
Občasník č. 2                                                                 Červen 2009
Hrst růží
Hrst růží
chci ti přinést každé ráno.
Mám jich ve svém srdci
tolik přichystáno,
že nestačím 
tu krásu uchovat...

Nastává nejkrásnější roční období, čas rozkvetlých růží, přicházejícího 
léta, doba dovolených a pro děti prázdnin.

Ať tuto dobu prožijeme v klidu a pohodě s  načerpáním nové energie 
a sil do příštích dnů. 

Starosta obce, zastupitelstvo obce, zaměstnanci obecního úřadu a redakční 
rada

Informace o dění v obci od 12. zasedání zastupitelstva obce (25. 3. 2009)

•	 Krajským	úřadem	MSK	provedeno	přezkoumání	hospodaření	obce	za	rok	2008	–	bez	
výhrad

•	 na	akci	„Dětské	hřiště	s	prolézačkou	v	obci	Krmelín“	podána	žádost	o	dotaci	z	MAS	
Pobeskydí

•	 dotace	na	akci	„Vestavba	do	podkroví	budovy	MŠ	se	vznikem	nového	oddělení“	ve	výši	
3	436	610,87	Kč	převedena	na	účet	obce

•	 žádost	o	dotaci	z	 rozpočtu	MSK	na	stavbu	„Úprava	vstupu	do	MŠ	v	Krmelíně“	byla	
vyhodnocena jako 13. v pořadí náhradníků

•	 byla	podána	žádost	o	dotaci	na	projekt	„Výtah	pro	budovu	OÚ	a	MŠ“	z	ROP	Moravsko-
slezsko

•	 firma	 INPROS	Frýdek	–	Místek	dokončila	projektovou	dokumentaci	 „Rekonstrukce	
Hasičské	zbrojnice“

•	 na	dodávku	cisternové	automobilové	stříkačky	vybrána	firma	RS	Trucks,	Otrokovice	–	
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cena	6	059	480	Kč	vč.	DPH

•	 	ukončeno	výběrové	řízení	na	akci	„Poradenství,	příprava	podkladů,	vypracování	kom-
pletní	žádosti	o	dotaci	na	čerpání	prostředků	z	fondů	EU,	organizace	a	provedení	výběrových	ří-
zení	na	realizaci	kanalizace	a	ČOV	v	obci	Krmelín“	–	vybrána	firma	HRAT	Třinec	v	ceně	999		600	
Kč	vč.	DPH

•	 provedena	oprava	místních	komunikací	ul.	Lyskova	a	ul.	U	Pískovny	firmou	ALPINE	
Valašské	Meziříčí	v	celkové	ceně		834	639,-	Kč	vč.	DPH

•	 s	MgA.	Jakubem	Gajdou,	akademickým	sochařem	a	restauratérem	uzavřena	smlouva	
na	opravu	kříže	na	pozemku	p.	Janouškové	v	ceně	226	720,-	Kč	vč.	DPH	–	kříž	je	odvezen	do	
ateliéru

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 19. 5. 2009

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
	 a)	kontrolu	usnesení	z	12.	zasedání	zastupitelstva	obce
	 b)	informaci	o	dění	v	obci	od	12.	zasedání	zastupitelstva	obce
	 c)	slib	nového	člena	zastupitelstva	obce	Ing.	Miroslava	Kanclíře
2.	Zastupitelstvo	obce	schvaluje:
	 a)	rozšíření	programu	zasedání	o	nové	body	6.	a	7.	a		očíslování	původních	bodů	6.	až			

11.	na	8.	až	13.
	 b)	měsíční	odměnu	neuvolněnému	členu	zastupitelstva	obce		Ing.	Miroslavu	Kanclířovi	

od	1.	6.	2009	dle	nařízení	vlády	č.	358/2000		Sb.	v	platném	znění	
	 c)	zařazení	4	požadavků	k	zapracování	do	změny	č.	3	územního	plánu	obce
	 d)	projekt	Základní	školy	T.	G.	Masaryka	Krmelín	s	názvem:	„Modernizace	Základní	

školy	T.	G.	Masaryka	Krmelín“	a	souhlasí	s	předložením	žádosti	o	dotaci	v	rámci	ROP	Moravsko-
slezsko,	oblast	podpory	4.	1.	Rozvoj	venkova

	 e)		předfinancování	projektu	z	rozpočtu	obce	ve	výši	5	500	000,-	Kč.	Zastupitelstvo	obce		
Krmelín	pověřuje	starostu	obce	k	vyřízení	závazného	bankovního	úvěru	k	tomuto	investičnímu	
záměru,		v	případě	schválené	dotace		

	 f)	dodatek		č.		6		ke			Zřizovací		listině		příspěvkové		organizace			ZŠ		T.	G.	M.			Krmelín
	 g)	Smlouvu		o			poskytnutí			účelového			finančního			transferu		z	rozpočtu			obce			Církvi			

československé husitské na opravu střechy modlitebny
3. Zastupitelstvo obce děkuje:
	 a)	p.		Mgr.		Michaele		Turčíkové		za		zodpovědný		přístup		a	aktivní	práci	při	výkonu	

funkce		člena	zastupitelstva	obce
4. Zastupitelstvo obce ukládá:
	 a)	podat	informaci	o	plnění		bodu	3.	a)		usnesení	z	12.	zasedání	zastupitelstva	obce
	 b)	organizačně	a	stavebně	řešit		parkování	v	okolí	ZŠ

klklklklklklk
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Volby do Evropského parlamentu ve	dnech	05.	06.		–	06.	06.	2009

                                                                 Volební	okrsek	1		Volební	okrsek	2		Celkem	Volební	účast	celkem	v	%
Počet	zapsaných	voličů																																	988								 687	 1675	 39,70
Počet	voličů	 389	 275	 664	
Číslo	 Název	strany	
1	 Liberta.cz	 5	 3	 8	 1,20
2	 Křesť.demokr.unie-Čs.strana	lidová	 43	 18	 61	 9,18
3	 Věci	veřejné	 6	 3	 9	 1,35
4	 Občanská	demokratická	strana	 165	 127	 292	 43,97
5	 Suverenita	 18	 14	 32	 4,81
6	 Volte	Pr.Blok-www.cibulka.net	 2	 1	 3	 0,45
7	 Sdruž.pro	rep.-Republ.str.Čsl.	 0	 0	 0	 0,00
8	 Česká	str.národ.socialistická	 0	 0	 0	 0,00
9	 Evropská	demokratická	strana	 4	 8	 12	 1,80
10	 Strana	svobodných	demokratů	 0	 0	 0	 0,00
11	 Demokratická	Strana	Zelených	 1	 0	 1	 0,15
12	 Česká	strana	národně	sociální	 0	 0	 0	 0,00
13	 Národní	strana	 1	 0	 1	 0,15
14	 SDŹ-Strana	důstojného	života	 1	 1	 2	 0,30
15	 Humanistická		strana	 0	 0	 0	 0,00
16	 Moravané	 2	 3	 5	 0,75
17	 Spojení	demokraté-Sdruž.nezáv.	 0	 0	 0	 0,00
18	 Liberálové.CZ	 0	 0	 0	 0,00
19	 Strana	demokracie	a	svobody	 0	 0	 0	 0,00
20	Nejen	hasiči	a	živn.s	učiteli	do	Evropy	 0	 0	 0	 0,00
21	Komunistická	strana	Čech	a	Moravy	 63	 29	 92	 13,85
22	„STRANa	NEZ.-VAŠE	ALTERNATIVA“	 1	 1	 2	 0,30
23	 Strana	svobodných	občanů	 0	 2	 2	 0,30
24	 SNK	Evropští	demokraté	 4	 2	 6	 0,90
25	 Balbínova	poetická	strana	 0	 0	 0	 0,00
26	 Strana	zelených	 4	 1	 5	 0,75
27	Koruna	Česká	(monarchistická	strana)	 0	 0	 0	 0,00
28	 Lidé	a	Politika	 0	 0	 0	 0,00
29	 „Strana	soukromníků	ČR“	 0	 0	 0	 0,00
30	 Zelení	 0	 0	 0	 0,00
31	 Dělnická	strana	 2	 3	 5	 0,75
32	 NEZÁVISLÍ	 6	 3	 9	 1,35
33	Česká	strana	sociálně	demokratická	 61	 56	 117	 17,62

Sdělení obecního úřadu
Výzva	pro	pamětníky
V	současné	době	probíhá	v	ateliéru	oprava	kříže,	posledně	umístěného	na	pozemku	parcela	

číslo	363/1	v	majetku	p.	Věry	Janouškové	(v	křižovatce	ulice	Světlovské	a	silnice	I/58).	Povrch	
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podstavce	je	natolik	poškozen,	že	není	čitelný	nápis	na	něm.

Obracíme	se	na	pamětníky		s	žádostí	o	poskytnutí	jakékoliv	informace,	která	by	umožnila	ob-
novit	původní	text	na	kříži.	Své	poznatky	předejte	na	Obecní	úřad	v	Krmelíně.

Za spolupráci děkuje. Ing. Václav Zezulka, starosta obce 
Z naší knihovny

Z	důvodu	 stěhování	do	nových	prostor	nad	obecním	úřadem	bude	knihovna	v	době	od	1.	
července	do	2.	srpna	2009	uzavřena.

Půjčování	knih	v	nové	knihovně	zahájíme	v	pondělí	3.	 srpna	od	16.30	hodin	do	19	hodin.	
Půjčovací	doba	zůstává	stejná.	

Prosíme	čtenáře,	občany	Krmelína,	kteří	budou	ochotni	s	výpomocí	při	stěhování,	řazení	knih	
do	 regálů,	 aby	 svou	účast	oznámili	knihovnici	nebo	e-mailem	na	adresu:	knihovna.krmelin@
seznam.cz

Děkuji	za	ochotu	i	pomoc.
Hezké	prázdniny	a	dovolenou	vám	přeje

Marie Vašicová, vedoucí knihovny
Oznámení

Dd	14.	června		2009	byla	do	provozu	uvedena	nová	autobusová	linka	č.910	333	Ostrava-Moš-
nov,	která	nahrazuje	linku	č.	33.	Dopravcem	této	linky	je	Veolia	Transport	Morava	a.	s.	Zájemci	
si	mohou	vyzvednout	jízdní	řád	na	obecním	úřadě.

Opisy vodoměrů
Severomoravské	vodovody	a	kanalizace	Ostrava,	a.s.	oznamují,	že	v	termínu	od	7.	7.	2009	do	

30.	7.	2009	bude	v	naší	obci	prováděn	pracovníky	SmVaK	Ostrava	a.s.,	pravidelný	opis	vodomě-
rů.

Naši jubilanti
V	měsících	dubnu,	květnu	a	červnu	oslavili	a	oslaví	významná	životní	výročí	naši	občané
pan	Miroslav	Zmeškal	 75	let
pan	Zdeněk	Polášek	 75	let
paní	Olga	Niesnerová	 75	let
pan	Ing.	Milan	Hrubý	 75	let
paní	Vlasta	Plačková	 80	let
pan	Věroslav	Mácha	 80	let
pan	Jaromír	Vojtovič	 80	let
paní	Božena	Šindlová	 85	let
pan	Václav	Procházka	 85	let
paní	Marie	Blahutová	 94	let

Především	pevné	zdraví,	radost,	spokojenost,	duševní	pohodu	a	hodně	životního	elánu		přeje-
me tímto všem oslavencům.

V době od loňského podzimu se naše obec rozrostla o nejmenší občánky	Teodora	Baluška,	
Nelu	Ježovou,	Richarda	Hesse,	Sofii	Vaňkovou,	Františka	Šperlína,	Alexandra	Petrovského,	Voj-
těcha	Jalůvku	a	Anežku	Máchovou.
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V průběhu první poloviny letošního roku nás navždy opustili 
ve	věku	82	let	paní	Božena	Máchová
ve	věku	85	let	paní	Libuše	Válová
ve	věku	75	let	pan	Alois	Šperlín
ve	věku	55	let	paní	Hana	Benešová
ve	věku	82	let	pan	Václav	Slavík
ve	věku	82	let	paní	Růžena	Lyčková
ve	věku	68	let	paní	Marta	Sládková
ve	věku	78	let	pan	Leoš	Vijačka
ve	věku	68	let	pan	Jiří	Burdek		
Rodinám	zesnulých	vyjadřujeme	touto	cestou	hlubokou	soustrast.

Hana Plačková
Pár demografických a souvisejících dat

V	roce	2008	opět	narostl	počet	obyvatel,	který	se	historicky	poprvé	přehoupl	přes	dvoutisíco-
vou	hranici	již	v	průběhu	roku	2007.	K	31.	12.	2008	máme	přiděleno		678	čísel	popisných,		ně-
která	jsou	však	jako	předběžná	evidována	u	pozemků,	které	teprve	budou	zastavěny	rodinnými	
domy	či	ostatními	objekty.	Obydleno	či	ve	výstavbě	je	asi	640	domů.	Pro	zajímavost	dále	uvádíme	
tato	statistická	data	k	31.	12.	2008

	 počet	 průměrný	věk	 datum	narození	 datum	narození
 nejstaršího  nejmladšího
všichni	občané	 2072	 39,36	 05.03.1915	 21.11.2008
muži	 1009	 38,37	 08.01.1920	 21.11.2008
ženy	 1063	 40,30	 05.03.1915	 20.11.2008
děti	do	15	let	 		316	 		7,38
děti	do	18	let	 		398	 		9,17
starší	60	let	 		439	 	69,82
66 občanů se přihlásilo k trvalému pobytu
14	občánků	se	narodilo	(4	hoši	a	10	dívek)
35	občanů	se	odhlásilo	z	trvalého	pobytu	v	obci
15	občanů	zemřelo	(11	mužů	a	4	ženy)
bylo	uzavřeno	24	sňatků	a	5	manželství	bylo	rozvedeno.

Celoroční práce Komise pro občanské záležitosti v Krmelíně byla soustředěna na předání 
drobných	pozorností		31	našim	nejstarším	občanům	u	příležitosti	75.,	80.,	85.,	90.,	92.	a	93.	naro-
zenin.	Sté	výročí	narození	oslavila	paní	Marie	Zezulková	v	Domově	důchodců	Ondráš	v	Brušper-
ku.	Členové	komise	navštívili	jeden	manželský	pár	u	příležitosti	výročí	svatby	a	již	tradičně	za-
vítali	v	předvánočním	čase	s	vánočními	balíčky	za	našimi	občany	a	 to	do	Domova	důchodců	
Ondráš	v	Brušperku,	za	manžely	Slívovými	v	Domě	s	pečovatelskou	službou	v	Ostravě-Nové	Bělé	
a	za	manžely	Procházkovými	v	Domově	pro	seniory	Sluníčko	v	Ostravě-Vítkovicích.	K	příjem-
ným	nedělním	chvilkám	pak	patří	i	čtyři	vítání	občánků,	při	kterých	se	všichni	přítomní	podělili	
o	radost	s	rodiči	našich	nejmenších	dětiček.	Slavnostního	ukončení	školního	roku	v	mateřské	
i	základní	škole	se	spolu	se	starostou	obce	účastnili	i	zástupci	komise	pro	občanské	záležitosti.	
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Společně	se	pak	po	dvouměsíční	přestávce	opět	přivítali	s	pedagogickými	pracovníky	i	žáky	škol	
a	zahájili	tak	nový	školní	rok	2008/2009.

V	souvislosti	se	zákonem	o	ochraně	osobních	údajů	a	jeho	návaznosti	na	jiná	nařízení	bychom	
chtěli	touto	cestou	požádat	o	spolupráci	při	získání	informací	o	výročích	svateb.	Pro	nás	jsou	to	
nedostupné	informace,	které	lze	získat	pouze	od	rodinných	příslušníků	či	nejbližších	přátel	osla-
venců.	Pokud	tedy	máte	ve	svém	okolí	manželské	páry,	které	by	byly	naší	vzpomínkou	alespoň	
malinko	potěšeny,	vaše	informace	s	radostí	přivítáme.	Za	pochopení	děkujeme.

Hana Plačková

Základní škola Vás informuje
Jaro

Jaro	je	nejkrásnější	období	v	roce.
Všechno	krásně	kvete.	Mláďata	hus,slepic	a	 jiných	zvířat	 se	prohánějí	po	dvoře.Všechno	 se	

probouzí	k	životu,	protože	sluníčko	dává	mnoho	sil.	Jaro	mám	moc	ráda.
Martina Blechová, 4. třída

Mořena
Dne	8.	4.	 jsme	vynášeli	Mořenu.	Měli	 jsme	 jen	dvě	vyučovací	hodiny.	 Jakmile	 jsme	vyšli	ze	

školy,	páťáci	nadzvedli	Mořenu	a	cestou	i	začali	zpívat	písničku	Nesu,	nesu	Mořenu.	Šli	jsme	přes	
cestu	ke	kříži,	kolem	Machovce,	až	jsme	došli	k	mostu,	který	vedl	přes	Machůvku.	Všechny	holky	
a	kluci	šli	na	travnatý	břeh	Machůvky	a	házeli	do	potoka	kameny	a	klacky.	Pak	si	všechny	třídy	
navzájem	půjčili	Mořenu	a	vyfotili	se	s	ní.	Pak	jsme	všichni	zazpívali	nebo	zarecitovali	a	pak	paní	
učitelka	Mořenu	zapálila	a	hodila	ji	do	potoka.	Mořena	se		ale	zachytila	do	větví	a	nechtěla	plavat	
po	proudu.	Proto	vzala	paní	učitelka	klacek	a	postrčila	Mořenu	víc	do	potoka.	Na	hořící	Mořenu	
pak	děti	házely	kamení,	 klacky	 a	 taky	květiny.	Pak	někteří	 kluci	dlouhými	klacky	postrkovali	
hořící	kříž	s	Mořenou	v	potoce,	aby	měl	jednodušší	cestu	a	aby	Mořena	doplula	dál.	Kluci	našli	
několik	křížů	u	stromů	z	minulých	let.	Pak	už	jsme	šli	zpátky	ke	škole.	Bylo	to	hezké.	

M. Synovec, 4. třída
Na Škaredou středu jsme vynášeli Mořenu. Nejprve	jsme	vyšli	ze	školy,	krásně	svítilo	sluníč-

ko.	Potom	jsme	se	seřadili	a	šli	jsme	k	lesu	Machovci.	Páťáci	nesli	Mořenu	a	zpívali:	Nesem,nesem	
Mořenu…Až	jsme	došli	k	potoku	Machůvka.	Tam	jsme	zase	zpívali,	nejprve	zpívali	páťáci,	pak	
my,	potom	třeťáci,	druháci	a	nakonec	prvňáci.	Když	všichni	dozpívali,	tak	jsme	zapálili	Mořenu.	
Naše	paní	učitelka	ji	pak	hodila	do	potoka	a	my	jsme	ji	klacky	postrkovali.

Zvyk	pálení	Mořeny,	která	je	symbolem	zimy	pochází	od	starých	Slovanů.
Aleš Paseka, 4. třída

Den země
Dne	28.	4.	v	úterý	jsme	ve	škole	slavili	Den	Země.	Do	školy	nás	přijeli	navštívit	Slováci.	Dorazili	

okolo	9.	hodiny.	My	jsme	 ještě	před	tím	nachystali	stanoviště,	ve	kterém	se	vyrábělo	papírové	
město	a	kytky.	Potom	jsme	se	rozdělili	do	skupin	a	každá	skupina	šla	do	nějaké	třídy,	ve	které	
začala	pracovat	na	svých	výrobcích.	

Naše	skupina	začínala	ve	4.	třídě,	kde	se	vyrábělo	město,	ve	kterém	byly	seschlé	stromy.	Tedy	
město	celé	vyrobené	z	odpadků.	V	této	třídě	jsme	pracovali	nějakou	dobu	a	poté	jsme	se	přesunu-
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li	do	5.	třídy,	kde	se	vyrábělo	město,	tentokrát	čisté	a	barevné.	Barvili	jsem	temperami	paneláky,	
hotely	a	domy.	Někteří	z	nás	vyráběli	květiny	z	krepového	papíru.	Byly	červené,	žluté	a	fialové.

Když	jsme	skončili,	šli	jsme	do	1.	třídy	vyrábět	vesnici.	Tvořili	jsem	domy,	stromy,	školy	a	taky	
kytky	z	papíru.	Bylo	to	velmi	zajímavé.	Poté	následovalo	poslední	stanoviště,	na	kterém	se	pole-
povaly	plastové	lahve	různými	obrázky,	které	jsem	si	předem	vystřihli.	Někteří	z	nás	lepili	ryby,	
mořské	hvězdy	a	mušle,	jiní	zase	srdíčka,	kolečka	a	různé	jiné	tvary.	Nakonec	jsme	do	lahví	dali	
buď	alobalové	kuličky	nebo	obarvenou	vodu.	Lahve	 jsme	pak	používali	 jako	hudební	nástroj.	
Celý	tento	ten	byl	super	a	moc	se	mi	líbil.

Tereza Growková, 5. třída

Slovinsko
Projekt	Comenius	,	od	něhož	naše	škola	obdržela	grant	,	umožňuje	učitelům	navštěvovat	školy	

zúčastněných	zemí	,	seznamovat	se	s	jejich	možnostmi	ekonomickými	i	s	personálem.
Tentokrát	jsme	navštívili	slovinskou	základní	školu	v	obci	Svety	Juri	,	která	se	nachází	v	oblasti	

Rogašovci	nedaleko	rakouských	hranic	.	Tento	kraj	se	podobá	našim	Oderským	vrchům:	mírně	
zvlněná	,	čistá	,	soukromým		zemědělstvím	poznamenaná	krajina	,	plná	léčivých	zřídel	a	srdeč-
ných	lidí	 .	Zde	nemusíte	umět	cizí	jazyk	,	abyste	se	domluvili	 .	Stačí	jen	pozorně	naslouchat	a	
ihned si uvědomíte společné kulturní cyrilometodějské kořeny .

Obec	Svety	Juri	má	přibližně	tolik	obyvatel		jako	Krmelín	.	Do	její	školy	se	ale	sjíždí	děti	z	celé	
široké	oblasti	v	počtu	kolem	300	.	Po	našich	předchozích	zkušenostech	ze	škol	v	jiných	státech	
nám	ta	naše	krmelínská	připadala	krásná	,	ale	ve	Slovinské	jsme	nevycházeli	z	nadšení	na	každém	
kroku	.	V	každé	třídě	visela	multimediální	tabule	,	děti	pracovaly	se	zajímavými	ekologickými	
materiály	–	zrovna	měly	jarní	dílny	-	,	kuchyň	i	jídelna	se	leskla	nablýskaným	nerezovým	nádo-
bím	,	všude	vládla	příjemná	pracovní	atmosféra	.	Nejvíce	jsme	byli	uneseni	moderní	tělocvičnou	
s	posilovnou	,	s	veškerým	nářadím	a	bezpečnostními	opatřeními,	na	které	je	možné	si	pomyslet	.	
Tato	škola	byla	dětským	a	pedagogickým	rájem	.	

A	kde	na	to	vše	obec	vzala	?	Veškeré	investice	po	několik	let	šly	na	ni	,	i	když	lidé	v	obci	po-
třebovali	 obnovit	 vodovod	 ,	 opravit	 cesty	…pochopili	 ,	 co	 je	nejdůležitější	 .	Navíc	 se	 radním	
podařily	peníze	sehnat	přes	různé	granty	z	Evropy	a	nakonec	opravit	i	ty	cesty	.	Možná	tomu	i	
přispěl	místní	starosta	,	bývalý	ředitel	školy	.	A	možná	také	to	slovinské	politické	nebe	je	mnohem	
jasnější	a	čitelnější	než	to	naše	,	peníze	do	škol	směřují	rychleji	a	neprocházejí	tolika	rukama	,	než	
dojdou na správné místo .   

Kromě	školy	jsme	viděli	také	školku	s	mikrojeslemi	.	Tady	jsme	si	vzpomněli	na	krmelínské	
maminky	,	jež	by	jesle	také	jistě	uvítaly	.	Vždyť	kdysi	byly	samozřejmostí	a	nyní	stále	více	rodin	
po nich volá.

Slovinci	se	o	nás	velmi	dobře	starali	a	kromě	stylového	vesnického	ubytování	 jsme	ocenili	 i	
pozvání	na	večeři	s	typickými	krajovými	jídly	.	Překvapilo	nás	,	jak	i	jejich	lidová	kuchyň	je	velmi	
podobná naší .

Na	Slovinsko	budeme	dlouho	vzpomínat	a	pokud	ještě	nevíte	kam	na	dovolenou	a	máte	rádi	
cyklistiku	nebo	turistiku	,	pak	tento	mírný	kraj	s	milými	lidmi	je	to	pravé	pro	vás	.	

Mgr. Dagmar Kovalová



8 Krmelínský zpravodaj
Škola

Temná,	hranatá	budova	plná	dětí,	pilné	kuchařky	a	jeden	ředitel,	tak	to	je	naše	škola.	O	přestáv-
kách	se	ozývají	různé	zvuky,	zvlášť	u	nás	ve	IV.třídě,	kde	právě	sedím	a	píšu	tento	sloh.	U	nás	ve	
třídě	létá	o	přestávce	pěnový	balónek,	se	kterým	si	hází	kluci,	můžete	slyšet	vrzání	per	v	madraci,	
jak	na	ní	skáčou	holky,	cvrnkaní	kolíků	ze	stavebnice	a	trochu	řevu.	Myslím,	že	máme	tu	nejlepší	
školu	na	světě.	A	taky	bych	nikdy	nechtěl	vyměnit	paní	učitelku	za	nic	na	světě.	Myslím	si,	že	
mezi	naší	školou	v	21.století		a	mezi	školou	v	18.století,	je	velký	rozdíl,	ale	vraťme	se	k	tématu	o	
naší	škole,	které	jsme	naťukli.	Nejvíce	mě	baví	matematika	a	tělocvik.	V	téhle	škole	se	mi	velice	
líbí a mám tam nejlepší kamarády.   

Michal Synovec, 4. třída
Polsko

Dne	20.5.	jsme	jeli	do	spřátelené	školy	poblíž	Katowic	na	letní	olympiádu.Vyjeli	jsme	v	7:30	
hodin	ráno	a	cesta	trvala	dvě	a	půl	hodiny.	Po	příjezdu	jsme	šli	do	haly	a	tam	nám	polský	pan	
ředitel	řekl	program	společného	dne.	Atletika	byla	pro	nedostatek	času	zrušena,	což	mnohé	z	nás	
zklamalo.

Já	jsem	šla	do	jedné	ze	skupinek,	kde	jsme	vyráběli	lapač	snů	z	CD	nosičů.	Najednou	nás	vy-
rušila	polská	paní	učitelka,	která	chtěla,	abychom	se	zúčastnili	házení	basketbalovým	míčem	na	
koš. My jsme vyhráli 3. místo. Potom jsme se vrátili do třídy, kde jsme dodělávali lapač snů. Pak 
nám	zase	jiná	paní	učitelka	řekla,	že	půjdeme	na	oběd.	K	obědu	byly	výborné	knedlíky!

Po	obědě,	když	 jsme	dodělali	 lapač	 snů,	 	 jsme	šli	do	haly,	kde	 se	hrál	florbal.	Kluci	vyhráli	
2.		místo.	Odpoledne	jsme	se	rozloučili,	sbalili	věci	a	nastoupili	jsme	do	autobusu.	Cestou	zpátky	
nám	pan	řidič	pustil	televizi.	Byl	to	úžasný	den!

M. Brožová, 4. třída
Den s požárníky

29.	5.	k	nám	přijeli	hasiči.	Šli	jsme	do	sálu	a	tam	nám	ukazovali	obleky.	Potom	jsme	šli	ven	před	
školu.	Byla	tam	hasící	pěna,	všichni	jsme	se	šli	podívat,	jak	pracují	s	tou	pěnou	a	někteří	do	ní	i	
šlapali.	Potom	přijelo	druhé	hasičské	auto,	které	mělo	žebřík,	co	zachraňuje	lidi	z	hořících	bará-
ků.	Jeden	z	hasičů	vlezl	do	nejvyššího	okna	školy	a	druhý	hasič	ho	zachraňoval.	Vyjel	s	žebříkem	
až	k	oknu	a	zachránil	ho.	Potom	přinesli	bednu,	která	byla	nacpaná	senem	a	zapálili	ji.	Hned	ji	
začali	hasit.

Všichni	jsme	se	dobře	bavili	a	poučili	se,	že	si	nemáme	hrát	se	zápalkami.
Martina Blechová, 4. ročník 

Den dětí
1.		červen	byl	super	den,	přijela	k	nám	do	školy	skupina	Keltik.
První	hodinu	jsme	hráli	s	paní	učitelkou	fajn	hru	Černokněžník.	Potom	jsme	šli	do	sálu,	tam	si	

pro	nás	připravili	pohádku	O	líném	Honzovi.	Všechno	mělo	být	venku,	ale	počasí	nám	nepřálo.
Vyzkoušeli	jsme	i	různá	stanoviště	ve	třídách.	I	na	chodbě	byly	hry.	Mělo	být	i	stanoviště	s	chů-

dy,	rytíři	to	vyzkoušeli,	ale	klouzalo	to,	tak	je	ze	soutěží	vyřadili.Co	chvilku	se	v	sále	hry	měnily.	
Taky	jsme	si	chodili	pro	podpisy.

Barbara Zawadová, 4. ročník
1.  6. jsme měli ve škole Den dětí.	Přijela	k	nám	skupina	KELTIK.	Když	přijeli,	tak	jsem	jim	

pomohl vynést jejich věci nahoru do sálu, protože venku bylo škaredě. Hned po první hodině 
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jsme	odešli	do	sálu.	Tam	pro	nás	měli	přichystanou	pohádku	O	Honzovi,	jak	chtěl	dostat	prin-
ceznu	za	ženu.

Nahoře	 ve	 třídách	 byla	 nachystána	 stanoviště.	Ve	 třetí	 třídě	 se	 chytaly	 kroužky	na	meč,	 ve	
druhé třídě jsme si hráli na kata, ale nesekali jsme hlavy, ale párátka. Moc mi to nešlo, ale potom 
se mi to povedlo. A v první třídě jme chytali rybičky. Potom pro nás připravili i nějaké soutěže 
v	sále.Třeba	jsme	prolézali	tunelem,	ve	kterém	byly	míčky	a	soutěžilo	se	v	tom,	kdo	jich	posbírá	
více.	Bylo	i	plno	dalších	soutěží.

Potom vše skončilo a šli jsme na oběd.
Libor Hranický, 4. ročník

Den pro zdraví
V	úterý	2.6.	k	nám	do	školy	přijeli	členové	Českého	červeného	kříže.	Byli	 jsme	v	naší	 třídě	

s  páťáky. 
Nejdříve	k	nám	přišel	zdravotník,	který	nám	ukazoval	masáž	srdce	a	dýchání	z	úst	do	úst.	Pak	

přišla	slečna,	která	nám	ukazovala,	jak	ošetřit	zlomeniny.	Potom	přišla	slečna,	která	ukazovala,	
jak	ošetřit	krvácení.	Nakonec	jsme	si	se	zdravotníkem	povídali	o	různých	zraněních	v	lese.

Karel Mayer, 4. ročník
Řecko

V	rámci	projektu	Comenius	navštívili	někteří		učitelé	naší	školy	s	p.	ředitelem	Základní	školu	
v	Karditse	v	Řecku.

Město	se	nachází	asi	350km	od	Atén	ve	vnitrozemí.	Cestování	bylo	náročné,	ale	zážitky	z	této	
země	to	vyvážily,	i	když	ne	vždy	byly	úžasné.	Atény	se	například	potýkají	s	velkým	množstvím	
drogově	závislých	lidí,	které	jsme	měli	možnost,	bohužel,	spatřit	na	vlastní	oči.Také	zemědělská	
krajina	mě	moc	nenadchla-	neupravená	pole	se	vůbec	nedají	srovnat	s	malebnými	českými	po-
líčky.	Naopak	–	co	do	historických	památek	se	Řecko	může	srovnávat	s	málokterou	zemí	–úžasná	
Akropolis, tajemné kláštery v Meteoře a mnoho dalších.

My	jsme	se	opět	tedy	sešli	se	svými	kolegy	učiteli	z	Řecka,	Slovinska	a	Itálie,	abychom	dále	pra-
covali	na	projektových	aktivitách.	Řečtí	kolegové	nám	ukázali	svou	školu,	děti	nám	na	uvítanou	
připravily	kulturní	program.	Velice	zajímavé	bylo	i	vystoupení	místního	folklórního	souboru	v	
krojích.Vrcholným	zážitkem	byla	návštěva	již	zmiňované	Meteory,	kulturní	památky	nacházející	
se	nedaleko	Karditse.	Je	to	komplex	několika	klášterů	vybudovaných	na	vrcholcích	skal.

Kdo	navštíví	Řecko,	musí	vyjít	na	Akropolis	–	podařilo	se	nám	to,	v	den	odletu	jsme	měli	asi	
2hodiny	čas,	takže	jsme	to	krásně	stihli.

Jsme	velice	rádi,	že	jsou	nám	tyto	aktivity	umožněny,	neboť	nové	poznatky	–	jak	ty	školní,	tak	
ty	kulturní	–	nás	velice	obohatily	a	budou	nám	jistě	přínosem	v	naší	další	pedagogické	práci.

Mgr. Jarmila Adámková

Zájmové organizace
Z činnosti klubu důchodců

Významnými	akcemi,	které	v	uplynulém	období	organizoval	místní	klub	důchodců	bylo	napří-
klad	květnové	přátelské	posezení,	kde	byl	připomenut	Den	matek	a	které	příjemně	zpestřily	děti	
místní	mateřské	školy	pod	vedením	paní	učitelky	Vašicové.
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Další	zdařilou	květnovou	akcí	byl	autobusový	zájezd	na	zámek	v	Hradci	nad	Moravicí	a	do	

arboreta	v	Novém	Dvoře.	Poděkovat	i	touto	cestou	chtějí	členové	klubu	žákům	5.	třídy	základní	
školy	a	jejich	učitelce	paní	Adámkové	za	nabídku	divadelního	představení	pohádky	„Šípkový	rů-
ženec“,	které	v	sále	školy	zhlédlo	a	nejen	potleskem	ocenilo	v	pondělní	dopoledne	38	důchodců.	
Žáci	navíc	přítomným	ještě	zazpívali,	zarecitovali	a	zahráli	na	flétny.	Připravili	tak	babičkám	a	
dědečkům krásné dopoledne.

Na	měsíc	červen	připravil	výbor	klubu	akci	k	40.	výročí	trvání	místního	klubu	důchodců.	I	tato	
akce		zdárně	proběhla.

12.	června	se	v	sále	restaurace	Na	Benátkách	sešly	delegace	spřátelených	klubů	důchodců	či	
seniorů	z	Brušperka,	Dolní	Bečvy,	Kozlovic,	Lhotky,	Oprechtic,	Palkovic,	Paskova,	Staré	Vsi	nad	
Ondřejnicí	a	Staříče	a	85	místních	členů	klubu	a	občanů.	Po	přivítání	přítomných	předsedkyní	
klubu	paní	Věrou	Cintlerovou	byli	seznámeni	s	činností	klubu	v	uplynulých	čtyřiceti	 létech.	S	
jeho	těžkými	začátky,	způsoby	a	podmínkami	organizace	činnosti,	s	problémy	získávání	místa,	
kde	by	se	členové	klubu	mohli	scházet.	Dále	pak	o	akcích,	které	po	dobu	svého	trvání	klub	pro	
své	členy,	ale	i	jiné	organizace	připravil.

Následovalo	vystoupení	zástupců	pozvaných	klubů	a	starosty	naší	obce	Ing.	Václava	Zezulky.
Poté	se	již	rozběhl	zábavný	program,	ve	kterém	vystoupil	Lašský	soubor	písní	a	tanců	Ondřej-

nička	s	cimbalovkou	Základní	umělecké	školy	v	Brušperku,	po	nich	členové	místního	klubu	dů-
chodců	a	zlatým	hřebem	programu	bylo	vystoupení	souboru	Svazu	žen	z	Nové	Bělé	pod	názvem	
„Novobělské	babičky“	s	vlastními	písněmi,	povídáním	a	humornými	scénkami.

Všechna	 vystoupení	 se	 přítomným	 líbila	 a	 byla	 také	 oceněna	 bouřlivým	potleskem.	Násle-
dovala	volná	zábava,	ke	které,	stejně	jako	před	oficiálním	zahájením	akce,	hrála	důchodcovská	
Krmelanka.

Členové	klubu	neustanou	ve	své	pravidelné	činnosti	ani	v	letních	měsících.	Pouze	setkání	žen	v	
dámském	klubu	nebude	v	červenci	a	srpnu.	Od	září	pak	bude	pravidelně	každý	měsíc.

Na	měsíc	září	připravuje	klub	mimo	jiné	další	poznávací	autobusový	zájezd.
Závěrem	informací	přeje	výbor	klubu	důchodců	žákům	příjemně	prožité	prázdniny	a	všem	

spoluobčanům	hezké	 letní	měsíce	 strávené	 ať	 doma,	 či	 někde	 na	 dovolené	 a	 všem	načerpání	
nových	psychických	i	fyzických	sil.

František Novák 
Mistrovské soutěže sezony 2008 – 09 končí…

	V	minulém	Zpravodaji	jste	byli	informováni	o	průběžných	výsledcích	našich	soutěžních	spor-
tů:	stolního	tenisu	a	futsalu,	které	již	své	soutěže	skončily	a	házené,	které	dokončují	závěrečná	
kola.	Nastal	čas	vyhodnotit	výsledky	soutěžících	oddílů	a	jejich	družstev	a	hlavně	zahájit	přípravu	
na	sezonu	2009	–	10.	

Stolní	tenisté	na	skončenou	sezonu	budou	rádi	vzpomínat,	neboť		„A“	družstvo	mužů	postou-
pilo	z	okresního	do	krajského	přeboru	(KP).	Nemalým	úspěchem	tohoto	družstva	je	i	vítězství	v	
krajském	kole	Českého	poháru,	kde	naši	stolní	tenisté	vyhráli	jednu	ze	skupin	a	postoupili	spolu	
s	Tatrou	Kopřivnice	do	národního	kola,	které	začne	v	září.	Na	cestě	v	pohárové	soutěži	mimo	jiné	
porazili	silné	celky	Karviné	a	dnes	již	třetiligový	Svinov.	Naše	„Ačko“	postoupilo	do	KP	z	druhé-
ho	místa,	čímž	se	kvalifikovalo	do	baráže,	kterou	suverénně	vyhrálo.	Postupně	porazilo	v		MSV	
Studénku	B,	Sokol	Bobrovníky	C,	SK	Svinov	C	a	Sokol	Chotěbuz.	Postup	do	KP		nebyl	nijak	jed-
noduchý,	stejně	tak	i	dosavadní	„putování“	Českým	pohárem.	O	tyto	dobré	výsledky	se	přičinili	
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hráči:	Petr	Holaň,	Zdeněk	Manda.	Evžen	Peter,	Roman	Polach,	Josef	Širan	a	Daniel	Unzeitig,

Rovněž	i	družstvo	mužů	„B“	se	z	12	družstev	okresní	soutěže	2.	třídy	umístilo	nakonec	na	pěk-
ném	8.	místě,	čímž	se	vyhnulo	sestupovým	starostem,	s	kterými	se	minulé	ročníky	potýkalo.

Příznivci	bílého	míčku	se	mohou	těšit	od	září	na	hodnotné	zápasy,	které	se	budou	hrát	v	hale	
(malá	herna	nesplňuje	podmínky	pro	KP)	 a	 to	 vždy	v	 sobotu	odpoledne	 a	následně	v	neděli	
dopoledne	ve	čtrnáctidenních	intervalech.	Přijďte		povzbudit	naše	hráče,	určitě	to	budou	potře-
bovat.

Oddíl	futsalu	má	rovněž	ukončenou	vcelku	úspěšnou	sezonu.	„Ačko“	po	počátečních	horších	
výsledcích	se	v	závěru	soutěže	natolik	zlepšilo,	že	skončilo	v	divizi	„F“	na	pěkném	5.	místě	z	12	
družstev	za	Kunčicemi	p.	O.,	Brušperkem,	Parl.	Ostrava	a	Jeseníkem.	V	konečném	účtování	zís-
kali	celkem	34	bodů	a	dosáhli	aktivního	skore		94	:	84.	Nejlepším	našim	střelcem	byl	Josef	Škrhoň	
s	20	góly	před	Pavlem	Máchou	a	Víťou	Mrkvicou	shodně	se	14	góly.	„Bečko“	v	soutěži	1.	třídy	
skončilo	rovněž	na	5.	místě	se	ziskem	25	bodů	a	aktivním	skorem	42	:	28.	Nejlepším	střelcem	z	
našich	byl	Milan	Turčík	s	9	góly.

Našim	házenkářům	v	těchto	dnech	(do	uzávěrky	tohoto	článku)	schází	sehrát	poslední	kolo	
soutěží.	Všechna	naše	družstva	hrají	 shodně	Moravskoslezskou	 ligu	 (MSL).	Muže	 čeká	doma	
leadr	soutěže	Havířov.	Po	21.	kole	jsou	naši	muži	na	6.	místě	s	27	body	a	skore	540	:	394.	Je	to	
určité	zklamání,	neboť	po	podzimní	části,	kde	skončili	druzí	s	minimální	bodovou	ztrátou,	je	to	
nečekané	zhoršení.	které	ovlivnila	zbytečná	porážka	doma	s	Polankou	B	a	remíza	se	Suchdolem	
a	venku	těsná	porážka	na	Lesaně	Zubří	20	 :	21,	když	ještě	2	minuty	před	koncem	zápasu	naši	
házenkáři	vedli	20	:	19.	V	případě	vítězství	doma	s	Havířovem	mohou	naši	muži	skončit	čtvrtí,	
nejhůře však pátí.

Dorostenci,	 kteří	 poslední	 kolo	předehrávali,	 jsou	prozatím	4.	 	 s	 22	 body	 a	 aktivním	 skore	
466:413	za	Hranicemi,	Hlučínem	a	Paskovem.

Mladší	žáci,	kteří	s	mistrovskou	házenou	teprve	začínají	skončili	z	9	družstev	na	6.	místě.	Kon-
cem	měsíce	června	se	přeruší		vesměs	všechna	organizovaná	cvičení	a	budou	pokračovat	až	v	září.	
Provoz	v	hale	bude	omezen	jen	pro	treningy	oddílů	a	zájmové	skupiny.	Navíc	v	průběhu	prázdnin	
budou	rekonstruovány	horní	WC	žen	i	mužů,	což	si	vyžádá	náklady	okolo	300	tisíc	Kč.

Pchálek Leoš, st.

Zájem o tenis v Krmelíně roste
Březnovou	valnou	hromadou	náš	oddíl	tenisu	Tělocvičné	jednoty	Sokol	vstoupil	do	6.	sezony.	

Hodnocení	oddílu	bylo	znovu	úspěšné.	Po	stránce	hospodářské	jsme	i	po	úhradě	osmdesátiti-
sícové	splátky	obci	ukončili	rok	s	mírným	přebytkem.	Nutno	však	zdůraznit,	že	se	nám	to	daří	
jen	díky	sponzorům	a	přijatým	úsporným	opatřením	v	oddíle.	V	loňském	roce		jsme	pokračovali	
ve	výuce	tenisu	formou	tenisové	školy	jak	v	hale,	tak		od	května	do	září	i		na	kurtech.	Zájemců	
přibývá,	hlavně	těch	nejmenších,	což	je	příslib	do	budoucnosti	pro	náš	oddíl.	Naši	muži	–	vete-
ráni	(nad	45	let)	v	dlouhodobé	soutěži	vyhráli	svou	skupinu	a	postoupili	do	vyššího	okruhu	pro	
letošní	rok.	Uspořádali	 jsme	v	průběhu	sezony	celkem	6	 turnajů	pro	muže,	ženy	 i	mládež.	 Již	
tradiční	byl		turnaj	mužů	ve	čtyřhrách		„O	putovní	pohár	OÚ	Krmelín“,	který	se		těší	širokému	
zájmu	neregistrovaných	hráčů	z	celého	regiónu.
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Náš	oddíl,	který	se	orientuje	především	na	rekreační	sportování,	pro	letošní	rok	plánuje	6	tur-

najů.	Muži	–	veteráni	již	zahájili	dlouhodobou	soutěž	ve	skupině	1.	třídy.Je	vidět,	že	tato	skupina	
je	výkonnostně	výše,	neboť	z	odehraných	čtyř	kol,	vyhráli	prozatím	jen	jednou.	Ženy,	které	letos	
začínají,	hrají	pouze	v	jedné	skupině	(neregistrované	hračky	bez	věkových	omezení)	a	prozatím	
ze	tří	zápasů	zvítězily	jednou.	Přesto,	že	výsledky	nejsou	dosud	nijak	impozantní,	můžeme	být	
spokojeni,	že	se	nám	daří	zapojit	do	soutěží	stále	více	hráčů.	V	sobotu	16.	května	jsme	oficiálně	
otvírali	tenisový	areál,	což	je	už	určitá	tradice	a	kde	vedle	tenisového	zápolení	zůstává	prostor	
i	pro	zábavu	nejen	pro	členy	oddílu,	ale	i	rodinné	příslušníky.	Zpestřením	této	akce	byly	hojné	
kulinářské	výplody	našich	žen	a	bohatý	výběr	moravských	vín.	Počasí	nám	bohužel	moc	nepřálo,	
což	ovlivnilo	tenisové	klání,	ale	na	zábavě	to	nijak	neubralo.	Prostorný	partystan,	který	byl	po-
staven	proti	slunci,	nakonec	posloužil	i	proti	dešti.	Počasí	sice	ovlivnilo	účast,	ale	všichni,	kteří	
přišli, byli nadmíru spokojeni.

V	současné	době	je	sezona	v	plném	proudu	a	ukazuje	se,	že	zájem	o	tenis	v	Krmelíně	neustále	
roste.	Ceny	nájmu	kurtů	zůstaly	nezměněné	a	možno	si	je	objednat	u	našich	správců	na	tel	čísle	
723	772	599	po	celý	den.	Pro	naše	školáky	po	dobu	letních	prázdnin	dáváme	každé	úterý	a	čtvrtek	
od	9	do	12	hodin	k	dispozici	kurty	zdarma.	U	správců	je	možno	vypůjčit	také	rakety	a	míčky.	
Tuto	možnost	školákům	nabízíme	již	5	let,	ale	zájem	nebyl	moc	valný.	Je	to	škoda,	že	se	mládež	
místo	pohybu	na	hříšti,	upíná	na	televizi	a	počítače.	Věříme,	že	pro	nadcházející	prázdniny	si	
najde	více	zájemců	cestu	na	kurty.	Měli	by	je	k	tomu	směrovat	i	rodiče	či	prarodiče,	případně	je	
doprovázet.

Sezona	volá,	přijďte	mezi	nás,	vždyť	tenis	je	vhodným	sportem	od	dětí	předškolního	věku	až	
po	ten	pokročilý	seniorský	věk!!!

Pchálek Leoš, st.
Z činnosti hasičů

Na	začátku	příspěvku	můžeme	oznámit	další	úspěšný	krok	k	pořízení	nového	zásahového	vo-
zidla.	Na	konci	měsíce	května	byla	podepsána			smlouva	se	společností	RS	Trucks	na	jeho	dodání		
s	 termínem	říjen	tohoto	roku.	Souběžně	se	budeme	podílet	na	koncepci	umístění	materiálu	a	
vybavení	ve	vozidle	a	 jeho	přípravu	na	uvedení	do	provozu.	Děkujeme	všem,	kteří	se	 jakkoliv	
podíleli	na	tomto	počinu	a	už	nyní	můžeme	slíbit,	že	nové	autíčko	vozového	parku	našeho	sboru	
požehnáme,	 jak	proběhlo	u	 	praporu	a	na	některý	z	podzimních	víkendů	připravíme	slavnost	
jeho uvedení do užívání.

Ale vraťme se k běžné spolkové činnosti.
Sportu	 se	 každoročně	 v	 zimních	měsících	 věnujeme	 v	hale	TJ	 SOKOL,	 letos	 jsme	 v	 únoru	

uspořádali	Halový	blázinec	a	stejnou	akcí	v	polovině	dubna,	při	níž	soutěžila	družstva	ve	volej-
balu,	florbalu,	vybíjené	a	futsalu,	halovou	sezónu	ukončili.	Muži	absolvovali	turnaj	ve	fotbale	ve	
Staré	Vsi	n.	O,	ale	skočili	v	semifinále.

Na	konci	dubna	proběhla	v	hasičském	domě	a	jeho	okolí	brigáda.						
Že	se	stavění	máje	stalo	tradiční	součástí	obecního	života,	si	občané	zvykli.	A	platilo	to	i	letos.	

Na	odpolední	a	večerní	akci	dorazilo	ohromné	množství	návštěvníků,	kteří	měli	možnost	zkusit	
si	soutěž	Jistá	ruka,	vyhrát	drobnost		v	kole	štěstí,	dát	si	steak,	makrelu,	pečenou	játru	a	zapít	to	
něčím	dobrým.	Pro	zpestření	byl	k	nahlédnutí	přistaven	zásahový	vůz	TATRA	JSDH	O.-Radva-
nice.	Výběr	z	kapely	HEC	hrál	známé	songy	a	lidé	se	bavili	a	tancovali	až	do	pozdních	hodin.
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Pohárová	soutěž,	jejíž	40.	ročník	proběhl	v	sobotu	23.	5.	2009	měla	v	dopoledních	hodinách		

soutěž	mladých	a	 starších	žáků	v	požárním	útoku,	 zařazenou	do	Moravskoslezské	 ligy	 (MSL)	
mládeže.	Zúčastnilo	se	jí		29	kolektivů	v	kategoriích	mini,	mladší	a	starší.	Soutěž	opět	proběhla	
na	hřišti	a	podmínkami	i	úrovní	se	řadila	k	nadprůměru.	V	mladších	bylo	pořadí	1.	Kunčice	p.	O,	
2.	Lučina	a	3.	Lubno,	ve	starších	pořadí	Nová	Ves,	Kunčice	p.	O	a	Krmelín.	Odpoledne	na	trati	do	
schodů	soutěžil	nejnižší	počet	družstev	za	poslední	dobu,	celkem	pouhých	9	(z	toho	3	domácí,	
po	dlouhé	době	i	ženy).	V	kategorii	mužů	obě	kola	ovládly	Fryčovice,	u	žen	zvítězily	Oprechtice	
před	Krmelínem	a	Paskovem.	Chtěli	bychom	„poděkovat“	TJ	SOKOL	za	připravenost	areálu	na	
soutěž.	Nejen,	že	jsme	si	sami	museli	odklidit	větve	a	odpad	po	poraženém	stromu	z	frekvento-
vaného	místa	vedle	prodejních	stánků,	ale	i		volně	položené	desky	po	demontovaných	lavičkách	
byly	pro	návštěvníky	a	zejména	děti	nebezpečné.				

Pořadí			Sbor			 	Dosažený	čas			 levý			 pravý		 		levý	 pravý
		 I.	kolo	Finále						 I.	kolo	Finále	
1.	Fryčovice		 16,730		 16,585	(1)		 16,730		 16,728		 16,585		 16,298	
2.		Jistebník	 17,633		 17,706	(2)		 17,398		 17,633		 16,578		 17,706	
3.	Oprechtice		 17,723		 17,723		 17,068	
4.	Krmelín	B		 23,765		 19,252	(4)		 23,765		 23,368		 19,252		 18,088		
5.	Řepiště		 24,264		 24,746	(5)		 24,264		 21,758		 24,738		 24,746		
6.	Krmelín	A		 N		 19,190	(3)	 19.190		 18,658		

Příčinou	nízké	účasti		byly	souběžně	probíhající	dvě	soutěže	a	již	zřejmě	malá	atraktivita	tratě	
do	schodů.	Současný	trend	je	rovná,	nejlépe	travnatá	trať,	kde	se	dá	dosahovat		v	soutěžích	stej-
ných	časů	jako	v	přípravě,	bez	většího	rizika	zranění.	Zatím	se	trénink	částečně	řešil	dojížděním	
do	Oprechtic,	ale	všichni	jsme	cítili,	že	to	je	jen	provizorium.	Hledání		podobného	místa		v	Kr-
melíně	jsme	nevzdali	a	nakonec	se	to	vyplatilo.	V	krátké	době,	na	základě	smlouvy	s	majitelem	
pozemku,	začneme	používat		tréninkovou	plochu,	díky	níž,	jak	doufáme,	se	rapidně	zlepší	pod-
mínky	pro	nácvik	požárního	útoku.		

Práce s dětmi má jako svůj hlavní program přípravu na odborky, jejichž obdržením se proka-
zují	nabyté	znalosti	a	dovednosti.	Tentokrát	ve	Fryčovicích	je	všichni	naši	získali	a	odpoledne	se	
zúčastnili	dalšího	ročníku	Hasičského	čvachtání	tamtéž	a	 	pěkné	2.	místo	získali.	 	Příprava	na	
jaře	se	soustředila		na		kola	celoroční	soutěže	a	Moravskoslezské	ligy	mládeže,	jejíž	další	ročník	
se	právě	rozběhl.	Muži	mají	letos	vyšší	ambice	a	budeme	čekat	jak	se	projeví.	I	ženské	družstvo	
znovu	začalo	trénovat	a	stihlo	už	jednu	pohárovou	soutěž.	

Po	dohodě	 s	vedením	základní	 školy	 jsme	pro	 její	 žáky	připravili	na	pátek	29.	května	2009	
Hasičský	den.	Počasí	moc	nepřálo.	V	úvodní	části	v	sále	školy	jsme	představili	základní	vybavení	
hasičů,	oblek	pro	vysoké	teploty	a	protichemický,	a	dále	např.	dýchací	přístroje,	pilu		a	rozbrušo-
vačku.	Dojela	zásahová		vozidla	Dennis		z	centrály	HZS	Ostrava-Zábřeh		a	vysokozdvižný	žebřík.	
Děti	zhlédly	profesionální	zásah	hašení	makety	školy	za	pomocí	vysokotlaké	proudnice	a	trans-
port	žebříkem	z	patra	ZŠ.	Na	ukázku	vyrobenou	lehkou	pěnu	si	žáci	odnášeli	nejen	na	botách.

Zatím	poslední	proběhnuvší	akce,	1.	jarní	výšlap	Lysé		hory	na	kolech,	se	zhostilo	6	odvážných,	
někteří	tuto	trasu	jeli	poprvé	a	měli	obavy,	ale	v	zásadě	byli	všichni	nakonec	spokojeni.	Večer	
před	hasičským	domem	proběhla	dovednostní	 soutěž	 a	 ještě	k	 tomu	 jsme	 se	 stali	na	krátkou	
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chvíli	útočištěm	unesené	nevěsty.	

Zásahová	jednotka	prodělává	další	změnu.	V	celé	republice	se	začal	zavádět	nový	způsob	svo-
lávání.	Po	obdržení	 zprávy	na	operační	 středisko	HZS	Frýdek-Místek	 je	 tato	 zpráva	 	 zasílána	
formou	SMS		členům	zásahové	jednotky	(toto	se	již	používalo)	a	dále		telefonní	automat	volá	na	
čísla	vybraným	členům	zásahové	jednotky,	kde	jim	je	po	přijetí	hovoru	automatickým	hlasovým	
zařízením	zpráva	oznámena,	člen	jednotky,	pokud	je	v	dosahu	obce	a	has.	domu	může	zprávu	
přijmout	a	ihned	se	dostavit	k	výjezdu,	nebo	odmítnutím	sdělí,	že		je	mimo	obec	a	nemá	se	s	ním	
počítat.	Automat	ihned	volí	další	kontakty.	Systém	je	nyní	ve	fázi	zkoušení	a	představuje	další	
novou	možnost	moderní	techniky,	mezi	ty	prvně	používané	samozřejmě	řadíme	volání	„Hoří“	a	
svolávání	zvonem.

Na	kontě	zásahové	jednotky	kromě	několika	technických	pomocí:	z	nich	např.	poražení	stro-
mu	na	hřišti	TJ	SOKOL,	které	nebylo	jednoduché,	neboť	k	řezání	bylo	nutné	použít	motorovou	
pilu	s	podstatně	delší	lištou	a	řetězem.	Jsou	i	zásahy	na	požáru	porostu	ve	Fryčovicích,	ale	hlavně	
účast	na	rozsáhlém	požáru	seníku	ve	Staré	Vsi	nad	Ondřejnicích,	o	němž	rozsáhle	informovala	
i média.

Pro	práci	s	ručními	pilami	a	rozbrušovačkami	absolvovalo	6	členů	jednotky	opakovací	školení.	
Byla	provedena	revize	dýchací	techniky,	která	je	podmínkou	používání	této	součásti	ochrany	ha-
siče	při	zásahu.	Technický	stav	vozidel	je	alfou	a	omegou	každého	úspěšného	zásahu,	proto	bylo	
nezbytné	zajistit	nutnou	opravu	Avie,	při	níž	se	ještě	opraví	nástřik	vozu.

Stav	hasičského	domu,	zejm.	elektroinstalace	nás	vedl	k	tomu,	abychom	v	součinnosti	s	obcí		
dohodli	rozsah	rekonstrukce	hasičského	domu.	V	posledních	týdnech	probíhaly	projekční	a	při-
pomínkové	práce,	financované	ze	schválené	dotace	na	přípravu	technické	dokumentace.	

Nezadržitelně	se	blíží	Hasičská	olympiáda	-	XIV.	ročník	mezinárodní	hasičské	soutěže	a	XVI.	
ročník	Mezinárodní	soutěže	mladých	hasičů,	které	proběhnou	v	Ostravě	na	městském	stadio-
nu	v	Ostravě-Vítkovicích		ve	dnech	19.	–	26.	7.	Veškeré	podrobnosti	o	přípravách	sledujte	zde	
http://	www.ctif2009-ostrava.cz/.	Udělejte	si	výlet	a	navštivte	tuto	soutěž,	událost	pro	ostravský	
region,	 kde	 uvidíte	 výkony	 závodníků	na	 špičkové	 úrovni.	Kromě	 slavnostního	 zahájení,	 kde	
bude	sraz	slavnostních	praporů		z	celé	republiky,	je	vstup	na	všechny	soutěže	zdarma.	

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín  

Nová budoucnost školního včelína 
V	úvodu	článku	považuji	za	potřebné	ohlédnout	se	trochu	do	historie.	Včelařský	spolek	v	Kr-

melíně	byl	založen	v	roce	1917.	Průměrný	věk	včelařů	se	zvyšoval	a	často	při	odchodu	chovatele	
včelstva	zůstávala	bez	hospodáře.	Proto	po	celou	dobu	byly	více	či	méně	úspěšné	snahy	o	omla-
zení	včelařské	obce	a	zajištění	budoucnosti	chovu	včel	v	Krmelíně.

Výbor	ZO	ČSV	se	rozhodl	začít	přímo	se	školní	mládeží.	S	velkým	pochopením	ředitele	školy	
pana	Cyrila	Šperlína	 i	 funkcionářů	obce	byl	při	ZŠ	založen	pionýrsko-včelařský	kroužek	s	ve-
doucími	p.	Václavem	Pchálkem	a	p.	Gerhartem	Robenkem.	Kroužek	začal	pracovat	s	tříúlovým	
včelníkem,	který	darovala	paní	Jarmila	Večeřová	po	svém	otci	panu	Janu	Máchovi.

Pro	velký	zájem	dětí	i	veřejnosti	výbor	navrhl	pro	zkvalitnění	výuky	a	zajištění	zázemí	krouž-
ku	postavit	 na	 školní	 zahradě	 včelín	pro	 5	 včelstev	 s	 pracovnou.	Za	materiálního	 zajištění	 ze	
strany	MNV	a	pracovního	nasazení	včelařů	i	nevčelařů	byl	nový	včelín	slavnostně	otevřen	20.	
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9.	 1975.	Na	 stavbě	bylo	
odpracováno celkem 
1011	 hodin	 a	 hodnota	
díla v  tehdejších cenách 
byla	znalcem	stanovena		
na	35	000	Kčs	.

Slavná	byla	éra	krouž-
ku, kdy bratři a bratranci 
Plačkovi, ale i další žáci, 
vyhrávali a umísťovali 
se na předních místech 
v	soutěžích	„Zlatá	včela“	
v rámci okresu, kraje i 
republiky. Posledním 
vedoucím kroužku před 
jeho	zastavením	byl	pan	Čestmír	Plaček.	 	 Je	nutno	připomenout	 i	 záslužnou	činnost	patronů	
kroužku	z	S-odboru	Nové	hutě,	kteří	vždy	při	ukončení	školního	roku	dokázali	ocenit	práci	vče-
laříků.

Po	ukončení	činnosti	kroužku	se	o	včelstva	 staral	pan	Aleš	Blatoň	a	včelín	nadále	přispíval	
medem pro školní jídelnu dětem na svačinky.

Po	velké	rekonstrukci	budovy	ZŠ	T.	G.	M.	a	při	realizaci	projektu	exteriéru	školy,	ale	i	vzhledem	
k	intenzívní	výstavbě	rodinných	domků	u	ulice	Lyskova	vyvstal	problém,	co	se	včelínem.

Výbor	ZO	ČSV	s	respektem	k	práci	svých	předků	jednoznačně	rozhodl	o	přemístění	včelínu	na	
jiné	vhodné	místo.	Hledali	jsme	poměrně	neúspěšně	nový	prostor,	až	s	vlastní	iniciativou	přišel	
Ing.	Josef	Boček.	Navrhl	umístění	na	jeho	pozemku	v	rohu	areálu	zázemí	pekárny	za	hřbitovem.	
Při	prohlídce	místa	bylo	ihned	jasné,	že	je	to	nejlepší	lokalita	ze	všech	dosud	zvažovaných.

Firma	Tachezy	začala	se	zahradnickými	úpravami	okolí	školy	a	my	jsme	museli	urychlit	přípra-
vu a vlastní přemístění včelína. Zapojení včelařů do práce beru trochu jako cechovní povinnost, 
ale	je	třeba	ocenit	pomoc	nevčelařů,	kteří	významně	přispěli	k	úspěchu	akce.

Stavba	byla	řádně	ukotvena	k	betonovým	základům	a	po	jejím	uvolnění	bylo	třeba	včelín	po-
stavit	na	přepravní	trámy	a	konstrukci	zpevnit,	aby	při	nakládání	a	přepravě	nedošlo	k	poškození.	
Masívní	dlouhé	trámy	nám	ochotně	zapůjčil	MUDr.	Petr	Sikora.	Velmi	pomohl	i	pan	Stanislav	
Plaček,	který	z	bývalého	pracoviště	zajistil	autojeřáb	s	dlouhým	ramenem,	nezbytným	k	naložení	
včelína	v	blízkosti	vedení	elektrického	proudu	podél	ulice	Lyskova.	Vedení	Zemkova,	s.r.o.,	po-
skytlo	traktor	a	vlek	s	dlouhým	ložným	prostorem	a	přepravu	provedl	pan	Luděk	Koplas,	který	
později	pomohl	i	se	zemními	úpravami	na	novém	stanovišti.	O	práci	členů	jsem	se	již	zmínil,	ale	
přesto	je	třeba	ocenit	pana	Zdeňka	Hlavenku,	který	s	otcem	vyrobili	nové	složené	čelní	okno	a	
opravili	poškozené	části	opláštění	včelína.	Všem	uvedeným	i	neuvedeným	patří	naše	poděková-
ní.

Včelín	je	přemístěn	a	co	dál	?	Obec	Krmelín	nám	poskytla	dotaci	na	zakoupení	5	nových	mo-
derních	nástavkových	úlů,	 které	 osadíme	 včelstvy	 a	 v	 létě	 umístíme	do	 včelína.	 Je	 třeba	 ještě	
dokončit	zahradnické	úpravy,	případně	postavit	za	včelínem	malé	posezení.	Hlavním	záměrem	
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výboru	je	však	v	příštím	roce	otevřít	včelařský	kroužek	pro	děti	naší	školy.	Objednali	jsme	dodá-
ní		inseminované	matky	Kraňského	plemene	z	výzkumného	ústavu	včelařského	v	Jabloňanech	u	
Brna	a	v	příštím	roce	začneme	s	chovem	dcer	této	matky	pro	zkvalitnění	našich	včelstev.

V	současné	době	včelaři	ukončili	vytáčení	prvního	jarního	medu	a	snaží	se	jej	realizovat	na	
trhu.	Připomínám	občanům,	že	nejlepší	možnost	nákupu	medu	je	český	med	od	krmelínských	
včelařů.	Naše	chovy	jsou	na	velmi	vysoké	hygienické	i	veterinární	úrovni,	zkrátka	to	umíme.

Závěrem	bych	chtěl	poděkovat	všem	občanům	za	to,	že	si	váží	práce	našich	členů.	Děkuji	i	za	to,	
že	máme	vždy	otevřené	dveře	pochopení	v	zastupitelstvu	obce	a	na	obecním	úřadě.

Jezte	český	med,	jezte	med	od	krmelínských	včelařů	–	je	nejlepší	!
Ing. Miroslav Kanclíř, předseda ZO ČSV Krmelín

 Mezi námi. . . na návštěvu pana Dr.Václava Větvičky,	který	byl	dne	4.	4.	2009	hostem		
pořadů,	připravovaných	kulturní	komisí	obecního	úřadu	ve	 	 Staré	Vsi	nad	Ondřejnicí,	 bude-
me	 rádi	 dlouho	 vzpomínat.	 Je	 to	 profesionál,	 fundovaně	hodnotí	 ochranu	 i	 tvorbu	 životního	
prostředí,	pro	všechny	přítomné	vysvětluje	srozumitelně	dotazy	všeho	druhu.Vyslechli	 jsme	si	
nejen	rady,	ale	i	zkušenosti	s	likvidací	mechu	i	sedmikrásek	v	travním	pažitu,	dověděli	se	o	vlivu	
výsadby	hrušní	v	 sousedství	 tújí,	o	 likvidaci	 jmelí	z	ovocných	stromů	apod.	 Je	dobře,	že	slíbil	
opětovnou návštěvu.

Měsíc	červen	v	 současné	době	nabízí	 jahody,	úrodu	 třešní	a	 třeba	 i	 slíbí,	 že	nastane	 slunné	
počasí,	ve	kterém	se	dosuší	sena.		Konec	měsíce	je	i	každoročním	ukončením	školního	roku.	Děti	
i	žáci	mají	před	sebou	očekávané	období	prázdnin.	Ještě	předtím,	přinesou	žáci	vysvědčení.	Udě-
lejme	radost	knihou.	Knihkupectví	se	předhánějí	množstvím	titulů,	kromě	pohádek	jsou	i	četná	
zastoupení	autobiografií,	vzpomínky	na	herecké	osobnosti.	Nabízí	se	i		publikace	o	panu	Karlu	
Högrovi,	který	by	se	dne	17.6.	2009	dožil	sta	let,	nicméně	od	května	1977	je	pro	nás	vzpomínkou.	
Je	dobře,	že	Večerníčky		dětem	velikost	herce	přiblíží.	Milé	děti,	ať	prázdninový	čas	není	pro	Vás	
bičem,	ale	koněm.	Dívejte	se	na	věci	kolem	Vás	otevřenýma	očima,	hodně	čtěte,	hovořte	mezi	
sebou	nejen	mobilním	telefonem	a	stále	se	vzdělávejte.	Věřte,	že	jenom	nevzdělaní	lidé	všemu	
uvěří.	Hezké	prázdniny.

Jedny	volby	skončily,	druhé	jsou	před	námi.	Posloucháme	volební	sliby	jednotlivých	stran	,	se-
znamujeme	se	s	jejich	kandidáty.	Škoda,	že	nemáme	možnost	volit	osobnosti.	Naší	společnosti	v	
současné	době	chybí	výrazná	osobnost.	Nedávno	jsem	si	přečetla	povídku	pana	Jaroslava	Haška:	
Obecní	volby.	Po	jejím	přečtení	jsem	usoudila,	že	dnešní	společnost	od		doby	vzniku	této	povíd-
ky,	nepokročila.	A	tak	si	přeji,	aby	poslanci	EU	vše	co	vymyslí	a	k	čemu	se	rozhodnou,	ať	hovoří	
pro	nás	vlídně	a	radostně.	Ať	výsledky	jejich	snažení	odstraní	závory	a	postaví	mosty.

V	pátek	12.června	t.r.	místní	důchodci			s	hosty	a	příznivci	dokázali	zaplnit	sál	zdejšího	Pohos-
tinství	Benátky.	A	bylo	na	co	vzpomínat!	Vše	vyznělo	z	projevů	a	zdravic.	A	program?	Byli	jsme	
nadšeni	a	vše	obdivovali:		taneční	vystoupení	Ondřejničky,	kapely	pod	vedením	Dalibora	Plačka,	
sólové	vystoupení	pana	Vijačky	i	paní	Berouskové,		taneční	kreace	Maršovského	valčíku	doplně-
né	zpěvem	v	podání	manželů	Cintlerových,	blok	písní	a	vyprávění	v	podání		tří	sólistek	místního	
Klubu	a	vystoupení	hostů:	Novobělských	babiček.	Skupina	14	žen,	kterým	bylo	dohromady	1	250	
let	!		Program	zahájila,	ukončila			a	pak	i	k	poslechu	hrála		kapela	Krmelanka,	tzn.	místní	důchod-
ci.	Co	ještě	dodat	-	tak	jako	všechny	Vámi	pořádané	akce,	i	tato	slavnostní,	byla	akcí	kytičkovou.	
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Děkujeme		všem,	kteří	se	o	zdárný	průběh	zasloužili,	děkuji	Vám,	že	jste	pozvali	i	naše	bývalé	
spoluobčany,	včetně	pana	Radě	Linharta	a	manželů	Slívových,	děkujeme,	že	jsme	směli	přijít.	Ať	
Vám	zůstává	nadále	elán	-	jste	mladí,	bylo	Vám	všem	v	místním	Klubu	důchodců	teprve	40	let	!

Z	médií,	tisku	i	vyprávění	se	stále	více	dovídáme.	Je	sympatické,	že	i	o	mládí	naší	obce.	Mar-
kétka	Kvapíková	a	Klárka	Zborovská	se	zviditelnily	ve	standardních	i	latinských	tancích.	Spolu	
se	svými	tanečními	partnery	se	 	představují	porotám		na	soutěžních	kláních.	I	všemi	obávaný	
porotce	pan	Chlopčík,	známý	z	televizních	přenosů,	byl	jejími	vystoupeními	nadšen,	zatleskal	a	
body	nešetřil.	Proč	o	tom	píši?	Žijeme	v	malé	obci,	každoročně	přibývá	několik	čísel	popisných	
po	kolaudacích	rodinných	domků	a	je	moc	dobře,	že	u	nás	žijí	takoví	mladí	lidé,	kteří	naši	obec	
dokáží	zviditelnit.	Děkujeme	a		rádi	o	Vás	zase	napíšeme.

28.června		budeme	připravovat	sváteční	oběd.	O	pouti	tomu	tak	vždy	bývalo.		Víme,	co	nejvíc	
chutná	a	ne	vždy	je	vzhledem	k	programu		předchozích	dnů	dostatek	času.	Ale	po	obědě,	dobrém	
obědě,	nikoho	neurazíme	kávou.	A	k	ní	zákusek.	Mnozí	z	nás	máme	na	zahrádce	jahody.	Zkusme		
na	díl	piškotu		položit	vrchovatou	lžíci	ušlehané	smetany	(jogurtu,	bílkového	sněhu	s	cukrem,	
zmrzliny)	a	ještě	překrýt	lžící	rozmačkaných	(celých)	jahod.	S	lístkem	meduňky	a	úsměvem	na-
bídněte.	Věřte,	že	se	zavděčíte.

Vážení	spoluobčané,	mějte	se	všichni	moc	hezky	a	milostivé	léto	Vám	všem.
Zdraví Vaše Ludmila Adámková

Krmelínská historie
1849	 Obec	Krmelín	byla	sloučena	s	osadami	Světlov	a	Starý	Dvůr	v	jednu	politickou	obec,	

přičemž	si	obě	zmíněné	osady	i	nadále	ponechaly	své	názvy.
1869	 K		tomuto	datu	čítal	Krmelín	55	domů	se	320	obyvateli,	Světlov	28	domů	se	187	obyva-

teli	a	Starý	Dvůr	19	domů	s	98	obyvateli.
1899	 Jedním	z	 	protipožárních	opatření	bylo	zřízení	 tři	vodních	nádrží	na	území	obce.	V	

tomto	roce	povolilo	obecní		zastupitelstvo	další	hostinskou	živnost.	Není	jistě	bez	zajímavosti,	že	
podmínkou	povolení	byla		například	dostatečná		vzdálenost	od	školní	budovy,	umístění		hostince	
v	místech,	kde	je	možná	jeho	kontrola	(	tedy	pokud	možno	v	centru	obce	),	vyhovující	vybavení	
místností	a	samozřejmě	morální	bezúhonnost	žadatele.

1919	 Obec	v	tomto	roce		poskytla		pozemek	na	stavbu	sokolovny.	Pozemek	ve	skutečnosti	
daroval	Sokolům	občan	Jan	Havránek,	kterému	za	to	měla	obec	poskytnout	pozemek	jiný.	Jan	
Havránek	se	však	svého	nároku	vzdal,	požadoval	ovšem,	aby	obec	místo	toho	poskytla	Sokolům	
na	stavbu	sokolovny	ze	svých	prostředků	4	000	Kč.	Toto	řešení	bylo	zastupitelstvem	jednomyslně	
schváleno.	Zastupitelstvo	dále	odsouhlasilo	umístění	pamětní	desky	nadučitele	Aloise	Šulce	v	
chodbě	školní	budovy.	Ta	se	nyní	nachází	v	budově	Obecního	úradu.	Do	tzv.	velké	politiky	se	
krmelínské	zastupitelstvo	zapojilo	zasláním	přípisu	Ministerské	radě	v	Praze	a	Národnímu	shro-
máždění,	aby	se	kněží	v	československé	republice	mohli	ženit	a	aby	byl	v	katolické	církvi	zrušen	
celibát.

1929 Místní	dobrovolný	hasičský	 sbor	požádal	 představenstvo	obce	o	 zakoupení	motoro-
vého	vozidla	a	stříkačky	z	obecního	rozpočtu.		Obec	odsouhlasila	poskytnutí	daru	ve	výši	1	000	
Kč.	K	zajímavostem	projednávaným	místními	radními	patří	bezesporu	 jejích	reakce	na	návrh	
Okresního	úřadu	nepovolovat	taneční	zábavy	v	den	výplat	a	po	nich.	Pro	tento	návrh	nehlasoval	
ani	jediný	z	přítomných	s	odůvodněním,	že	postiženými	by	byli	právě	dělníci	a	horníci.
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1939	 Národní	katastrofu	započatou	Mnichovem	dovršila	násilná	okupace	zbytku	českých	ze-

mí	nacisty	a	vytvoření	Protektorátu	Čechy	a	Morava.	Na	Ostravsko,	Místecko	a	Frýdecko	vpadla	
německá	vojska	již	14.	3.	1939	v	pozdních	odpoledních	hodinách.	V	nedalekém	Místku	se	vojáci	
třetího	praporu	8.	Pěšího	slezského	pluku,	postavili	vetřelcům	na	odpor.	Svědkem	této	historické	
události	byl	 i	krmelínský	občan	Miloš	Chamrád,	který	 tenkrát	bydlel	v	Místku.	Spolu	 s	 lidmi	
vycházejícími	z	místeckého	kina	se	ocitl	uprostřed	přestřelky.	Jen	pár	měsíců	poté	(	1.	září	 )	 se	
cílem	německého	útoku	stalo	Polsko	a	tím	vypukla	II.	Světová	válka.	Jeden	ze	směru	útoku	ně-
mecké	armády	vycházel	z	protektorátního		Ostravska,	kde	se	v	létě	1939	jednotky	formovaly.	V	
Krmelíně	šlo	o	jednotky	týlové	-	o	vojenské	pekaře,	kteří	obsadili	sokolovnu	i	obě	školy	a	po-
jízdnými	pekárnami	zaplavili	cvičiště	a	později	i	část	Bělského	lesa.	Zůstalo	po	nich	v	trávě	plno	
špatně	upečených	bochníků	chleba.

1949	 Na	jaře	bylo	ustanoveno	Jednotné	zemědělské	družstvo	v	Krmelíně,	první	socialistický	
podnik	v	obci,	jehož	hospodářem	byl	zvolen	Josef	Zezulka,	č.	34.	Tvořili	je	drobní	zemědělci	a	
bezzemci,	větší	zůstali	soukromně	hospodařit.

1959	 Poprvé	v	místní	kronice	čteme	o	zhoršeném	životním	prostředí,	neboť	NHKG	Ostra-
va-Kunčice	zasypává	Krmelín	značným	množstvím	jemného	popela,	který	poškozuje	plodiny	a	
stromy!

1979	 V	roce	1979	byla	dokončena	lékařská	stanice	(	dnešní	zdravotní	středisko	).	V	přízemí		
od	potoka	byla	zachována	prádelna	a	sběrna	mléka.	Ve	zvýšeném	přízemí	byly		vybudovány	ordi-
nace	pro	lékaře,	čekárny,	sociální	zařízení.	Byla	zahájena	výstavba		haly	 TJ	 Sokol,	 a	 to	 demolicí	
staré	sokolovny.	A	ještě	v	tomto	roce	dokončilo	JZD	za	Krmelínským	kopcem	stavbu	teletníku	
pro	1	500	telat.

Kronikářka obce Martina Helísková

Pronajmu nebytové prostory cca 130 m2 v centru obce 
Staré Vsi nad Ondřejnicí. Mobil: 732 829 109
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VESKONA KN-6
je nejnovější typová řada. Tento systém, který 
vznikl v roce 2004, byl vyvinut v České republice. 
Od r. 2004 až do současnosti prošel dlouhým 
technickým vývojem a řadou testování.

Použití:
 rodinné domy, bytové domy, chaty - tam, kde se 

topí pro teplo a ohřev teplé užitkové vody
 fi rmy, instituce - vytápění, ohřev teplé užitkové 

vody, technologické ohřevy

Vytváří si vnější teplé klima. Po-
mocí automatické regulace tahu 
dochází k dokonalejšímu spalo-
vání, výraznému snížení spotřeby, 
vyšší účinnosti spotřebiče a v ne-
poslední řadě snížení emisí. Ome-
zuje vnikání deště do komína a 
zafoukávání. Použi tím komínové-
ho nástavce se prodlužuje život-
nost spalinové cesty a spotřebiče. 

Testováním bylo prokázáno:
 snížení spotřeby paliva, snížení škodlivých emisí
 prodloužení životnosti topidla
 až trojnásobné prodloužení životnosti komíno-

vých vložek a kotlů
 zvýšení účinnosti topného systému pomocí 

automatické regulace tahu

Rozměry:
VESKONA KN-6 je vyráběna ve všech rozměrech 
komínových vložek, zakázková výroba pro průmys-
lové komíny.

Komínový nástavec VESKONA KN-6
Jak snížit váš účet za vytápění a ohřev vody o 20% - 30%

Zdarma Vám uděláme kalkulaci úspory!

GARANCE SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ!
Zaváděcí cena 9 999,- Kč s DPH včetně montáže a odborného servisu

www.kominovenastavce.cz

Jak nástavec funguje?

Výhradní dodavatel pro EU:
KN environment s.r.o.
Zábřežská 20
787 01 Šumperk

Váš specialista: Tomáš Bill, email: tomas.bill@knsro.cz, Telefon.: 737 480 951 

Letak A5 tiskova reklama.indd   2 19.5.09   8:36
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Nově v Brušperku
LÉTO 2009

D
ům

zahrádkářů, kJ r.A ep. šK uo rm Be ,n 41s éhk o

* sleva platí při nákupu nad 1990,- Kč

Otevírací doba Po-Čt 8.00 - 17.00 Pá 8.00 - 18.00 - 12.00| | | So  9.00

NA NÁMĚSTÍ
Oční Optika

Za Vaše staré brýle 200,- Kč sleva na nové*

Zra lze ozna it jako náš nejd ležit jší smysl. 80%informací, které denn
p ijímáme, je p edáváno prost ednictvím o í Pomocí správné ochrany
zraku p ed sluncem lze snížit riziko o ních onemocn ní. Proto platí: ím
d íve se ochrana o í proti slunci používá, tím nižší je pravd podobnost
chorob o í zp sobených UV za ením. Slune ní sv tlo se ší í ve všech
rovinách.Pokud toto sv tlo dopadne na plochu,odráží se hlavn v jedné
rovin .Nej ast ji se s polarizovaným sv tlem setkáváme p i ízení
automobilu,p i túrách na sn hových pláních, nebo p i vodních

sportech,kde toto sv tlo vzniká odrazem od vodorovných ploch. Je
velká škoda,že v tšina nositel brýlí neví o t chto vlastnostech

a stále se domnívá,že polariza ní brýle jsou pouhou hra kou
pro rybá e,aby vid li pohyb ryb pod vodní

hladinou a nikoliv praktickou
každodenní pom ckou pro
komfortní vid ní.
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KLEMPÍŘSTVÍ - POKRÝVAČSTVÍ
pokládka •	 rovných i šikmých	střešních	krytin
nástřik	•	 půdních prostor	proti	škůdcům
výroba a montáž• 	klempířských	prvků	a	parapetů
nátěry• 	plechových	střech	a	okapových	systémů
montáž	•	 střešních oken
zateplení střech• 
hydroizolace• 
stavba pergol a garážových stání• 
Montáž dřevěného palubkového obložení (interiér i exteriér)• 
Kompletní dodávky materiálů• 

Porovnejte	naše	ceny	s	jinými.
Dohodnutou	cenu	nenavyšujeme.
Zdarma	zhotovení	cenové	nabídky.
Telefon: 775 21 09 70
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz
email: ChrastinaR@seznam.cz
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PLOTY – PLETIVO – OPLOCENÍ - MONTÁŽE 
www.ploty-pletivo.cz

Hrabovská	5/39,	Ostrava	–	Nová	Bělá,	Mitrovice,	724	00,	
Otevírací	doba:	Po	–	Pá		8:00	-16:00	nebo	po	telefonické	domluvě	na	tel.:	722	550	000

DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.

Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně 
montáže

PLOTY - PLETIVO - jsme firma, která se zabývá prodejem plotů a kompletního 
příslušenství pro drátěné ploty, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, 

lesnická a dekorační pletiva, chovatelské sítě, sloupky, vzpěry, napínací dráty, 
vázací dráty, napínáky, ostnatý drát, případně podhrabové desky. Dále nabízíme 

branky a vrata ve všech velikostech a jiný sortiment na stavbu oplocení.

Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA výklopná, rolovací i sekční a to jak ruční 
tak s pohonem na dálkové ovládání. Více informací naleznete na 

www.vrata-ostrava.cz

Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 KČ. Kompletní nabídka je na 
www.thuja.cz  nebo na tel.:  722 557 777
POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ)

4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru
1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm 

Výška	pletiva Cena	za	1m Balení Celková cena 
s DPH

100	cm 45	Kč 25	m 1.125 Kč
125	cm 56	Kč 25	m 1.400 Kč
150	cm 59	Kč 25	m 1.475 Kč
160	cm 67	Kč 25	m 1.675 Kč
180	cm 81	Kč 25	m 2.025 Kč
200	cm 84	Kč 25	m 2.100 Kč
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