném a hudebním kroužku, s flétničkou při „Zdravém pískání“.

V červnu jsme opět mezi námi přivítali naše nové malé kamarády a umožnili jsme jim se-
známit se s prostředím, které je očekává v září s nástupem do mateřské školy.

Konec měsíce června pro nás znamená i rozloučení se s našimi předškoláky, kteří po prázd-
ninách nastoupí do 1.třídy základní školy.

Přejeme jim hodně úspěchů a samé jedničky!
Děkuji dětem za jejich píli a snahu učit se nové-

mu.
Děkuji za všechny připravené akce a programy 

všem pedagogickým i provozním pracovnicím, za 
ochotu spolupracovat a tvořivě konat.

Přeji všem malým i „velkým“ dětem hezké 
a slunečné prázdniny a v září radostný návrat do 
svých tříd ve svých školách.

Přeji všem našim občanům dovolenou plnou 
pohody, odpočinku, poznání a sebeuspokojení.

Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

Zájmové organizace

Z činnosti místního Klubu důchodců
Že činnost místního Klubu důchodců je zajímavá a že se v něm občané rádi setkávají, o tom 

svědčí i to, že se za členy Klubu hlásí a organizovaných akcí se zúčastňují další občané důcho-
dového věku.

Jestliže na březnové posezení připravil výbor Klubu program k mezinárodnímu dni žen, pak 
na dubnovém posezení byl zábavný program zaměřen ke dni mužů.

Na první květen měl Klub připravenou pro členy a zájemce již tradiční vycházku. Krajně ne-
příznivé počasí záměr znemožnilo a tak ti, kdo na sraz přišli, v klubovně Klubu u teplého čaje 
poseděli a v besedě si připomenuli události před jednašedesáti léty při osvobozování Krmelína 
od německých okupantů.

Květnové přátelské posezení bylo programem zaměřeno jak k výročí osvobození, tak ke Dni 
matek. V programu mimo členy Klubu vystoupila s hudební produkcí a básní taky vnoučata 
členů Jana Kůřilová a Martin Slovák. Celé posezení pak hudební produkcí provázela klubová 
Krmelanka.

Zajímavý a účastníky kladně hodnocený byl autobusový zájezd, který se uskutečnil 25. květ-
na. Účastníci zájezdu nejdříve navštívili lázně Darkov. Prohlédli si lázeňský park, podívali se na 
unikátní obloukový most přes řeku Olši, který byl celý najednou z důvodů povodní vyzvednut 
o dva metry. Další zastávkou byla prohlídka krásně upraveného náměstí v Karviné-Fryštátě 
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a tamního zámku se stálou expozicí a výstavou obrazů českých malířů 19. století, které pro 
potřeby zámku zapůjčila Národní galerie.

Posledním navštíveným místem byl slezsko-ostravský hrad. Zde si účastníci zájezdu pro-
hlédli zrekonstruované části a mimo jiné měli možnost obdivovat zaměstnance hotelu Atom, 
kteří zde na hradě připravovali pokrmy středověké kuchyně pro vzácné hosty a obsluhovali 
rovněž ve středověklých oděvech. Ve stejný den navštívil hrad též ministr kultury Vlastimil 
Jandák.

Ještě v měsíci červnu se uskuteční setkání žen v dámském klubu. Pak bude až do září letní 
přestávka.

Pondělní dopolední setkání členů běží nepřetržitě po celý rok. Na posledním květnovém se 
mimo jiné smažila vaječina.

Červnové přátelské měsíční posezení, stejně jako i další v letních měsících plánuje výbor 
Klubu za příznivého počasí uskutečnit na terase restaurace Nautilus. Za nepříznivého počasí 
v poschodí Obecního domu.

Na měsíc září plánuje Klub další autobusový zájezd za krásami naší vlasti a na některé z let-
ních měsíčních posezení na terase Obecního domu vystoupení dechové hudby z Brušperka.

Akce Klubu důchodců neorganizuje jeho výbor pouze pro své členy, ale jsou na ně zváni 
všichni, kdo se chtějí bavit a jinak účelně využít volný čas, případně vlastní aktivitou přispět.

Protože se blíží léto a končí školní rok, pak i babičky a dědové přejí dětem a studentům hez-
ké školní vysvědčení a příjemné prázdniny. Ostatním spoluobčanům hezké počasí a případně 
hezké dovolené.

František Novák

Z činnosti hasičů
Rok 2006 je pro náš sbor výročním, oslavujeme 110 let od jeho 

založení. Součástí byl i poslední futsalový turnaj v Krmelíně. Před-
vedli jsme na něm nejlepší výkon sezóny a naše družstva obsadila 
1.  a 3. místo, na druhém skončili Bobři ze Staré Vsi.

Zásahová jednotka má za sebou první ostré zásahy v tomto roce, 
skoro v jednom dni se sešly požáry, na nichž zasahovala. Ve večer-
ních hodinách dne 19. 4. 2006 jsme byli povoláni na pomoc k li-
kvidaci požáru lesa a porostu u Dolu Staříč. Panovaly obtížné pod-
mínky - snížená viditelnost a hustý lesní porost. Samotné hašení 

bylo velice pracné, malá ohniska na velkém území se nejdříve musela vyhledat, poté přesunout 
hadicové vedení za pomoci mnoha hasičů a provést dohašení. Dálková doprava vody na mís-
to cisternami, po rozbahněných lesních cestách, důkladně prověřila řidiče. Hned následující 
dopoledne pomáhala s likvidací požáru domu v Paskově, při němž uhořela majitelka. Zážitky 
zasahujících nebyly z nejpříjemnějších, ale i na takové musí být členové připraveni.

V rámci výcviku proběhlo školení obsluhovatelů dýchací techniky pro příchozí členy z do-
rostu a ty, jimž končila platnost oprávnění. Dýchací technika je potřebnou pro provádění zása-
hů v zakouřených prostorách a je nezbytnou součástí základního vybavení jednotky. 

Stavění máje se stalo, a jsme tomu rádi, tradiční akcí i pro občany. Počasí nebylo z nejvlíd-
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nějších, ale kdo přišel, mohl si pochutnat na grilovaných steacích, klobásách a makrelách, po-
slechnout kapelu p. Janka a zasoutěžit v házení šipek a zatloukání hřebíků. A komu bylo zima, 
mohl se zahřát tancem nebo něčím ostřejším. Večerní vztyčení májky je vždy pro pořadatele 
i všechny přihlížející připomenutí krásné tradice. 

Hned následující víkend byly na programu další akce. V sobotu 6. 5. 2006 bylo naplánová-
no ukázkové námětové cvičení na budovu mateřské školy za účasti domácí jednotky a sborů 
z brušperského okrsku. Jeho zaměřením byly záchrana osob z budovy školky a hašení požáru 
v půdním prostoru. Z diváckého pohledu se jakoby nic nedělo, přijíždějící jednotky se po-
stupně zapojovaly do akce, prováděly hašení bočních stěn, střechy s dálkovou dopravu vody, 
ale hlavní záměr probíhal z boku budovy u hlavního vchodu, odkud po krátkém průzkumu 
vynášeli členové naší jednotky v zásahových dýchacích přístrojích figurantky na nosítkách
a poté jim poskytovali základní první pomoc. Zastoupení dopravní techniky bylo obrovské, 
k vidění byl i nový zásahový automobil ze Staříče. Po skončení akce bylo provedeno krátké 
vyhodnocení a poděkování všem zasahujícím hasičům. 

V neděli 7. 5. 2006 proběhlo slavnostní svěcení praporu. Od budovy hasičského domu se 
vydal pochod praporů okrsku, členů a hostů do Římskokatolického kostela. V rámci mše svaté 
byl nový slavnostní prapor vysvěcen. Hasičům bylo požehnáno k vykonávání dobrovolné čin-
nosti při pomoci bližnímu a v potížích. Po skončení obřadu jsme se přesunuli do Restaurace 
na Benátkách, kde proběhla slavnostní valná hromada. Zpráva k 110. výročí založení připome-
nula nejvýznamnější okamžiky z historie sboru, byla předána čestná uznání a vyznamenání. 
Pamětní listy obdrželi zástupci sborů z okrsku, zasloužilí hasiči, sponzoři sboru, přispívatelé 
na pořízení praporu a další významné osobnosti. Na prapor byla připnuta pamětní stuha SH 
ČMS. Fotografie z těchto akcí budou v krátké době umístěny na webové stránky obce, sekce
fotogalerie. 

Pohárová soutěž letos měla 37. ročník. Dopoledne soutěžilo 16 žákovských družstev v po-
žárním útoku. V kategorii mladších bylo pořadí Ostravice, Kunčice p. O. a Lubno. Ve starších 
Oprechtice, Kunčice p. O a Lubno. Od 14 hodin proběhla soutěž dospělých na domácí trati 
do schodů. Zúčastnilo se 28 družstev, z toho 3 domácí. Finanční a věcné ceny byly předány 
nejlepším kolektivům.

Pořadí Sbor muži Dos. čas I. 
kolo

Dos. čas
 II. kolo Ženy Dos. čas

1. Svinov 16,692 N(3) Oprechtice I 22,910
2. Metylovice 17,423 N(4) Stará Ves n/O 24,657
3. Lubno 17,668 18,493 Paskov 25,792
4. Proskovice 18,102 27,605

5. Kojkovice 18,498 N(5)

Před prázdninami chceme ještě uspořádat slavnost k 110. výročí založení sboru spojenou 
s výstavkou techniky. O akci budeme informovat.

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín 
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Mezi námi...
měsíc červen je vítán. Očekáváme teplo, pro žáky je posledním měsícem školního roku. Do-

stanou vysvědčení, které by neměly ukázat jen rodičům, ale i prarodičům. Věřte, že prarodiče 
návštěva potěší, protože vnoučata si na ně vzpomenou. A čím odměníme děti za vysvědčení 
– určitě knihou a doporučuji, především starším dětem knihu pana Špačka:

„Slon v porcelánu, aneb jak se vyznat v etiketě“.
A těm žákům naší obce, kteří nastoupí po prázdninách ke studiu do škol v okolí, přeji, aby si 

z naší školy odnesli hezké vzpomínky na spolužáky i učitele, a věřte, že z toho bývá i přátelství 
na celý život.

Určitě přijdou letos i teplé dny, ve kterých se budeme procházet po blízkém nebo vzdále-
nějším okolí. Půjdeme po vedlejších, polních nebo lesních cestách a budeme se divit. A tady 
apeluji na majitele psů, aby byli ohleduplní k občanům, kteří bydlí podél těchto oblíbených 
cest, kde na trasách jsou příkopy, předzahrádky i zahrádky někde i neoplocené. Na všech těch-
to lokalitách, včetně chodníků, jsou psí výkaly. Toto zjištění působí proti snaze občanů o hezké 
prostředí naší obce, ale ani údržba travnatých ploch není možná, protože tráva se nehodí pro 
krmení nebo sušení a zkuste tuto plochu kosit !

Vážení občané, uklízejte všechno po svých zvířatech, ale nejen u svého obydlí. Všichni se 
chovejme slušně. A ještě něco – děti i mladiství, na jízdních kolech nebo motorkách, vjíždějí 
se svými psy na louky, zemědělské porosty a plaší zajíce, koroptve i bažanty. Zamyslete se Vy, 
kteří se takto chováte a uvědomte si, že jsme povinni zákonitosti přírody respektovat. Nechci 
rozebírat Zákon o myslivosti, protože v současné době se každá nesnáz řeší zákonem, ne zdra-
vým rozumem. Přejme si, aby se nám v přírodě ještě dlouho dobře žilo !

Blíží se období zasloužených dovolených a Vy i s dětmi se budete obdivovat údržbě pro-
stranství vesnic, měst i letovisek. Mějte oči otevřené a zapamatujte si všechno hezké, co obo-
hatí i život této vesnice a pak se už určitě nebude opakovat to, že při odchodu z obchodu obal 
z nanuku budete po čátech odhazovat po chodnících, ale do koše v prodejně nebo při jejím 
východu. Víte, dospělá osoba, která dítě doprovází má určitě i jiné starosti, protože dítě nesle-
duje. Ale věřte, že co se v mládí naučíš . . .

Vážení občané, milé děti, pokud jsem se někoho dotkla, prosím o toleranci a dobrou vůli, 
protože ze všech vášní duše škodí tělu nejvíce smutek. Pohoda a úsměv je svátek obličeje, 
a proto si přejme, abychom všichni byli stále ve svátečním. V naší obci pracují i čestní lidé, 
třeba zaměstnanci naší pošty, a proto buďme rádi, že žijeme právě v této vesnici.

Hezké prázdniny, zasloužený odpočinek
a jenom příjemná překvapení.

Při posezení s přáteli na zahradách grilujeme. Naučme se i zdra-
vému způsobu grilování, při kterém vyloučíme spojení tuku a pla-
mene. Grilujme tedy v alobalu, který potřeme olejem, maso (ryby, 
párky) na alobal položíme, někdy včetně zeleniny, všechno kořením 
dochutíme, zabalíme a uložíme na rošt tak, aby šťáva nevytékala do 
ohniště. A nebojme se grilovat i ovoce, třeba žlutý (medový) me-
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loun, který si rozkrájíme na měsíčky, dužinu zbavíme jader, oddělíme od slupky a potom po-
kapeme citronem a grilujeme.

Pak si připravíme dresink z jogurtu a nasekané máty, trošku osladíme a máme se! Nebo – 
velké jahody omyjeme, podélně rozkrojíme, vložíme plátek šunky, jahodu spojíme a přidáme-
-li i banán, podélně rozkrojený rozdělený na menší části (předtím oloupaný) napíchneme na 
jehlu, je to zase obměna, čím návštěvu překvapíme. A víte, že oloupaný, na kolečka nakrájený 
banán, zprudka na pánvi v kuchyni opečený, je výborná příloha k dušenému masu? 

A já Vám přeji, aby těchto příležitostí při teplém počasí pro posezení bylo co nejvíc. Ale 
pozor, nic nespalte, protože přátelům předkládáme to nejlepší, co máme. 

Vaše Ludmila Adámková

Aktuality

Zpravodaj byl u toho
První červen již tradičně patří našim dětem - slaví se „Den dětí“.
Ředitelství naší školy i navzdory nepříznivému počasí připravilo pro děti ukáz-

ku vojenské připravenosti a techniky na bývalém hřišti, které starousedlíci znají pod názvem 
„V dole“.

Skupina vojáků dojela s vozem V 3 S a štábním vozem na toto místo, kde děti zhlédly vojen-
skou techniku, dýmovnice, vysílačky. Nejvíce dětí, hlavně kluky, zaujala střelba ze samopalu, 
samozřejmě slepými náboji.

Škola i vojáci z osádky z Hranic měli připravené další zajímavé aktivity. V důsledku vydat-
ného deště museli od toho upustit. Bylo přislíbeno, že příští rok přijedou opět.

Josef Menšík

Poděkování
Trafika LOLA děkuje všem, kteří přesto, že byla zavedena roznáška novin, prodej novin v Pe-

kařství Boček, na místní poště a v jiných objektech, zůstali věrní zákazníci trafiky.
Přejeme jim hodně zdraví a hezkých čtenářských zážitků.

Myslivecké sdružení ODRA Stará Ves nad Ondřejnicí, provozující myslivost v části obce 
Krmelín, děkuje všem dětem a občanům za dobrovolné krmení lesní zvěře v zimním období. 
Ve velmi kruté zimě lesní zvěř i přes mysliveckou péči velice strádala a každá pomoc a krmení 
bylo dobré. Děkujeme Vám.                                                        Za MS ODRA Vladislav Bejoch

Oznámení - Krmelínská pouť
V neděli 25. června se bude slavit v naší obci pouť . Mše svatá v římskokatolickém kostele, 

který je zasvěcen sv. Janu a Pavlu se bude konat v 9.15 hodin.

Občané Krmelína mají možnost využít rubriku INZERCE pro řádkovou inzerci (koupě 
- prodej, nabídka - poptávka) ZDARMA.
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INZERCE

ZEMAN ART s. r. o.
nejvýznamnější společnost zabývající se dovozem exotického dárkového zboží v ČR, 
příjme pracovníky do pozice:
Obchodní zástupce
Požadujeme:
 - řidičský průkaz sk. B
 - časovou flexibilitu, pracovitost
 - obchodního ducha
Nabízíme:
 - služební automobil
 - nadstandardní finanční ohodnocení
 - volnou pracovní dobu
Kontakt: Boháč M. mob.: +420 731 609 010, m.bohac@za.cz

VIII. festival folk country
 aj. hudby Frýdek-Místek

17. 8.–19. 8. 2006 v areálu SOKOLÍK v místeckém parku u řeky Ostravice. V areálu lze 
po celou dobu i stanovat. Další možnost stanování na blízké přehradě Olešná, kde je nový 
aquapark. 

Honza NEDVĚD
RANGERS - Plavci

MUZIKANTSKÉ ŽNĚ

Čtvrtek: od 17.00 hod. - SOUTĚŽNÍ– vítěz má zajištěno místo v sobotním programu
Pátek:  od 17.00 hod. přehlídku kapel ukončíme TABORÁKEM
Sobota:  maratón kapel začíná již od 14.00 hod. a noc protančíme na COUNTRY BÁLE 

se skupinou DROPS a taneční skupinou WIRGINIA 
V programu dále vystoupí: 
PIKNIK, 4DOHODY, RENÉ SOUČEK, OVSAJD, Mr.BILL KAJKERY, CHVILKA POEZIE, 
PAVLA a spol., 
MORGÁNA, PAVEL BÝMA, DOBRÁCI OD KOSTI, HRNEK, GOODWILL, DUO HEIDUK, 
DIHEL, VOCAL ABSOLUT a CAPELLA, NEHO, KLAPP, MISTŘI a MARKETKA, KOPYTO, 
SLAMÁK a SOVA, MACHAČEK PAVEL, PTAČOROKO a další

Bohaté občerstvení zajištěno. Bližší informace na tel.: 603 571 176
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OPRAVY  chladniček a mrazniček

 do 24 hodin
 opravy všech značek
 plnění autoklimatizací

Okamžité spojení s mechanikem  605 140 362
Tel: 569 731 421

Holaň Radim, Ostrava-Nová Bělá, Krmelínská 357

NEMOCNICE VE FRÝDKU–MÍSTKU, 
příspěvková organizace

nabízí nadále služby RESPITNÍ PÉČE HARMONIE. Služba je určena seniorům s ome-
zenou hybností, osobám s částečným postižením, s možnou zdravotní indikací. Během 
měsíce června 2006 nabízíme zvýhodněnou cenu 350 Kč/den. Více informací najdete na 

www.nemfm.cz/harmonie, dále na respitni@nemfm.cz a tel.: 558 415 390. 
Služby nenahrazují hospitalizaci v nemocnici. Léky s sebou. Rezervace předem nutná, 

kapacita je omezena!

Vám nabízí tyto služby:

• projektace a realizace zahrad na klíč
• výsadba – údržba zeleně, živých plotů, stromů, trávníků
• zakládání okrasných skalek a jezírek
• úpravy pozemků, hotových zahrad
• veškeré zahradnické práce
• kameny, štěrk, kůra, zemina

Mobil: 723 502 844 Bednář  sídlo: 
www.volny.cz/begarden  Paskovská 191, 739 24 Krmelín

Chcete mít i Vy pěknou zahradu? 

ZAHRADNÍ  FIRMA BeGARDEN
B
e
G
A
R
D
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N
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AGENTURA EMA
Vám zajistí:  asistenční a pečovatelskou službu v domácnosti 24 hodin denně 

NONSTOP
• Ošetřovatelská péče – toaleta na lůžku, příprava podávání léků, rehabilitace, osob-

ní hygiena
• Ozdravné pobyty v solné jeskyni
• Péče o vozíčkáře – dohled, hygiena, doprovod
• Péče navazující na hospitalizační léčbu
• Péče vycházející z aktuálních potřeb klienta (příjem potravy, drobný úklid)
• Sociální poradenství
• Osobní asistence ve školách u postižených dětí i ve volném čase
• Pedikérské služby u Vás doma
• Převazy chronických ran – pomůžeme při léčbě bércových vředů 

 
Adresa kanceláře: 
Mitrovická 3, 724 00 Ostrava-Stará Bělá,  Telefon: 774 499 550
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Firma Jiří Fluksa
      -Mattys Group, 
Příborská 12/1585,
Frýdek-Místek

hledá
zedníky (zdění, omítky, fasády, obklady, 
dlažby, zateplení fasád) a klempíře-pokrý-
vače pro práce ve Frýdku-Místku a okolí. 

Praxe v oboru nutná, 
řidičský průkaz skupiny B vítán. 

Schůzku si domluvte
na tel.: 775 637 265.
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