Občasník č. 2

Život je šance – využij ji
Život je krása – obdivuj ji
Život je blaženost – užívej ji
Život je sen – uskutečni ho
Život je výzva – přijmi ji
Život je povinnost – naplň ji
Život je hra – hrej ji
Život je bohatství – ochraňuj ho
Život je láska – potěš se s ní
Život je záhada – pronikni jí
Život je slib – splň ho
Život je smutek – překonej ho
Život je hymna – zpívej ji
Život je boj – přijmi ho
Život je štěstí – zasluž si ho
Život je život – žij ho

Červen 2010

(Matka Tereza)

Krásné slunečné léto, dětem hezké prázdniny, mnoho příjemných
dovolenkových zážitků Vám všem, s načerpáním energie
a sil do dalších dnů,
přeje Zastupitelstvo obce, zaměstnanci obecního úřadu a členové
redakční rady
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 28. 05. – 29. 05. 2010
Volební
okresek
1

Volební
okrsek Celkem
2

Volební
účast
celkem
v%

Počet zapsaných
voličů

1009

698

1707

Počet
voličů

723

525

1248

2
94
2
95
136
1
34
0
86
64
2
11
13

0
78
0
36
112
2
25
0
76
17
3
9
17

2
172
2
131
248
3
59
0
162
81
5
20
30

0,16
13,85
0,16
10,55
19,98
0,24
4,75
0,00
13,05
6,52
0,40
1,61
2,41

73,11

Číslo
1
4
5
6
9
12
13
14
15
17
18
20
21

OBČANÉ.CZ
Věci veřejné
Konzervativní strana
Komunistická str.Čech a Moravy
Česká str.sociálně demokrat.
Moravané
Strana PrávObčanů ZEMANOVCI
STOP
TOP 09
Křesť.demokr.unie-Čs.str. lidová
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Strana zelených
Suverenita-blok J.Bobošíkové

23

Česká pirátská strana

1

3

4

0,32

24

Dělnic.str. sociální spravedlnosti

6

2

8

0,64

25

Strana svobodných občanů

1

2

3

0,24

26

Občanská demokratická strana

171

140

311

25,06

Opisy vodoměrů

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. oznamují, že v termínu od 12. 7. 2010
do 27. 7. 2010 bude v naší obci prováděn pracovníky SmVaK Ostrava a.s., pravidelný opis vodoměrů.

Poděkování

Děkujeme touto cestou panu Robertu Adámkovi, ul. Brušperská, Krmelín 380, který převzal
prostřednictvím Českého červeného kříže Zlatý Kříž III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů.
krve. Patří mu srdečný dík jménem všech, kterým pomohl navrátit zdraví.
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Naši jubilanti

V měsících dubnu, květnu a červnu jsme při příležitosti významných životních výročí popřáli
našim občanům k 80. narozeninám:
panu Jaromíru Židkovi
paní Jiřině Máchové
paní Jaroslavě Jarolímové
paní Iréně Šperlínové
paní Danuši Prokopcové
panu Václavu Pavlicovi
paní Emilii Cintlerové
paní Miladě Šimečkové
paní Ludmile Bočkovék 85. narozeninám
a paní Marii Blahutovék 95. narozeninám.
Omluva patří touto cestou naší jubilantce paní Heleně Pavlicové, u které jsme v letošním
prvním vydání našeho občasníku s politováním mylně uvedli jméno Ludmila.
Všem jubilantům přejeme ve zdraví strávené krásné chvilky v kruhu svých blízkých a přátel a
také spoustu životního elánu.

Z naší mateřské školy…

Školní rok se chýlí ke konci, čekají nás vytoužené prázdniny nebo dovolená a společně se tak
budeme těšit na tolik očekávané sluníčko. Na konci jednoho školního roku budeme tedy vzpomínat – naše 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.

Třída „Kuřátka“

Každým dnem jsme větší a šikovnější. Našli jsme si za ten rok nové kamarády. Učíme se
spoustu nových písniček, básniček a tanečků, .každý týden něco zajímavého kreslíme nebo
vyrábíme. Kdo má zájem, může se seznámit se základy německého jazyka. Část toho, co se
ve školičce učíme, mohli rodiče vidět na vlastní oči na naší besídce.
Moc se těšíváme na pravidelné návštěvy Divadla Smíšek u nás ve škole, ale taky rádi jezdíváme
na představení do divadla nebo kina. Celý rok se těšíme, jak si užijeme Den dětí a kam
společně vyrazíme na výlet. Letos to bude za zvířátky do ZOO – ale hlavně nesmí pršet.
Bc. Ilona Galiová

Třída „Sluníčka“

Všech 20 dětí ve Sluníčkách provázela po celý školní rok flétnička. Radostné pískání
se v naší škole rozléhalo každý den. Nejpilnější malí muzikanti hráli tak hezky, že byly
překvapené i jejich maminky na besídce ke Dni matek.
Od září, kdy postoupily z Kuřátek, se naučily mnoho dalších dovedností, potřebných pro
Školáčky. Cvičily správnou výslovnost, držení tužky, sebeobsluhu i kulturu stolování. Také
kamarádské chování, aby byla ve třídě vždy ta správná pohoda.

Mgr. Miroslava Ryšková
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Třída „Školáčci“

Loučení se školkou
Rozlučte se kluci, holky,
už je tady konec školky.
Na vás starší šesti let,
čeká nový školní svět.

Plnou polovinu ze svého šestiletého života stráví děti mezi kamarády v mateřské škole. Loučení
se školkou na konci června je zvláštní věc - bývá smutné i veselé zároveň.
Smutné proto, že ze školičky možná odcházíte neradi-líbilo se Vám tu, měli jste rádi své kamarády i paní učitelky. A veselé proto, že se už těšíte do školy- čeká Vás úplně nový svět. Budete
prvňáčci, kteří chodí do velké školy.
Paní ředitelka, učitelky i zaměstnanci mateřské školy Vám přejí krásné dny na základní škole,
plné radosti z úspěchů opravdového školáka.
V mateřské škole Vás vždy rádi uvítáme, kdykoliv nás navštívíte. Pro nás zůstanete stále našimi
Marie Vašicová
školáky.
Naším přáním zůstane, aby si děti nesly do svého života všechno to, co do jejich poznání
vložilo vzdělávací působení v naší mateřské škole, ale co naplno zhodnotí až mnohem později
- až budou studovat, až jednou opustí svou původní rodinu, až nastoupí do práce, až budou
zakládat svou vlastní rodinu, až…
Děkuji dětem za jejich píli a snahu učit se novému.
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

ŠKOLA INFORMUJE
SCIO testy 5. ročníku

Ve dnech 26.4.-7.5..2010 proběhlo testování žáků 5. ročníků naší školy v rámci projektu Srovnávací testování základních škol (STONOŽKA), realizovaný společností SCIO. Žáci byli testováni
z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.
Celého testování se zúčastnilo 14 959 žáků ze 654 škol, z naší školy se zúčastnilo 14 žáků.

Český jazyk:

Žáci školy byli nejúspěšnější v testech jazyka českého. Výsledky naší školy jsou špičkové. Naše
škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování - vyjádřeno percentilem 69. (Percentil je
pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100, lze ho též interpretovat jako počet procent
ostatních, které účastník předstihl)

Výsledky ze všech částí testů ČJ:

Z hodnocení tematické části textu vyplývá, že výborné výsledky měli naši žáci v části sloh lite-
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ratura, v části mluvnice je jejich výsledek průměrný.Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá,
že výborné výsledky měli naši žáci v části aplikace, v části znalosti, porozumění jsou jejich výsledky průměrné. mluvnice 61, sloh a literatura 72, znalost 64, porozumění 56, aplikace 72. (vše
v percentilech)
Nadprůměrné až špičkové výsledky (percentil 94 – 98) měli 2 žáci
Podprůměrné až velice slabé výsledky (percentil 1 – 6) žáci neměli
Závěr: Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP (obecně studijní předpoklady) bylo zjištěno, že na naší škole je studijní potenciál žáků v ČJ využíván dobře. Výsledky
žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracují nad
svoje možnosti.

Matematika:

Žáci naší školy byli úspěšní i v testech z matematiky. Výsledky naší školy jsou nadprůměrné.
Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol - vyjádřeno percentilem 66.
Výsledky ze všech částí testů MA:
Z hodnocení tematické části textu vyplývá, že průměrné výsledky měli naši žáci ve všech oblastech - aritmetika, geometrie,funkce, rovnice, nerovnice. V dovednostní části testu měli žáci rovněž
průměrné výsledky ve všech oblastech – znalosti, porozumění, aplikace.
základní znalosti 60, geometrie 65, rovnice a nerovnice 63, znalost 34, porozumění 62, aplikace
68.
Nadprůměrné až špičkové výsledky (percentil 87 – 98) mělo 5 žáků
Podprůměrné až velice slabé výsledky (percentil 6 – 11) měli 3 žáci
Závěr: Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP (obecně studijní předpoklady) bylo zjištěno, že na naší škole je studijní potenciál žáků v M využíván dobře. Výsledky
žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracují nad
svoje možnosti.

Obecné studijní předpoklady:

V testech OSP se naši žáci pohybují v pásmu nadprůměru - vyjádřeno percentilem 57.
Výsledky ze všech částí testů OSP:
verbální 57, analytická 57, kvantitativní 51, slovní zásoba 60, orientace v textu 39, analýza
informací 38, orientace v grafu a tabulce 65, porovnání hodnot 40, číselné operace 47, orientace
v obrázku 51.
Nadprůměrné až špičkové výsledky (percentil 88 –93) měli 3 žáci
Podprůměrné až velice slabé výsledky (percentil 7) měl 1 žák

Závěr:

V hodnocení všech zúčastněných škol se ta naše s celkovým počtem 57 percentil pohybuje v pásmu nadprůměru.
4 žáci třídy složili úspěšně přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, všichni byli na školy přijati.
Během školního roku se celá třída zúčastnila celostátní soutěže v Logické olympiádě, 2 žáci
ze třídy postoupili až do krajského kola. V Matematické olympiádě 5. ročníků se ze 4 žáků třídy
v okrese výborně umístili 2 žáci (4. a 28. místo).
Mgr. Romana Tylečková, třídní učitelka 5.ročník
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Krmelínský zpravodaj
Hodnocení Školního vzdělávacího programu
Naše tvořivá škola za školní rok 2009/2010

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání, a které tvoří jeho základní strategii.
Učební plány vytvořené na základě tohoto programu dávají dětem i učitelům prostor pro větší
seberealizaci, rozvoj kreativity, podporují individuální přístup. ŠVP děti nepřetěžuje, ale zároveň
dává dostatek prostoru pro rozvoj žáků talentovaných a integraci žáků se specifickými výukovými
potřebami.
Při rozvoji klíčových kompetencí žáků jsem upřednostňovala projektové, skupinové a kooperativní formy výuky, využívala výukové programy, k dosažení propojení vědomostí s praxí jsme
pracovali na řadě projektů - Zvířata v zimě, Den Země, Masopust, Tvůrčí dílny, Jaro v přírodě,
Kalendář třídy.
K ekologickému chování byli žáci vedeni hlavně při projektech Den Země – sázení stromků,
Pomůžeme našim lesům – sběr starého papíru.
Zdravý životní styl byl uplatňován hlavně v hodinách TV – pobyt venku, v tělocvičně, na hodinách plavání.
Estetické vnímání jsme rozvíjeli nejen v hodinách VV a PČ, ale také při projektových dnech –
Tvůrčí dílny, Recitační a Pěvecká soutěž, vystoupení na besídce ke Dni matek.
Volnočasové aktivity byly zajištěny nabídkou odpoledních kroužků pro žáky 1. třídy – Gymnastika, Výtvarný kroužek, Kutil, Angličtina, Florbal a Počítače. Téměř všechny děti si z této nabídky
vybraly.
Celým ŠVP prolíná snaha o neustálé zlepšování vnitřního klimatu školy založeného na partnerském vztahu mezi učitelem a žákem. Během celého roku jsem se snažila co nejvíce poznat žáky,
co nejvíce s nimi komunikovat, diskutovat, brát v úvahu jejich individualitu, zájmy a schopnosti,
naslouchat jim a citlivě formovat jejich osobnost.
V hodinách, ale hlavně o přestávkách jsem sledovala vztahy v třídním kolektivu, důsledně řešila
i zdánlivě malé problémy, dbala na právo a spravedlnost.
Jako prevenci negativních jevů jsme zorganizovali pro žáky program FAUST.
Učební plán Naší tvořivé školy je zpracován v souladu s učebním dokumentem, týdenní dotace
jednotlivých předmětů byly dodrženy (ČJ-9, M-4, PRV-2, HV-1, VV-1, TV-2, PČ-1) a plně vyhovovaly.
Myslím, že výchovně vzdělávací cíle pro 1. ročník jsme splnili, v dalším ročníku budeme nadále
pokračovat v získávání znalostí a vědomostí pomocí činnostního učení.
Mgr. Jarmila Adámková, třídní učitelka 1. ročníku

Jak nám bylo shora nařízeno, i my, učitelky ZŠ v Krmelíně, jsme vytvářely nový ŠVP
nazvaný „Naše tvořivá škola“ bez nadšení a spíše s despektem. Zjistily jsme totiž, jako všichni
pedagogové před námi , že to,co se nevešlo kdysi do Osnov ZŠ a my to přece se snažily děti naučit
, někdo potřeboval označit přesnými termíny a vsunout do škatulek . A tak vznikla kompetence
k učení , k řešení problému, komunikativní a sociální a také pracovní kompetence.
Kdysi stejně jako dnes vychováváme děti k samostatnému myšlení i práci, k aktivitě ve výuce
i v životě mimoškolním, ke kladnému vztahu k osobám i výsledkům lidské práce. Využíváme
k tomu různých metod výuky: kooperativní práce ve dvojicích, větších skupinách, výukových
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programů na PC, rotujícího flipu, myšlenkové mapy , volného a tvůrčího psaní, kritického myšlení, dramatiky které učí děti pracovat s textem, vyjádřit krátce svůj názor i písemnou formou,
kreativně ztvárnit emocionální zážitek. Ve velké míře užíváme manipulativních učebních pomůcek
pro názorné činnostní učení.
Průřezová témata byly zpracovávány v projektech třídních (Podzim, Zima, Jaro, Povolání,
Les, Včela, Léto), a děti se aktivně účastnily školních projektů Den Země, Masopust, Tvůrčí dílny.
Ve třídě proběhla třídní soutěž v přednesu básní, ve zpěvu písní, soutěž o nejlepšího řečníka, nejrychlejšího počtáře. Děti se v TV společně připravovaly na soutěž v trojboji.
Osobnostní a sociální výchovu jsme rozvíjeli ve spolupráci s lektory sdružení Faust.
Tento čas byl zaměřen na uvědomění si vlastní hodnoty , na respekt k sobě i spolužákům a jiným
osobám ve svém okolí, vytváření přátelské atmosféry ve třídě a pěkných vztahů. Na to se budeme
muset zaměřit i v příštím školním roce, neboť v některých dětech panuje přílišný sportovní a soutěživý duch, který je vede ke konfrontaci až agresi.
Enviromentální výchova: V rámci dne země žáci sadili lesní stromky v terénu i malé duby
– žaludy do kontejnerů ve třídě, na kterých budou dlouhodobě sledovat růst a vývoj stromů. Na
toto navázal třídní projekt Les, kde děti pozorovaly vzájemnou závislost života rostlin a živočichů
tohoto přírodního společenství. Na besedě o hadech se seznámili s životem krásných, ale jinak
obávaných živočichů. V projektu Comenius si všimali negativních důsledků velkého civilizačního
rozvoje. V projektu Včela poznali nejen jejich život a užitek pro člověka, ale uvědomili si, že bez
kooperace a koordinace nelze žít v žádném společenství
Multikulturní výchova: Vštěpujeme dětem kladný vztah k našim krajovým tradicím, ale
i světovým (Vánoční dílny, předvánoční posezení s praktikováním starých zvyků, Masopust,Vynášení Mařeny, Den rodin – matek…)
Mediální výchova: Společenskému chování se děti učily při návštěvě divadla a knihovny.
Pravidelným pracovním užíváním PC rozvíjí technický typ komunikace. V projektu Povolání si
vyzkoušeli práci managera , komentátora módní přehlídky a automobilových závodů, kritika,
fotografa.
Mgr.Dagmar Kovalová, třídní učitelka 2.ročníku

„Naše tvořivá škola“ – náš školní vzdělávací program se připojuje k vzdělávacím trendům
v Evropě a snaží se rozvíjet u žáků kompetence, které jsou v Evropě 21. století nezbytné.
Pracujeme podle něj již třetí rok a ukončujeme první vzdělávací období (1. – 3.ročník). Nastal
čas poohlédnutí se zpět.
Myslím, že tříleté snažení přineslo své ovoce – děti se toho mnoho naučily, osvojily si spoustu
dovedností. Při naplňování obecně stanovených cílů základního vzdělávání rozvíjely kompetence
k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní a sociální, kompetence pracovní.
Uplatňování přístupů a metod výuky podporující aktivní zapojení žáka do výuky, kladného
vztahu k sobě i druhým, podporující tvořivost, samostatnost, kooperativní přístup, se vyplatilo.
Žáci dokáží pracovat v menších či větších skupinách, umí udržet v mezích přátelskou atmosféru ve
třídě, umí si vzájemně pomáhat, respektují se. Dokáží pracovat s textem, řešit problémovou situaci,
nebojí se říct svůj názor, umí se hezky a výstižně vyjádřit (ústně, zčásti písemně), dokáží velmi
kreativně zpracovávat zadaná témata. Jsem si vědoma, že svou roli sehrává i ideálně nízký počet
žáků ve třídě a vzácné seskupení mimořádných osobností.
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Průřezová témata, jenž jsou povinnou součástí ŠVP, byly naplňovány v jednotlivých předmětech,
ale zejména formou projektů.V projektových dnech si žáci prakticky ověřovali své vědomosti.
Osobnostní a sociální výchova byla rozvíjena pracovníky občanského sdružení FAUST.
Na pravidelných zážitkových lekcích připravovali děti na zvládání různých situací každodenního
života. Vedli je k porozumění sobě i druhým, rozvíjeli komunikaci, kooperaci. Radili, jak řešit
nejrůznější konflikty.
Enviromentální výchova, vychovávající k ochraně přírody a seznamující s negativními důsledky
zásahu člověka do přírody byla naplňována v projektech Den Země (výsadba stromků), Lesní škola
(návštěva lesní školy v Bělském lese), Beseda o hadech (zážitková) a zejména v projektu Toxické
substance (mezinárodní projekt Comenius).
Multikulturní výchova zasáhla naše žáky díky uvědomování si tradic (Vánoční dílny a jarmark,
Masopust, Den matek)
Návštěva knihovny, divadel, vernisáž „Jaroslav Tyrš“ a soutěž o logo školy podpořila mediální
výchovu žáků.
Nejjednodušeji řečeno – chceme, ať si děti ze školy hodně odnesou a ať jsou v ní rády.
Mgr. Yvona Voráčová, třídní učitelka 3.ročníku

Noc v knihovně – „Noc s Andersenem“

Na dnešní noc jsem se moc těšil. Dnes jsme měli přespat v knihovně. Navíc bylo dobré, že jsme
měli k tomu besedu s českým záhadologem Arnoštem Vašíčkem. Beseda byla super, strašně se mi
líbila. Pan Vašíček nám vyprávěl o obřím hadovi, který vcucává své oběti, o yetim, o 20cm trpaslících a o dinosaurovi. Po ukončení besedy jsme měli přespat v knihovně. Předtím, než jsme šli spát,
jsem si s klukama zahrál Activity. Bohužel jsem ve hře prohrál, ale to mi nevadilo. Po hře jsem si
přečetl filmový časopis. Potom jsem trochu dováděl s Kájou a Tomášem. Než jsme šli spát, paní
Vašicová nám vyprávěla své příhody z dovolené. Když příhody dovyprávěla, konečně jsem usnul.
Moc dobře jsem se nevyspal, ale ta noc stála za to.

Vybíjená

M. Synovec, V. třída

Dne 18. března 2010 byla vybíjená ve Fryčovicích. Hned ráno v 6:55 jsme měli být před školou.
Já jsem přišla dřív a už tam byl Péťa, Andrea i Martina. Jeli jsme normální linkou do Fryčovic.
Jeli jsme přes Brušperk, měli jsme hodně času, tak jsme šli pěšky. Když jsme dorazili, šli jsme do
šatny. První se naše družstvo rozcvičovalo a já s Tomem a Andreou hráli karty. Když se dořekla
pravidla, zápas začal. Nejprve jsme hráli s Hukvaldy, pak se Staříčem, Brušperkem a nakonec
s Fryčovicemi. A my, zatím co hráli, jsme fandili na balkóně. Když jsme všechny zápasy dohráli,
měli jsme 2. místo. Pak jsme si zahráli přátelský zápas s Brušperkem, který jsme vyhráli. Vrátili
jsme se před 13. hodinou.
T. Nečasová, 5. třída

PROJEKT TOXICKÉ SUBSTANCE – KRMELÍN 11. - 13. 3. 2010

Dny a měsíce ubíhaly a nastal čas sejít se opět s našimi kolegy ze zahraničí. Tentokrát se setkání
uskutečnilo u nás v Krmelíně.
Ve čtvrtek 11. 3. jsme se slavnostně uvítali v restauraci Šindlerův dvůr. Nejprve přicestovaly
kolegyně z Itálie, později dojeli i slovinští přátelé. Řekové se při svém příjezdu opozdili o jeden
den.
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V pátek byla v dopoledních hodinách na programu prohlídka naší školy a práce na projektu.
Po obědě jsme se vydali do lesní školy v Ostravě - Bělském lese. Toto místo ukázalo, že ani průmyslově zatížená Ostrava neskrývá jen zdevastovanou přírodu, továrny a betonová sídliště. Autor
přednášky Bc. P. Kotala podal velice dobrý výklad v anglickém jazyce, tudíž nebyli zklamaní ani
kolegové z cizích zemí. Celá beseda a prohlídka areálu byla velice podařená a všem se líbila. Večer
byl zakončen v restauraci Stodola v Ostravě Hrabové, kde se zpívalo a tančilo ve stylu lidových
tradic za doprovodu dua Tolar. To bylo také ukázkou našeho lašského folklóru, což je součástí
sbližování se s jinými státy a kulturami.
V sobotu ráno jsme se sešli opět ve škole a jeli společně do světoznámého, ač ne příliš starého, pivovaru v Nošovicích. Zde jsme absolvovali exkurzi a výklad o vzniku, výrobě a exportu piva. Odměnou nám byla návštěva vyhlídkové věže pivovaru s malou degustací místního piva Radegast.
Škoda, že jsme nemohli ukázat našim kolegům vrcholky Beskyd ani přilehlé vesnice, počasí se
stalo nepřítelem.
Naše přátele velice zaujala maketa Radegasta. Nemohli od ní odtrhnout zrak a focení se zdálo
nekonečné.
Návštěva pivovaru nás natolik zaujala, že jsme jen stěží stihli další prohlídku našich beskydských
zajímavostí, a to obecnou školu v Kozlovicích a místní pivovar.
Zde jsme si prohlídku velice užili. Dokonce jsme se na pár okamžiků stali žáky prvorepublikové
školy. Atrapa pana učitele byla natolik přesvědčivá. Muzeum se měnilo v realitu.
Prohlídka půdních prostor nám nabídla expozici historie křesťanství, českého kronikářství a lidové tvořivosti.
V pozdní odpoledne někteří členové společně pracovali na projektu v naší škole.
S kolegy a kolegyněmi jsme se rozloučili v sobotu večer prohlídkou zámku ve Staré Vsi nad
Ondřejnicí, výstavou maleb na hedvábí a večeří v místní vinárně.
Setkání bylo velice zdařilé a je smutné, že poslední. Projekt Toxické substance končí letošním
květnem v Řecku.
Mgr. J. Maralíková

Mořena

Dne 31. 3. jsme šli vynášet Mořenu. Letos to bylo jiné než loni. Nešli jsme až k Machovci, ale
obešli jsme jenom dvakrát kolem školy a za školou jsme ji zapálili. Moc nechtěla hořet, protože pršelo. A to byl taky důvod toho, že jsme nešli k Machovci, protože bychom zmokli a to paní učitelky
nechtěly. Když jsme chodili kolem školy, tak jsme zpívali písničku Něsem, něsem Mořenu. Tento
rok to bylo moje poslední vynášení Mořeny.
L. Hranický, 5. ročník

Citát: Přeskoč, přelez, ale nepodlez, chápu tak, že překážky, se kterými se setkáme nám život
přinesl, abychom se z nich ponaučili a snažili se je překonat. Ať už je to překážka fyzická nebo duševní. Obejít takové překážky se nevyplácí, protože tahle překážka, se vám v životě ještě několikrát
objeví, ať už jiná, podobná a nebo ta samá a nebudete ji umět překonat.
Myslím si, že každý člověk se s takovými překážkami setká nespočetněkrát
Aneta Hrdá V. tř.

Den Země

Jako každý rok se 22. 4. slaví Den Země, ale naše škola slavila 23.4. Do školy jsme si měli
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přinést motyku a metrový kolík. Škola se totiž rozhodla, že na Den Země pomůžeme přírodě.
Vysadíme nové, malé listnaté stromečky.
Když jsme došli na místo, kde jsme je chtěli vysadit, tak nám paní učitelka rozdala stromečky.
Nejprve jsme si vykopali díru, do které jsme zasadili svůj stromeček. Ještě před tím, než jsme zasadili stromečky, jsme si museli zatlouct tyčku, u které stromeček poroste. Protože hlína, kterou jsme
vykopali byla jílovitá, museli jsme si zajít do lesa pro lesní, kterou jsme pak stromeček zasypali.
Když jsme měli hotovo, tak jsme pomáhali malým prvňákům. Když měli práci hotovou i prvňáci,
tak jsme šli zpátky do školy.
Doufám, že jsme přírodě trochu pomohli.
L. Hranický, 5. ročník

Perné dny

22. a 23. 4. se konají přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia, což znamená, že se musím snažit, protože se budu pokoušet tyto zkoušky pokořit. Hodně jsem se učil , takže jsem doufal, že to
zvládnu.
Jakmile jsem s mamkou dorazil do gymnázia v Hrabůvce, začal jsem mít smíšené pocity. ,,Co
když to nezvládnu, co když nebudu vědět ani jednu otázku,‘‘ říkal jsem si. U hlavního vchodu stál
dav, který čekal než je pustí dovnitř. V davu jsem potkal svého kamaráda Danyho, se kterým jsem
si celou dobu povídal a uklidňovalo mě to. Když nás vpustili do školy a řekli nám, do jakých tříd
máme jít, začal jsem mít o něco větší strach. Po pár minutách ve třídě nám rozdali testy. První test
byl z matematiky, u kterého jsem vynechal 2 otázky, poslední test byl z češtiny, u kterého jsem
vynechal o trochu víc otázek, ale i přesto jsem měl dobrý pocit.
Následující den jsem šel na přijímací zkoušky na gymnázium Volgogradská. Tenhle den probíhal prakticky stejně, akorát že v testech byly navíc obecné studijní předpoklady a byl jsem si více
jistější. Po testech jsem měl lepší pocit než předchozí den a taky to tak dopadlo. Na Volgogradské
jsem byl 51. a v Hrabůvce jsem byl 61.. Potom, co jsem se tyto výsledky dozvěděl, nám zavolala
sekretářka z Hrabůvky, že jsem byl přijat i na jejich školu. Velmi mě to nadchlo, ale nevěděl jsem,
na kterou školu mám jít. Následující den jsem s mamkou jel do školy v Hrabůvce. Zastavili jsme
na parkovišti a mamka se mě zeptala: ,,Chceš jít na tuhle školu?‘‘ Odpověděl jsem ,,Ano.‘‘ Šli jsme
do školy a podali zápisový lístek. V tu chvíli, ze mě spadla obrovská tíha a měl jsem z toho dobrý
pocit.
(Některé pasáže uvedeného slohu jsou trochu přikrášlené, doopravdy jsem se málem psychicky
zhroutil).
Michal Synovec, V. třída

Mc Donald´s Cup

26. dubna se sjely skoro všechny školy z povodí Ondřejnice, aby porovnaly své síly ve fotbale.
Místo dění byla obec Staříč.
Převlékli jsme se do sportovního a šli jsme se rozcvičit. Bylo tam pět týmů. První zápas začal
v 9 hodin. My jsme hráli první zápas se Staříčem. Vyhráli jsme nad nimi 2:0. Moje první dojmy
z prvního zápasu byly dobré. Po 30 minutové přestávce jsme hráli s Brušperkem, s kterým jsme
zahráli remízu 1:1. Opět po 30 minutové přestávce jsme se utkali s týmem Staré Vsi. Prohráli
jsme s nimi 4:0. Hned jsme hráli s favoritem Fryčovicemi. Ti nás vydrtili 5:0, vůbec jsem nečekal
3. místo, ale opak byl pravdou. Užili jsme si to.
Marian Krejčí, 5. ročník
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Den matek

Dne 10. 5. jsme pořádali pro maminky a babičky a tetičky besídku ke Dni matek. Ráno jsme
měli generální zkoušku.
Prvňáci měli velice milou písničko-básničku O Karkulce.
Dále na podium šel recitační kroužek, který měl povídání o malém, nově narozeném
miminku.
Pohádku o tom, jak se žije kočkám a že to v životě vůbec nemají lehké, nám zahráli
druháci.
Třeťáci měli zase pohádku o hračkách v pokoji jedné hodné, mladé dívenky.Byla to pohádka
o tom, jak všechny hračky ožily a hlavní postava byla Barbie. Barbie chtěla za svého muže
Kena, jenže on neměl nohu a Barbie z toho dělala hrozný problém. Byla to velice humorná
scénka.
Nádherné písně nám zazpívali čtvrťáci. Po nich nastoupily tanečnice z tanečního kroužku.
No a nakonec jsme přišli na podium my, páťáci. Jako první jsme zpívali píseň o mamince, pak
zarecitoval báseň Marian Krejčí a nakonec nám na bicí zahráli Karel Myer a Matěj Lanča.
A odpoledne jsme šli na ostro. Vše proběhlo naprosto stejně jako na generálce. Měli jsme sraz
v 15:45 nejpozději. U některých z nás se projevoval stres, ale někteří byli šťastní. Když kluci
skončili s bicími, šli všichni žáci na podium a tam zpívali píseň. Poté jsme se všichni rozutekli
k našim rodičům a předali jsme jim dárky a šli domů. Byl to nádherný den.
Marie Brožová, 5. ročník

Co jsem si zapamatoval z výletu na Hukvaldy

Hukvaldy jsou třetím největším hradem v České republice. O Hukvaldech se vypráví mnoho
pověstí a bájí, např.: O zazděném preclíkáři, O zlatých hodinkách, Proč je voda na Hukvaldech
dražší než víno.
Hukvaldský hrad byl několikrát opuštěn. Sice nebyl nikdy dobyt, ale po válce, když už nic nehrozilo, tak dvakrát hořel. Poprvé hořela jen malá část hradu, ale podruhé to už bylo o něco horší
– shořely brány, které poté spadly. Stejný osud se stal i hradbám a celému hradu. Dnes je už tento
hrad přestavěn na bezpečný. Také mnohé věže a stavby byly bořeny a přestavěny. Namísto padacích
mostů jsou dnes kamenné. Věřte nebo ne, ale na tomto hradě straší.
Obora kolem hradu byla využívána na lovy a k lovu se potřebují psi a psi na hradě byli též. Žili
ve velkých korytech (asi metrových do hloubky).
Tento obrovský hrad byl díky malým okýnkám, z kterých se střílí (nazývají se bašty), množství
bran a padacích mostů, nedobytný.
To jsem si zapamatoval z prohlídky hradu 27. 5. 2010.
Mikuláš Pchálek. 3. ročník

Den dětí

Na Den dětí 1. června přijel do školy pan Kačor se svým souborem. Vypadali jako popeláři.
Vše začalo po deváté hodině ráno.
Nevím, jestli to byli herci, ale vypadali věrohodně. Celý program byl muzikál. Pořád zpívali
něco o recyklování a sběrném dvoře. Poté o barvě a využití popelnic a nakonec o nebezpečném
odpadu.
Mezi tím byly různé hry. Za odměnu rozdávali malé plyšáky, říkali jim Ozíci, a bonbony.
My jsme jim vymysleli přezdívku Ozáci.
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Bylo to spíš pro menší děti, tak mě to moc nebavilo, ale jinak super.
Jan Vysloužil, 4. třída

Vážení spoluobčané,

rád bych Vás stručně informoval ohledně zabezpečení Vašeho majetku, kdy ze statistik PČR
vyplývá, že v době letních prázdnin a dovolených dochází k nárůstu vloupaní do bytů a rodinných
domů.
Začala sezóna zahrádkaření, chalupaření i tuzemských a zahraničních dovolených. Lidé odjíždí
na delší dobu mimo domov, a to znamená ráj pro zloděje, kteří mají volné pole působnosti. Z tohoto
důvodu by měl mít každý na paměti, že zabezpečení svého bytu a domu je velmi důležité, a proto
nebezpečí vykradení by neměl nikdo podceňovat. Nelitujte investic do své bezpečnosti.
Pokud odjíždíte na dovolenou, dodržujte následující bezpečnostní opatření. Můžete tak výrazně
snížit riziko, že vám zloději vybílí, popřípadě zničí domácnost.
1. Raději příliš nezveřejňujte termín svého odjezdu.
2. Nechlubte se svou finanční a majetkovou situací.
3. Před odjezdem pečlivě zajistěte okna i dveře.
4. Nezatahujte závěsy, rolety ani žaluzie. Pro zloděje je to impuls, že v bytě nikdo není a navíc
se mu lépe krade, není – li vidět.
5. Vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen. Dávejte však pozor na triky s visícím prádlem
na šňůře! Upoutá pozornost a i vy jako běžný kolemjdoucí si všimnete, že prádlo je stále stejné,
čili majitelé nejsou doma.
6. Svěřte klíč od bytu důvěryhodnému a spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude
byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku.
7. Využijte elektronické časové spínací zařízení, pokud jej máte k dispozici, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne TV apod.
8. Uložte žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při vloupání do domu, či bytu.
9. Uschovejte cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky nebo domácího trezoru.
10. Zdokumentujte své cenné věci nejen formou seznamu, ale i fotografií, případně sepište
výrobní čísla přístrojů. Tyto informace pomohou policii v pátrání po odcizených věcech a pojišťovnám při likvidaci pojistné události.
Pamatujte, že k nejčastějším vloupáním dochází mezi 9. a 14. hodinou a o víkendech. Zloději
přitom využívají nepozornosti obyvatel bytů, kteří nechávají pootevřená okna a dostatečně nezajistí
dveře, čímž nenechavcům ulehčí práci.
Policie České republiky proto radí občanům, aby si nejen před odjezdem řádně zabezpečili své
příbytky, garáže, kůlny, stodoly, zahrádky, chaty a chalupy, ale platí to i pro společné vchody panelových a obytných domů. Nezajištěné nebo zcela otevřené vchodové dveře představují nebezpečí
hned pro několik desítek obyvatel najednou. To se týká i sklepních prostor, které se můžou stát
terčem zlodějů a mohou zde přespávat bezdomovci a jiné osoby.
Na trhu existuje řada dostupných produktů, které dokáží vzbudit zdání, že se v bytě i ve vaší
nepřítomnosti někdo vyskytuje. Díky těmto produktům je možné, aby při stisknutí zvonku
začal štěkat pes (z magnetofonu), nebo aby se náhodně rozsvěcelo světlo nebo zapínala televize
či rádio. Základní varianty můžete pořídit již za pár stovek. Nejsou ovšem tak dokonalé
jako produkty dražší. Například u světla nižší cenové kategorie je možné rozsvícení pouze
v určitých pravidelných intervalech, čili zde existuje možnost, že potenciální lupič tento váš
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„podvůdek“ prokoukne. Dražší varianty již umožňují ovládání zařízení i dálkově, například
pomocí telefonu. Umožňuje to i ústředna elektronického zabezpečovacího systému (EZS),
která může i bez majitelova zásahu zajistit zapínání přístrojů skutečně náhodně, a tak se
vyvarovat možnému vypozorování použití automatu.
Pokud nevěříte, že by mohl štěkající pes nebo rozsvěcející se lampa zloděje odradit, pak
si můžete namontovat sirénu – vnitřní nebo venkovní. Zajišťuje většinou jak zvukový, tak
i vizuální poplach. Můžete si nastavit různé hlasitosti i různé melodie dle podnětu, který
signalizátor aktivuje. Z důvodů lepšího zajištění je možná i kombinace dvou sirén, které
jsou namontovány na různých místech domu. Siréna je pak hůře likvidovatelná, jelikož pro
její likvidaci je nutno odstranit obě najednou, aby poplach nebyl spuštěn. Dnešní technika
dovoluje si třeba i nahrát varující zprávu, která se aktivací signalizátoru spustí. Můžete tedy
nainstalovat čidla k plotu okolo domu, a když se někdo pokusí neoprávněně proniknout na
váš pozemek, promluví na něj přístroj vaším hlasem například takto: „Co tady děláš? Zmiz
odtud!“
Chcete-li mít větší kontrolu nad svým majetkem, pak si nechte připojit svůj dům či byt na
některou z bezpečnostních agentur skupiny technické ochrany (STO). Do bytu se namontují
čidla reagující na pohyb, zvuk či kouř, a ta předávají signály přes domácí ústřednu EZS do
STO, kde jsou hlášení vyhodnocována. V případě potřeby zajistí bezpečnostní služba okamžitě
výjezd svého zásahového vozidla nebo přivolá policii. Připojení k STO lze uskutečnit stabilně
nebo i na kratší dobu – například na dobu dovolené. Technici v takovém případě namontují
čidla, aniž by více zasahovali do interiéru bytu.
Mate-li dům nebo zahradní domek mimo obydlenou část a víte, že se zde delší dobu nebudete
zdržovat, můžete se rovněž obrátit na Obvodní oddělení PČR Brušperk, aby vám na vaši
nemovitost po dobu Vaši nepřítomnosti dohlídla.
S přáním klidného prožití letních měsíců, krásné dovolené a ať vás nepotká žádná nepříjemná
situace.
Vedoucí obvodního oddělení Bc. Ivo Dlouhý, pprap. Jiří Zamazal

Zájmové organizace

Z činnosti Klubu seniorů
Květnové aktivity zahájili členové Klubu prvomájovou procházkou Krmelínem, započatou vzpomínkou na krmelínské občany u památníků padlým z 1. i 2. světové války a osvobození obce
od německé okupace. Při procházce pak zhlédli proměny na Starodvorské ulici a občerstvili se
v Šindlerově dvoře.
6. května se uskutečnilo pravidelné měsíční přátelské posezení, pro jehož zpestření připravil
Leoš Plaček se skupinou členů Klubu hezký kulturní program.
Členové Klubu se účastnili rovněž celoobecních oslav osvobození, které se uskutečnily 7. května
a na které výbor Klubu k uctění památky padlých a umučených zajistil tři kytice, a to jak k pomníkům v obci, tak k pamětním deskám v lipové aleji na Krmelínský kopec.
V měsíci červnu pak mimo pravidelné aktivity zorganizovali autobusový zájezd na Slovensko do
Velkého Mederu s koupáním v termálních vodách.
Pravidelné aktivity Klubu budou organizovány i v letních měsících. Pouze setkání žen v Dámském klubu v měsících červenci a srpnu nebude. Další bude až v měsíci září a dále vždy jednou
měsíčně.
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Výbor Klubu připravuje na měsíc červenec nebo srpen na přátelském posezení na terase restaurace Nautilus vystoupení dechové hudby z Brušperka, na které zve všechny komu tento styl hudby
lahodí.
Přichází čas školních prázdnin a dovolených. Členové Klubu přejí všem jejich hezké a příjemné
prožití.
František Novák

Z činnosti hasičů

Naše nové zásahové vozidlo se dne 10. 4. zúčastnilo v doprovodu mj. velitele sboru a starosty
obce předváděcí akce fy RS TRUCK v Otrokovicích.
Stavěním máje u hasičského domu pokračovala spolková činnost pro občany obce. Připravené
akci dominuje postavení opentlené májky, klasickou nabídku občerstvení – grilované makrely,
steaky a klobásy, doplnily pečená játra a játrový guláš. Dostatkem dobře chlazeného piva a jiných
nápojů jistě netrpěl žádný návštěvník. Hudbu obstaral už poněkolikáté výběr z kapely HEC. Zajímavým zpestřením byla jednotná trička, která měla většina obsluhujících na sobě. V soutěži Jistá
ruka byli nalezeni nejpřesnější a nejrychlejší krmeláci. A spousta účastníků vydržela i poté co
hudba s hraním skončila.
Děti opět získaly odznaky odbornosti a zároveň se připravovaly na jarní kola soutěže Plamen.
V minulém roce znovu začalo pracovat družstvo mužů a letos k němu přibylo družstvo žen.
V nich se vyskytují členové a členky od 19 do 35 let. Tato symbióza je dobrým základem pro zlepšování výsledků. První akcí, na níž letos předvedli své výkony, byla soutěž okrsku v Oprechticích.
I když zde muži obsadili předposlední a ženy poslední místo, byly ve výkonech družstev náznaky
kvality a je tu prostor k dalšímu zlepšování. Po soutěži proběhl turnaj ve fotbale, kde skončila naše
družstva na 3. a 4. místě z pěti.
Pohárová soutěž měla i z důvodu dlouhodobých dešťů tradiční místo na hřišti u haly. Dopoledne
opanovaly kolektivy mládeže, 12 mladších a 16 starších. Pořadí v mladších: Petřvaldík, Nová Ves
a Lubno a ve starších zvítězil Jistebník, před Lučinou a Novou Vsí. Odpoledne si trať do schodů odběhlo celkem 20 družstev, což je znovu solidní počet zúčastněných. Mezi muži vyhrály Malenovice
před A týmy z Oprechtic a Svinova, ženy z Paskova předstihly Krmelín a Fryčovice.
V letošním roce naše obec oslavila 65. výročí osvobození a náš sbor se podílel na spolupořádání
slavnosti na krmelínském kopci. Kromě občerstvení představil zásahové vozidlo TATRA TERRNO.
V plánu práce letošního roku byl i 2. výjezd na Lysou horu na kole, který si ale užilo pouze
5 kolařů. Odměnou za sportovní výkon jim bylo nádherné počasí s vynikajícím výhledem až na
vrcholky Nízkých Tater. Časy výjezdu 64-80 min, sjezd byl hotov za 12-14 min.
Kácení máje jsme spojili se škvařením vaječiny a soutěžemi pro děti i dospělé. Hlavně někteří
dospělí závodili tak zarputile, až šli takříkajíc na krev. Mnozí podali po dlouhé době své maximální
výkony a překvapili nejen soupeře ale i sebe, čeho jsou vůbec ještě schopní.
Deštivé počasí v květnu opět důkladně prověřilo zásahovou jednotku. V obci Krmelín provedla
ve dnech 13.-17. 5. 2010 celkem 11 zásahů, při nichž odčerpávala vodu ze sklepů a zahrad, v několika případech likvidovala spadlé stromy. Najezdila při tom 41 km a napočítala 7 motohodin. Na
základě výzvy IZS HZS Ostrava se podílela na likvidaci následků povodní ve Vrbici Pudlově, kde
čerpala zatopené sklepy. Tato potřebná činnost je hrazena nejen z prostředků obce Krmelín, ale pokud jednotka zasahuje mimo obec, je hrazení vynaložených nákladů z MS kraje. Za zmínku stojí,
že při těchto zásazích bylo vyčísleno poškození techniky na cca 17 600 Kč a zasahujícím členům
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byla částečně refundována ušlá mzda.
Školení v Jánských Koupelích si zopakoval jeden ze starších strojníků a kurs velitele udělal další
strojník (mj. nosí titul Bc.), který převezme vedení družstva.
Můžeme sdělit příjemnou zprávu, že další z našich členek úspěšně absolvovala bakalářské studium na FBI VŠB-TU v oboru technika požární ochrany a bezp. průmyslu.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

Skončila sezóna 2009/2010

V současných dnech zraky většiny sportovců a hlavně fanoušků se upírají do Jihoafrické republiky, kde právě vrcholí mistrovství světa ve fotbale.
Je to divadlo o hvězdách, kde se točí velké peníze a je to více o obchodu než o sportu, na který
jsme my zvyklí. I přes tuto světovou událost se přesuňme o mnoho pater níže, do naší TJ Sokol,
kde se také sportuje, ovšem masově, dobrovolně a zadarmo.
Mistrovské soutěže našich oddílů v ročníku 2009/10 skončily a tak je možno zhodnotit jejich
počínaní v tomto ročníku a intenzivněji začít s přípravou na soutěže 2010/11.

Oddíl házené:

Všechna družstva soutěžila v moravskoslezské lize a v jarním kole nedošlo k žádnému výraznějšímu výkonnostnímu posunu ve srovnání s podzimním kolem. Muži nakonec skončili ze dvanácti
družstev na pěkném třetím místě, když prakticky celé jaro drželi druhou pozici a jen prohra se
Suchdolem doma je odsunula na třetí místo. Skončili za Veselou a Suchdolem se ziskem 38 bodů
a skóre 638 : 459. Nejlepšími střelcem z našeho družstva byl Mácha Petr, který zatížil soupeře
131 brankami. Trenér družstva mužů je Bejoch Jiří. Dorostenci, kteří pro nízký počet družstev
v soutěži, hráli opětně čtyřkolově a skončili z 5 družstev na 4. místě s 10 body a skóre 372 : 389.
Nejlepším střelcem se stal Tříska Ondřej s 81 brankami. Trenérem u tohoto družstva je Mácha
Petr. Žáci se umístili z 12 družstev na 10. místě s 8 body a skóre 231 : 408. Nejlepším střelcem se
stal Jakubek Michal se 129 brankami. Trenér: Vijačka Mirek

Oddíl futsalu:

Áčko Sokola Krmelín hrálo soutěž Divize „F“ a skončilo nakonec na 8. místě z dvanácti družstev, což vzhledem k umístění po podzimním kole je pokles o 3 místa. Celková bilance je 30 bodů
a skóre 94 : 80. Nejlepším střelcem již tradičně se stal Škrkoň Josef. Domácím prostředím jim po
celou soutěž byla sportovní hala v Brušperku, kde jim vždy fandila početná skupina krmelínských
fanoušků. Béčko Sokola Krmelín hraje rovněž dlouhodobou soutěž, okresní přebor I. třídy, který
se pro vysoký počet 16 družstev hraje turnajovým způsobem (5 turnajů) a skončilo na 10. místě
s 20 body. I u tohoto družstva došlo k poklesu formy, neboť v sezóně 2008/09 skončili na konečném
5. místě.

Oddíl stolního tenisu:

Áčko našich stolních tenistů po dlouhém snažení konečně postoupilo do krajské soutěže skupiny A. Hned úvodní zápasy ukázaly, jak náročná je to soutěž a jaký je výkonnostní rozdíl s předcházející soutěží, kterou naši stolní tenisté hrávali a pohybovali se vždy na předních místech. Nakonec
se družstvo umístilo z dvanácti mužstev na 7. místě s 50 body a skóre 148 : 173, když ještě v polovině soutěže si drželi pátou příčku. Nejlepším hráčem z našeho družstva byl Holaň Petr, který
měl úspěšnost 75%. Naopak družstvo „B“ mužů, které hrálo okresní soutěž 2. třídy, se umístilo
na 11. místě se 40 body při skóre 154 : 242. Nejlepším hráčem byl Adámek Ladislav, který měl
úspěšnost 53%. Od příští sezóny dochází k reorganizaci okresních soutěží (OS), kdy se nově zavádí
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OS 4.třídy. Do OS 3. třídy sestupují družstva z 9. místa níže a tím i Sokol Krmelín „B“.
Výsledky mistrovských soutěží ukazují, že u všech tří oddílů došlo k výkonnostnímu poklesu,
což se projevilo v horších umístěních. Je třeba, aby se nad touto skutečností zamysleli hráči i trenéři
a věnovali přípravě větší úsilí, aby sezóna 2010/11 byla úspěšnější než ta minulá.

Oddíl karate:

Členové oddílu nemají dlouhodobé soutěže, ale zúčastňují se dle vlastního výběru různých akcí
a turnajů, případně je sami organizují. Po úspěšném vystoupení na Jarním turnaji v Zábřehu na
Moravě, byli naši karatisté na turnaji karate Easter Cup, který se letos konal v Praze. Vedle bojovníků z celé České republiky tam byli i Němci, Italové a Slovinci. Turnaj byl přístupný pouze
vyšším pásům v kategorii sportovního boje a předcházel mu týdenní seminář vedený samotným
zakladatelem MSKAI Prof. Dr. Rudolfem Jakhelem. Z našich bojovníků se turnaje zúčastnili
pouze bratři Muladiovi a oba dosáhli na medailové stupně. Lukáš vybojoval druhé a Petr třetí
místo, Další zdařilou akcí oddílu byla Úvodní škola v Chotěboři, což je seminář zaměřený přímo
pro nováčky, na kterém je možné získat první vyšší pás. Po dvou dnech cvičení se Krmelín dočkal
velkého úspěchu, protože nejen že všichni svěřenci našeho oddílu vyšší pás (11. kyu) obdrželi, ale
také mezi nimi se našli takoví, kteří jeden stupeň přeskočili a dostali rovnou první žlutý pás (10.
kyu). Druhý bílý pás (11 kyu) obdržel Adam Švec, Michal Jakubek, Martin Palička, Jakub Šlachta,
Zdeněk Záboj, Michal Šperlín a Dominik Kuča. Na první žlutý pás (10.kyu) prokázali schopnosti
Tomáš Konečný, David Sasín, Radovan Ručka, Jan Zborovský a Blanka Ferencová.
Oddíl zájmových sporů:
Tento oddíl sdružuje řadu sportů pouze na bázi rekreačního vyžití a cvičení ženských složek a
maminek s dětmi. Některé sporty o prázdninách budou pokračovat (volejbal, badminton a sálová
kopaná) bez přerušení, jiné budou mít pauzu a obnoví činnost až v září (aerobik, jóga, relaxační
cvičení a maminky s dětmi). Po celou dobu prázdnin je provoz sportovní haly normální, takže
zájmové skupiny po dohodě se správcem, mohou halu využívat i v dopoledních hodinách. Výbor
oddílu uvažuje zavést od září tohoto roku cvičení zumby, což v poslední době je velkým hitem
hlavně pro ženy. Jedná se o rytmická cvičení s tanečními prvky z Latinské Ameriky, které nadchnou mnoho děvčat a žen . Cvičení by vedla cvičitelka s certifikací pro zumbu ( paní Kračmarová) a realizace záměru bude záviset od skutečného zájmu našich žen.
Na závěr výbor TJ Sokol v Krmelíně širokou veřejnost informuje, že po patnácti létech se
k 1.6.2010 změnil nájemce Sportklubu, kdy pana Miroslava Hanzelku střídá pan David Ovčačík (z
Proskovic). Výbor touto formou děkuje našemu „Mirkovi“ za dlouholetou dobrou službu a gastroservis především při plesech a rodinných oslavách, ale i při běžném provozu a zároveň mu přejeme
pevné zdraví a vitální užívaní důchodu.
V souvislosti s personální
sledující:
pondělí, úterý, čtvrtek
středa
pátek
sobota
neděle
		

změnou ve Sportklubu došlo i ke změně provozní doby, která je ná18:00 – 22:00 hod.
zavřeno
18:00 - 23:00 hod.
10:00 - 23:00 hod.
10:00 - 14:00 hod.
18:00 - 22:00 hod.
Pchálek Leoš, st.
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Mezi námi.

Koncem května byly volby. Volební okrsek číslo 2 na Světlově měl útulnou, čistou a hlavně světlou místnost. Byli jsme příjemně překvapeni velkým zájmem především mladých lidí. Chodily celé
rodiny, přálo i počasí a voliči s sebou přinášeli příjemnou atmosféru. Vláda se sestavuje, přejme si,
aby byla vedením s nadějnými vyhlídkami a ne se ztracenými iluzemi.
Vážení občané, povšimli jste si prostranství před budovou obecního úřadu ? O lavičky se postaral pan starosta (budou i na hřbitově), pískoviště i houpačky jsou iniciativou naší občanky paní
Ing. Yvety Kovalčíkové (ul. Školní), přispěla i fyzická pomoc místních hasičů. Prostranství není
dokončeno, ale uvidíte, že osloví. Financováno bylo jednak z výtěžku akce hasičů na Benátkách,
jednak z části peněz z loňského jarmarku. Pružinové houpačky mají nosnost 60kg a děti do šesti
let musí mít rodičovský dohled. Važme si této hrací plochy, jedna houpačka stála 12 600 Kč, má
atest (certifikát).

Blíží se konec června, konec školního roku. Těší se především děti, těší se na prázdniny. A
bude tu léto. S vůní letních jablek, jahod, malin, ostružin. A nakupovat budeme chodit raději brzy
ráno, na zmrzlinu ráno i odpoledne. A budeme se těšit na vnoučata, která nám, třeba při manipulaci s počítačem dají mnoho cenných rad.
Blíží se i naše pouť. Opět budeme vařit, s láskou připravovat mnohé, pro naše nejbližší. Ano, ale
pamatujme si, že rozdáváme především srdcem, ne rukama.
Milé děti, vážení občané, přeji Vám všem požehnané léto, dovolenou dle Vašich představ, radost
z mnoha setkání. Ať se Vám vše podaří, ať naplníte to, co jste si předsevzali.
A dovolte ještě jednu moudrost: „Nezlob se, že růžový keř má trny, raduj se z toho, že trnitý keř
má růže“. A věřte, že s křížky v životě je to jako v notové osnově. Povznášejí.
Zdraví Vaše Ludmila Adámková

INZERCE

KOCOUREK JSEF
Vám nabízí
- čištění koberců a sedacích souprav
- půjčování stroje karcher
- mytí oken
Mobil: 606 363 300, 731 490 561
Vydává Obecní úřad Krmelín. Za správnost obsahu článku odpovídá autor.
Redakční rada: Josef Menšík, Ludmila Adámková, Martina Helísková, Anna Lejsková
Vychází i na www.krmelin.cz, e-mail: krmelin@krmelin.cz. Uzávěrka příštího čísla
je 15. 9. 2010.
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NOVĚ OTEVŘENO KADEŘNICTVÍ
Vám nabízí všechny kadeřnické služby:

-stříhaní pánských, dámských i dětských zákazníku
-melírování
-barvení
-společenské i svatební účesy
-poradenství ohledně vlasů a vlasové pokožky
-prodej vlasové kosmetiky

zákazníky přijmeme zatím i bez objednání

Objednávky na tel.: 721220331

www.studioradana.cz

Při předložení letáku
10% sleva na kadeřnické a manikérské služby
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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
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Porovnejte naše ceny s jinými.
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Dohodnutou cenu nenavyšujeme.
Tele okryvacs @sezna
Zdarma zhotovení cenové nabídky.
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:
l
i
ema

ZDENĚK MATUŠÍK
ul. Výstavní 398, 739 24 Krmelín
mob. 602 705 466
NABÍZÍ KAMENICKÉ PRÁCE
- broušení starých pomníků a žuly
- zhotovení nových pomníků
- sekání písma, příseky, opravy
- veškeré betonáže a opravy kolem pomníků
- prodej lamp, váz a vitrín
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www.ploty-pletivo.cz

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 -15:00 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 – zabýváme se výstavbou a prodejem oplocení, jako jsou
poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, apod. Kompletní nabídku zboží a služeb
naleznete na www.ploty-pletivo.cz
Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA OD 9.999 Kč. Výklopná, rolovací i sekční
a to jak ruční tak s pohonem na dálkové ovládání, včetně montáže. 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
Prodej KRMIVA PRO PSY www.pro-psy-krmivo.cz

Výška pletiva
100 cm
125 cm
150 cm
160 cm
180 cm
200 cm

POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ)
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru
1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm
Cena za 1m
Balení
Celková
45 Kč
56 Kč
59 Kč
67 Kč
81 Kč
84 Kč

25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

cena
s DPH

Při předložení tohoto inzerátu máme pro Vás drobný dárek

1.125 Kč
1.400 Kč
1.475 Kč
1.675 Kč
2.025 Kč
2.100 Kč
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Udělejte si radost a zařiďte si zahradu nově
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Jen co vysvitlo sluníčko, většina majitelů rodinných domů začala se zvelebováním svých zahrad a při provádění jarního úklidu možná zjistila, že by se pro
chvíle odpočinku hodil třeba nový altánek. Nebo ten starší potřebuje opravit, popřípadě obnovit nátěr, aby chvíle strávené v něm byly opravdovým požitkem.

Možná byste chtěli udělat radost svým malým dětem novou skluzavkou, houpačkou, šplhací stěnou nebo jiným novým dětským prvkem. Děti byste určitě potěšili i novým pískovištěm. Možná by to chtělo zahradu vybavit nějakou pergolou
nebo lavičkou pro pohodlné posezení při sledování dovádění těch nejmenších.
Pro sportovně založené děti můžete nechat část zahrady vybavit sportovními
prvky jako jsou fotbalové, popř. hokejové, branky, streetballové koše či záchytné sítě.
To vše umí a rád pro vás bude realizovat provoz Technická správa TS a.s. Zkušení zaměstnanci tohoto provozu vás navštíví, v průběhu bezplatné konzultace
s vámi projednají vaše představy a na základě nich vám předloží návrhy, které
v dohodnutých termínech a požadované kvalitě provedou.
Také pokud jste našli díru v plotě nebo jste se rozhodli oplotit svůj „hrad“, můžete se na tento provoz s důvěrou obrátit.
Neváhejte a kontaktujte nás na adrese:
TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek – Místek, tel. 558 443 216,
731 196 561, e-mail: info@tsfm.cz,
www.tsfm.cz
NAŠ E S LU Ž BY PR O VAŠ I PO H O D U !

Krmelínský zpravodaj
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Plnění klimatizace již od 399 Kč!!!
Plnění a servis klimatizace:
•
kontrola tlaku chladiva v okruhu
•
odsátí starého chladiva a jeho recyklace
•
odsátí zbytku oleje a nečistot
•
likvidace vlhkosti v chladícím okruhu
•
vakuování chladícího okruhu - kontrola
těsnosti
•
naplnění nového oleje do okruhu
•
plnění chladivem R134a, množství navíc
(chybějící chladivo) 1g/1Kč
•
kontrola funkčnosti chlazení

Na přání zákazníka:
•
přidání UV barviva pro zjištění netěsnosti
systému + 99Kč
•
dezinfekce a čistění vzduchového okruhu s
výměnou pylového filtru + 199Kč
•
dezinfekční přípravek ve spreji + 249 Kč
Servis u zákazníka:
•
v případě plnění klimatizace více osobních,
nákladních vozidel, autobusů, stavebních a
zemědělských strojů zajišťujeme servis
klimatizace přímo u zákazníka a to i o
víkendu!!!

Telefonické objednávky:

731 49 49 75
Klimatizace plníme nejnovějším
zařízením od spol.

E-mail:

Kamil.Adamus@email.cz
Kamil Adamus
Dolní 461
73932 Řepiště

ŘIDIČI ZPOZORNĚTE !!!
Pouze u mne vždy sjednáte nejlevnější povinné a
havarijní pojištění.
ČPP, Allianz, ČSOB, ČP, Generali, AXA, Kooperativa,
Triglav
Osobní přístup, přechod a změnu u pojištění zajistím
ZDARMA!
Váš známý makléř – Karel Linhart z Krmelína,
mob.603953354,
Autobazar a autopůjčovna
www.autohart.cz

