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Přejeme vám všem hezké léto a mnoho krásných zážitků.
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Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11. 5. 2011

Informace o dění v obci od 3. zasedání zastupitelstva obce (30. 3. 2011)

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
rozšíření programu zasedání o bod:
prohlášení kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně za kulturní dědictví obce Krmelín

– objednáno zvýšení četnosti odvozu plastů z 1x týdně na 2x týdně – ul. Proskovická 1 kontejner,
ul. Světlovská 2 kontejnery, ul. Stará Cesta 1 kontejner
– nebytové protory v budově zdravotního střediska pronajaty p. Markétě Šmiřákové, ul. Staroveská,
Brušperk 589 pro poskytování kosmetických, masérských a pedikérských služeb – nájem 4 800
Kč za rok bez energií
– nebytové prostory v budově č.p. 375 pronajaty firmě SERGTEAM, s.r.o., Škroupova 1108/10,
Ostrava k výrobě betonové dlažby – nájem 120 000 Kč/rok bez energií
– výsadbu tují podél plotu fotovoltaické elektrárny provede firma Zahrady R+R do konce roku
v ceně 60 000 Kč vč. DPH
– dokončován geometrický plán odměření pozemků p. Josefa Menšíka pro majetkové vypořádání
příjezdu k Dolu
– prodloužení cesty na hřbitově provede firma Jan Slabý v ceně 1 100 Kč/m2 + DPH
– návrh na opravu márnice – letos provedení vodorovné izolace s vestavbou WC dovnitř
– nesouhlas p. Janáčkové se zatrubněním příkopu podél ul. Na Skalce – jednáno s p. Rudolfem
Janáčkem
– pro údržbu výsadby před budovou ZŠ vybrána firma Zahrady R+R – cena jednorázové údržby
9 190 Kč
– potřeba opravit zídky podél schodiště k pomníkům padlých v I. a II. světové válce
– poškození čekárny na Cigánce při dopravní nehodě – pachatel neznámý
– poškození zábradlí u chodníku na Světlově – oprava hrazena pojišťovnou
– s obcí Paskov a Správou silnic Moravskoslezského kraje Frýdek - Místek jednáno o omezení
hmotnosti vozidel projíždějících na ul. Paskovské – silnicí III/4841
– z nadace OKD nebyla schválena dotace na zalesnění bývalé skládky domovního odpadu
– nebyla schválena dotace na modernizaci vnitřního vybavení ZŠ
– majitelé sousedního pozemku podali znovu odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí na
úpravu okolí OÚ a MŠ
– rozmístěny 4 kontejnery na sběr drobného elektrozboží
– dotace na opravy interiéru kostela sv. Jana a Pavla z MAS Pobeskydí 342 000 Kč

2. Zastupitelstvo obce prohlašuje:
kostel sv. Jana a Pavla v Krmelíně za kulturní dědictví obce Krmelín
3. Zastupitelstvo obce nevyhovuje námitce:
manželů Miloslava a Evy Havránkových uplatněné při veřejném projednání Návrhu
změny č. 3 Územního plánu obce Krmelín.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce je součástí Změny č. 3 Územního plánu obce Krmelín.
4. Zastupitelstvo obce konstatuje ověření:
ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Návrh změny č. 3 Územního plánu obce Krmelín není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
5. Zastupitelstvo obce vydává:
v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 3 Územního plánu
obce Krmelín formou opatření obecné povahy č. 1/2011

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29. 6. 2011
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 3. zasedání zastupitelstva obce
c) závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok
2010
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Krmelín IČ 00296848 za rok 2010 bez výhrad
b) pořízení změny č. 4 územního plánu obce, a to na náklady žadatelů
c) zařazení 2 požadavků k zapracování do změny č. 4 územního plánu obce – žadatelé firma
KYTHIRTA s.r.o., Tyršova 24/885, Ostrava a p. Alena Burdková a p. Taťána Paličková,
Krmelín a p. Bohumila Paličková, Brušperk
d) člena zastupitelstva obce Ing. Václava Zezulku pro spolupráci s pořizovatelem při řízení
o změně č. 4 územního plánu obce
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
Prověřit možnost výběru poplatku za užívání veřejného prostranství ze stánku prodeje ovoce
na parkovišti na Světlově

Sdělení obecního úřadu
APEL na ohleduplnost
Jednou z mnoha ušlechtilých vlastností člověka je ohleduplnost a dodržování obecně platných
zvyklostí v oblasti vzájemného soužití. Od nepaměti je ctěna neděle jako den, následující po šesti
pracovních, který už ve svém názvu naznačuje nedělání, tedy sloužící k nabrání nových sil, odpočinku a relaxaci pro následující dny pracovní. Zvláště v počínajících teplých dnech se tyto činnosti
s oblibou vykonávají pod širým nebem a začasto jsou rušeny řevem motorových sekaček trávy
sousedů, kteří si naplánovali úpravu okolí svého rodinného domu právě na nedělní odpoledne.
Již v minulých číslech zpravodaje byl uveden článek na toto téma .
Apeluji tedy znovu na naše občany, aby práce způsobující nadměrný hluk, vykonávali mimo
nedělní odpoledne a přispěli tak k pohodě a klidu, kterých se nám dostává tak málo.
Chce snad někdo, aby se hovořilo o jeho bezohlednosti, aroganci a egoismu a byl vyčleněn ze
společnosti slušných lidí ?
Ing. Václav Zezulka, starosta obce
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Rozšíření možnosti separace odpadu

V první polovině letošního roku nás navždy opustili

Na 4 stávajících místech pro ukládání separovaného domovního odpadu byly umístěny plechové kontejnery pro sběr drobného elektrozboží (žehličky, fény, mixéry, mobily, atd.). Využijte této
možnosti ekologicky se zbavit nepotřebných spotřebičů a znovu využít materiál po jejich řízené
likvidaci.

ve věku 85 let paní Růžena Urbanová
ve věku 82 let paní Marie Zezulková
ve věku 64 let pan Miroslav Šindel
ve věku 81 let pan Zdeněk Bohačík

Poděkování

Rodinám zesnulých vyjadřujeme touto cestou hlubokou soustrast.

Děkujeme touto cestou panu Martinu Václavkovi, ul. Lyskova , Krmelín 562, který převzal prostřednictvím Českého červeného kříže zlatou medaili prof. MUDr. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.
Patří mu srdečný dík jménem všech, kterým pomohl navrátit zdraví.

Opisy vodoměrů
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. oznamují, že v termínu od 18. 7. 2011 do
29. 7. 2011 bude v naší obci prováděn pracovníky SmVaK Ostrava a.s., pravidelný opis vodoměrů.

Naši jubilanti
V lednu až červnu roku 2011 oslavili významná životní výročí naši občané
75 let

80 let

pan Jiří Nogol
pan Jaroslav Šulák
pan Josef Pospěch
pan Bohumil Blatoň
pan Stanislav Polášek
paní Ing. Milada Velecká
paní Ludmila Čmielová

85 let

pan Ladislav Gerlich
paní Ludmila Berousková

90 let

paní Marie Šimečková

96 let

paní Anežka Jamrozová
paní Marie Blahutová

pan Ing. Čestmír Staněk
paní Květoslava Židková
paní Ludmila Chvostková
paní Ilonka Arnoštová
paní Věra Cintlerová

103 let paní Marie Zezulková
v Domově pro seniory
v Brušperku

Výročí diamantové svatby, úctyhodných 60 let společného života oslavily dva manželské páry –
vážení Jan a Danuše Vychodilovi a také manželé Miroslav a Emilie Cintlerovi.
Především dobré zdraví, radost, spokojenost, duševní pohodu a hodně životního elánu tímto
přejeme všem jubilantům.

ve věku 89 let paní Jarmila Večeřová
ve věku 57 let paní Alena Šeděnková
ve věku 33 let pan Roman Balcar
Hana Plačková

Z naší mateřské školy…
Další školní rok končí – hurááá – prázdniny!!! – a tak jen krátké zavzpomínání...
I v tomto školním roce jsme pro naše děti připravili a společně navštívili mnoho zajímavých akcí.
Mezi jinými bylo pro děti velkým zážitkem představení „Jarní obrázky“ folklorního souboru
Ostravička, které zhlédly v dubnu v divadle ve Frýdku-Místku. Celé představení provázel motiv velikonočních zvyků, které v dřívějších dobách lidé ctili. Děti mohly zhlédnout lidové tance, tradice,
zvyky z dob minulých. Vše bylo provázeno hudbou a zpěvem. Zajímavostí také bylo, že v souboru
účinkovaly především děti předškolního věku, což se našim předškolákům velmi líbilo a inspirovalo je při přípravě besídky ke Dni matek.
Pro maminky každá třída připravila dramatizaci pohádky. Následující den po besídce, u příležitosti „Dne otevřených dveří v mateřské škole“, pohádku zhlédly i ty děti, které budou do naší
mateřské školy chodit po prázdninách, v novém školním roce.
Kromě pohádky naši nejmenší také pískali na flétny, tančili tanečky a zpívali – v českém i v německém jazyce.
Den dětí, 1. červen, jsme oslavili výletem na krásný zámek Kunín. Všechny třídy – „Kuřátka“,
„Sluníčka“ i „Školáčci“ ráno zamávali z autobusu svým rodičům a odjeli se podívat do kouzelného
světa princezen a nadpřirozených bytostí. Krásně opravená budova zámku v sobě skrývá mnoho
komnat. Některé jsou připravené k prohlídce, jiné zase k posezení s loutkami a divadelními kostýmy. Děti si mohly kostýmy i vyzkoušet a loutky vzít do ruky a zkusit si zahrát.
V hlavím sále zhlédly pohádku havlíčkobrodského divadélka „Mrak“ s názvem „O ševci Kubovi“. Poté se proběhly po zámeckém parku, snědly všechny dobroty, které jim maminky připravily.
Program výletu byl završen dozlatova opečeným párkem, připraveným organizátory na zámku.
Prázdniny se blíží…
Hurá, hurá prázdniny
to je krásný čas.
S košíčkem pro maliny,
půjdeme, děti, zas.

Prázdniny jsou volné dny,
splní se ti tvoje sny.
Kam chceš můžeš jít,
tátu, mámu sebou vzít.

Hurá, hurá do školy,
v září půjdeme,
na školu a úkoly,
už se těšíme.

Ve školce nám hezky bylo,
pár vzpomínek navždy zbylo.
Měli jsme se všichni rádi,
zůstaneme kamarádi.
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Přeji všem moc hezkých prázdninových dní prozářených sluníčkem, hodně zážitků z cest a jejich
prožití s těmi, s nimiž je vám dobře.
Nezapomeňte - važte si přátelství a hlavně dobrých kamarádů. Někdo je totiž nepotká za celý
život a tak ten, kdo je má, může být šťastný.
Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

Základní škola
Škola v přírodě
21. března jsme jeli do školy v přírodě. Po vybalení jsme šli na oběd. Pak byl odpolední klid a pak
jsme se seznámili s lektorkou Vity Petrou Gomolovou. Potom nás čekala vybíjená, fotbal, házení
míčem a kreslení na chodník s paní učitelkou Maralíkovou a jejím manželem.
Po odpoledním programu jsme povečeřeli a zklidnili se na večerním programu s paní učitelkou
Voráčovou.
Pak jsme měli chvilku, abychom se umyli, vyčistili zuby a oblékli do pyžam. Ještě před večerkou
se naše celá třída sešla na pokoji Krásek a četli jsme si Staré pověsti české.
Asi takhle jsme prožívali každý den, ale přesto byl každý v něčem jinak zábavný a zajímavý.
V pondělí jsme se seznamovali, v úterý jsem poslala pohlednici domů, ve středu jsme měli stezku
odvahy. Nebáli jsme se, protože nás paní učitelka Yvona Voráčová uklidňovala tím, že nám četla
poučný příběh. Ve čtvrtek jsme malovali vejce, kluci pletli karabáče a vynášeli jsme Mařenu.Večer
jsme měli diskotéku a plno tanečních her. V pátek jsme se sbalili a náš pokoj byl prohlášený za nejlépe uklizený. Pak jsme už jen čekali s plnou radostí na autobus, protože jsme se všichni těšili domů.
Doufám, že příští rok pojedeme zase. Už se moc těším!
Zuzka Paseková. 4. třída
S dětmi I. třídy jsem byla na vycházce v lese. Cestou jsme poznávali různé kytičky, stromy, všímali si rozkvetlých zahrad i mladého obilí na poli.
V lese jsme byli na návštěvě, proto jsme se museli chovat tiše. Slyšeli jsme kukačku, sojku,
sýkorky, pozorovali jsme skokana, housenky a různé brouky. Našli jsme voňavé konvalinky
i rozkvetlé lesní jahody.
Vyprávěli jsme si o stromech a také o stromových skřítcích. Každý se pak pokusil z mechu, větviček, listí a kamínků udělat skřítkovi domeček.
Ve škole jsme si skřítky namalovali, dali jim jména a napsali o nich krátké povídání.
Nejlépe se to povedlo Adélce, která chce být spisovatelkou. Napsala krátký příběh:

Jak Tajtrlík poučoval Štístka
Pod velkou břízou hospodařili dva skřítci. Jeden se jmenoval Tajtrlík a druhý Štístko. Jednou
sázeli kytičky. Tajtrlík pořád říkal Štístkovi, jak má držet lopatku, protože ji držel jako motyku.
Tajtrlík se znovu podíval na Štístka a povídá:“ Štístko, jak sadíš ty kytičky? Copak sis nezapamatoval, co bylo v té knize o kytičkách? Pořád, abych tě poučoval.“
Jen to dořekl, ozvalo se křáp a bylo po lopatce. „Štístko! Neříkal jsem ti, že ji máš držet pořádně?“
I přes všechny potíže se jim sázení kytiček podařilo a Štístko byl o něco chytřejší.
A. Vontorová, 1. ročník
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Škola v přírodě - Horní Lomná
Dne 21.3. 2011 jela 4. a 5. třída do školy v přírodě. Po příjezdu nás překvapilo množství sněhu.
Když jsme si rozebrali svá zavazadla, ubytovali jsme se a po vybalení věcí jsme šli na oběd.Vařili
velmi dobře a jídla mi chutnala.Další den jsme hráli spoustu her a seznámili se s okolím.Ve středu jsme se i trošku podívali na učení, hráli vybíjenou a večer byla stezka odvahy.Ve čtvrtek ráno
bylo několik děti nemocných.Bohužel jsem se k nim kolem 9 hod.také přidal. V pokoji, kde byli
nemocní, jsme se dívali na spoustu filmů. Pro nemocné si přijeli rodiče během čtvrtku, ale já jsem
počkal na hromadný páteční odjezd ostatních.Ve škole v přírodě se mi moc líbilo, ale kdybych
neonemocněl, bylo by to ještě lepší.
M. Staněk, 5. ročník

Naše výlety na kole
Koncem března nám paní učitelka Dáša Kovalová navrhla, abychom si udělali výlet na kole na
myslivnu do Staré Vsi nad Ondřejnicí, podívat se na zvířata, která tam chovají. Celá třída byla pro.
Dne 9. dubna jsme se sešli v 9 hodin u školy. Protože bylo chladno, výletu se zúčastnilo jen 6 dětí
a 4 dospělí, mezi kterými byl 1 děda a 1 babička mých spolužáků. Jeli jsme do školy přes les zvaný
Liščinec. Na myslivnu jsem dorazili okolo půl desáté. Prohlédli jsme si zvířata a v restauraci se
občerstvili čajem. Na zpáteční cestě jsme jeli okolo Staroveských rybníků a taky jsme se zastavili
v Dole. Všem se výlet líbil a hned jsme se s paní učitelkou domluvili, že v květnu pojedeme na další
výlet, tentokrát na zámek a do cukrárny u Dědoušků.
Tento výlet se uskutečnil 7. května a zúčastnilo se 11 dětí a 3 dospělí. Vyjeli jsme v 9 hodin od
školy směr Cigánka, kolem ČOV a lesem do Staré Vsi. Do cukrárny u Dědoušků jsme dorazili v 10
hodin, tam se občerstvili. Zámek byl bohužel zavřený, tak jsme se vydali na zpáteční cestu. Jeli jsme
kolem řeky Ondřejnice, pak přes Liščinec do Krmelín. Paní učitelka jela s dětmi na Světlov a ostatní
rodiče, kteří byli jako doprovod, si rozdělili ostatní děti a doprovodili je domů. Všichni byli velmi
spokojeni.
Děkujeme paní učitelce Kovalové za krásně prožité dvě dopoledne na kole.
Karina Vávrů, 3. třída

Vybíjená
V pátek 11. března a ve čtvrtek 7. dubna se konala okrsková a okresní kola vybíjené. Nejprve jsme
byli na okrsku. Byly tam týmy Brušperka, Fryčovic, Hukvald, Staré Vsi a Staříče. Náš první zápas
skončil remízou se Starou Vsí, protože rozhodčí udělali chybu. Ale zbytek jsme suverénně vyhráli.
Finále jsme hráli proti Brušperku a vybili jsme je všechny. Po turnaji jsme hráli exhibiční zápas
proti deváťačkám. Vyhráli jsme na plné čáře .
A paní učitelka nám koupila za výhru šampáňo (dětské). Protože jsme byli nejlepší, postoupili
jsme do okresního kola, které se konalo ve Frýdku-Místku. Tam jsme byli rozděleni do dvou skupin. Bohužel jsme skončili až třetí ve skupině a nepostoupili jsme do finální skupiny. Sbalili jsme se
a jeli domů. Po cestě na autobus jsme se stavili ještě na průlezkách.
J. Vysloužil, 5. ročník

Den matek 2011
Den matek byl plný překvapení.Velmi jsem si to užila protože, tam bylo hodně zábavy.Maminky
se mohly smát a sem tam plakat.Nejvíce se mi líbil taneček.Prožila jsem to v klidu.Pátá třída to měla
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vážně zábavné!My jsme to měli spíše dojemné J.No a závěrečná písnička byla krásná……………
Velmi se omlouvám, zasnila jsem se!!!A protože mám maminku ráda, vyrobila jsem jí maličkou
krabičku s dárečkem.Ten dáreček byly dvě kytičky a dvě srdíčka.Moc se jí to líbilo a dala mi pusinku. MÁM MAMINKU MOC RÁDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Karolína Pluhařová 4. třída

ročí osvobození obce a vlasti od německé okupace a k svátku matek. Příjemným zpestřením programu bylo kulturní vystoupení žáků místní základní školy, přednesem Leoše Plačka a písní Věry
Skotnicové. Milým překvapením byly drobné dárky ženám, které přinesli zástupci redakční rady
Zpravodaje obce Krmelín paní Ludmila Adámková a Josef Menšík s manželkou. K poslechu a ta,
plánované na terase Obecního domu, se pro nepřízeň počasí uskutečnilo v klubovně. Nepřízeň
počasí sice zapříčinila menší účast členů Klubu, přítomní však se hezky pobavili. Členky zabezpečující chod kuchyňky se dobře postaraly o občerstvení a navíc nabídly i koblihy. Točilo se kolo
štěstí a vyhrávala Krmelanka.
Na 9. června připravil výbor Klubu pro členy a další zájemce z řad seniorů autobusový zájezd
na Jesenicko se záměrem návštěv a prohlídek lázeňských zařízení v této oblasti. Zájezd však tentokrát provázel déšť, proto byl program operativně upravován. Účastníci navštívili vodní přehradu
Slezská Harta, lázně Bludov, Velké Losiny, kde se však pro déšť nezdrželi a pokračovali do Priessnicových lázní Jeseník. Po prohlídce a přestávce na oběd pokračovali do Zlatých hor na kopec do
kostela Panny Marie Pomocné, kde byli přivítáni zvoněním zvonů, což v lesním prostředí bylo
úchvatné. Poslední zastávkou před zpáteční cestou byly lázně Karlova Studánka.
Zpestřením pondělního dopoledního setkání členů Klubu 13. června bylo smažení vaječiny.
Za potřebné považujeme informovat, že po několika urgencích byla konečně opravena střecha
Obecního domu a do klubovny seniorů přestala stropem zatékat voda a odpadat ze stropů omítka.
Klubovna byla poté vymalována a členky a členové Klubu provedli generální úklid klubovny, za
což si zaslouží poděkování. Další akce včetně vítání občánků se tak mohou konat v důstojnějším
a zdravějším prostředí.
Na 7. července připravuje Klub od 16 hodin přátelské posezení opět na terase Obecního domu.
V případě deště bude akce v klubovně.
Na čtvrtek 4. srpna připravuje výbor Klubu přátelské posezení na terase Obecního domu s dechovou hudbou a zve na něj všechny milovníky tohoto hudebního žánru. Začátek akce je tradičně
v 16 hodin.
Nastupuje období letních prázdnin a dovolených. Členové Klubu seniorů přejí všem, aby jim
přálo počasí, aby si aktivně odpočali a nabrali nové síly a získali řadu příjemných zážitků.
V měsících červenec a srpen nebude Klub seniorů organizovat pouze setkání žen v Dámském
klubu.Ostatní pravidelné akce- jako pondělní dopolední setkání členů či přátelská měsíční posezení, jak je výše uvedeno, běží i v létě.
Zpracoval František Novák
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Letošní den matek byl asi velmi dojemný. Některé maminky dokonce plakaly. Na našem školním
pódiu se představily všechny třídy a ukazovaly, jak moc tu svou maminku mají rády. Maminkám
vše nejlepší popřály i ty děti, které navštěvují různé kroužky. Převáděly maminkám co se za tento
školní rok naučily. Tanečnice tančily, gymnastky cvičily, aby mamince udělaly radost.
Celou besídku moderoval Honza Vysloužil z páté třídy.Děti zpívaly,recitovaly a dělaly své mamince radost.Každý svým přestavením řekl, že jí má rád.Já jsem své mamince vyrobila jako dárek
k jejímu svátku ozdobnou krabičku s překvapením. Každý ukázal co umí,ale hlavní přece je, že má
každý tu svou maminku v srdci a chce jí udělat radost.
Kateřina Slaběňáková

Den dětí 2011
Na den dětí 1.6.2011 jsme ráno nastoupili na trávník a vyvěsili vlajku školy .
Pak jsme šli na Krmelínský kopec, tam na nás čekaly různé hry, třeba házení lasem na papírové
koně, házení podkovou do kruhů, chytání ryb na háček, házení na Šmoulu míčkem , skákání z papíru na papír, bouling,chození s pingpongovým míčkem přes překážky, chození se zavázanýma
očima podél provázku, sbírání Šmouloborůvek do košíku. Mohli jsme za body, co jsme vybojovali,
koupit sladkost. Za odměnu jsme se mohli povozit na koních, byla to zábava! Také přijeli dva policajti se psy. Potom jsme šli zpátky do školy na oběd. Byl to dobrý den, moc děkujeme škole, Unii
rodičů a skautům.
J Radek Tannert 4. třída

Diskotéka s překvapením
27. května odpoledne byl v sále restaurace na Benátkách mimořádný ruch a mumraj. Konala se
tu diskotéka prvňáčků a jejich rodičů.
Při společném měření sil v různých soutěžích, při tanci i hrách se navzájem všichni rodiče lépe
poznali a určitě i dobře pobavili.
Děti čekalo velké překvapení – přijelo hasičské auto, které se na půl hodiny proměnilo v báječnou
prolézačku.
Každý žáček dostal balíček plný sladkostí a drobných hraček.
Co říci na závěr? Bylo to úžasné odpoledne. Děkuji manželům Vávrů, kteří celou akci zorganizovali. Dík patří i všem sponzorům a rodičům, kteří nezištně pomáhali.
Děti i já se těšíme na příští rok.
Mgr. R. Tylečková, tř. učitelka 1. ročníku

Zájmové organizace
Z činnosti Klubu seniorů
Místní Klub seniorů pravidelně informuje o svých aktivitách. Stejně je tomu i tentokrát. Od informací uvedených v dubnovém vydání Zpravodaje obce to byly následující akce:
Prvomájová vycházka Krmelínem přes Starý Dvůr do areálu Petra Šperlína s motokárami, kde
pro účastníky bylo připraveno občerstvení, se přes nepřízeň počasí vydařila.
Květnové přátelské posezení členů Klubu v salonku a klubovně bylo programem zaměřeno k vý-
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ČERVEN – měsíc myslivosti a ochrany přírody
Označení června, jako měsíce myslivosti a ochrany přírody, patří mezi nejmladší tradici naší
České myslivosti. Zatímco většina mysliveckých tradic přechází z generace na generaci již po staletí, červen byl měsícem myslivosti a ochrany přírody označen teprve v roce 1959. Měsíc červen
nebyl zvolen náhodně. Právě v měsíci nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace se rodí nebo
vyvádějí mláďata, je to měsíc, v němž vše živé ve volnosti potřebuje nejvyšší péči a ochranu. Většina
sparkaté zvěře klade mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců, bažanti vodí kuřátka. Na této mladé
zvěři dovedou udělat citelné škody nejen psi, kočky a dravá zvěř, ale také člověk svými nerozumnými iniciativami. Vždyť projít se po polních a lesních cestách tak, aby zvěř viděl a nerušil ji, je
v dnešní uspěchané době přímo balzámem. Avšak už je špatné, když si s sebou vezmu svého psa
a nechám ho volně v přírodě pobíhat.
Snažme se všichni, aby v přírodě byl především klid. Podle zákona 449/2001 Sb. o myslivosti
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může orgán státní správy myslivosti v době hnízdění a kladení mláďat na žádost uživatele honitby
nařídit zákaz vstupu do honitby nebo její části.
V červnu také mohou vznikat velké škody na zvěři při kosení pícnin a travních porostů. Zde je
přímo povinností vlastníka pozemků tuto činnost neprodleně mysliveckému sdružení oznámit.
Závěrem chci všem dětem a občanům poděkovat za zimní přikrmování zvěře, které jim pomáhá
přežít zimní nástrahy mrazu a sněhu.
Vladislav Bejoch

magnetická popisovací tabule, kterou byla vybavena klubovna. V měsíci březnu bylo dokončeno
školení nových obsluh řetězových pil a provedeno opakovací těch starších. V současné době je nedobrá situace s vybavením dýchací technikou. Tlakovým lahvím v naší výbavě skončila životnost
a musely být vyřazeny. Podařilo se nám zapůjčit několik lahví z útvarů HZS a aspoň provizorně
zajistit funkčnost dýchacích přístrojů.
V polovině května proběhlo okrskové námětové cvičení ve Fryčovicích. V těžkých podmínkách
za deště a v rozmoklém terénu byly jednotlivým sborům určeny úkoly, které plnily. Nám připadlo
hašení dvou ohnisek požárů, kdy nám doplňovaly vodu sbory z Oprechtic a Fryčovic. Během akce
probíhala rozsáhlá radiokomunikace, s jejíž pomocí si vyměňovali nezbytné informace velitelé,
strojníci i hasiči jednotek mezi sebou a velitelem zásahu.
Stavění máje nám připravilo pořádné nervy. Po týdnu nádherného počasí ještě při dopolední přípravě hřálo sluníčko. Bouřka a pořádný liják, které přišly odpoledne na dlouhou dobu znemožnily
návštěvníkům byť jen vystrčit nos z chalupy. O to více si jich ceníme, že po 19. hodině, kdy déšť
ustal, našli cestu k hasičskému domu, aby společně s námi vztyčili májku a oslavili za hudby výběru
kapely HEC tento svátek. Zelňačkou, grilovanými makrelami a steaky zahnali hlad a pivem a ostatními nápoji uhasili žízeň. Projekce hokejového zápasu ČR-Lotyšsko s vítězstvím našeho týmu byla
dalším zpestřením chladného večera.
Pohárová soutěž v sobotu 21. 5. 2011 začala dopolední částí mladých hasičů, kteří absolvovali
další kolo MSL mládeže. Přijelo 12 družstev mladších a 19 družstev starších žáků. Soutěž probíhala na menším hřišti u sportovní haly. V mladší kategorii zvítězila Lučina před Kunčicemi p.
O a Oprechticemi, ve starších bylo pořadí Kunčice, Paskov a Petřvaldík. Odpolední soutěž mužů
a žen měla nižší účast, souběžně probíhala soutěž MSL dospělých, a tak jí mnohé kolektivy daly
přednost. Dorazilo 13 družstev, které doplnily 3 krmelínské. Muži obsadili 5. a 6 místo z 13 družstev, pořadí na předních místech - Proskovice, pak Skalice a Paskov. Ženám se po 6 letech znovu
podařilo domácí soutěž vyhrát před Lučinou a Paskovem. Odnesli si zaslouženě finanční a věcné
ceny. Sbory mohly dopoledne využít provizorního výjezdu na hřiště a vyvést materiál do výškové úrovně soutěže. Transport materiálu na základnu tak byl jednodušší než v letech minulých,
kdy po výstavbě kurtů nebyl možný vjezd na hřiště. Děkujeme touto cestou Agentuře Brooklyn
a Davidu Ptáčkovi, že se úspěšně podařilo znovu zpřístupnit hřiště pro dopravu materiálu, což
je využíváno rovněž při společenských a kulturních akcích. Když by se ještě podařilo výjezd více
zpevnit a pokrýt pevným materiálem (asfaltem nebo betonem), mohli bychom uvažovat o použití
pro pohárovou soutěž místo schodů, které již tolik netáhnou a v současných podmínkách nejsou
příliš bezpečné.
V plánu práce máme již několik let cyklistické výlety. Letos nahradil Lysou výlet na Palkovské
hůrky. První červnovou neděli jsme vyrazili po trase Brušperk, Fryčovice, Staříč, Chlebovice až
na vrchol hůrek Kubánkov. Po nezbytném foto jsme sjeli přes Palkovice do Kozlovic na oběd do
Valašského pivovaru. Po zástavkách v Hukvaldech a na Brušperské přehradě jsme podpořili mladé
hasiče na MSL v Paskově. Dešťovou přeháňku jsme přečkali na Oprechticích a pak po cca 55 km
dorazili v pořádku domů.
Náš sbor letos nemá zastoupení v kategorii dorostu, o to více nás těší, že naše členka a dorostenka
Dominika Ručková již dosáhla vynikajících výsledků. V dorostenecké kategorii vyhrála okresní
i krajské kolo a bude nás reprezentovat na Mistrovství republiky dorostu, které proběhne od 2. do
6. července na Městském stadionu ve Vítkovicích. Běhy na 100 m překážek dorostenek budou 5.7.
odpoledne v čase 16.15-18.30 hod.
Družstva mužů a žen započaly letošní přípravu společně. Muži pod novým vedením a s mno-
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Z činnosti hasičů od počátku roku
Ještě na konci minulého roku jsme v budově hasičského domu vylepšili kuchyni. Ať už položením nové podlahové krytiny, instalací modernější kuchyňské linky, pece s troubou a jejich zapojením, tak inventurou a doplněním vybavení. Nejvíce se na této akci podíleli Kvitová Hana, Kneblová
Lenka, Stolař Pavel a Staněk Robert.
První společenskou akcí roku, výšlapem na Lysou horu, začal rok oslav 115. výročí založení sboru. Lysá hora nám tentokrát připravila další ze svých tváří. Zledovatělé chodníky na cestě nahoru už
známe, ale hustý silný déšť celou zpáteční cestu byl jaksi navíc. Tradiční občerstvení v horní chatě
a U Veličků je již nedílnou součástí výpravy a cesta domů přes Malenovice již proběhla klidně.
Hasičský ples s vázankou nebo šálou měl letos vysokou úroveň. Od počátku, kdy vajíčka pro
štěstí nabízel veselý klaun, přes soutěž o nejvtipnější nositele symbolu plesu, až po bohatou tombolu s hlavní cenou Netbookem a mnoha lákavými cenami. Vystoupení skupiny DýmTým na téma
roztleskávaček ukázalo další zajímavý počin v působení tohoto uskupení. Ale hlavní důraz dáváme
na kapelu Proxima Orchestra, která udržovala vynikající náladu po celý večer a přinutila nejednoho návštěvníka tancovat do roztrhání těla. Celkově i z hlediska obslužného personálu a provedení
konečného úklidu šlo o jeden z nejlépe zvládnutých plesů, za což všem děkujeme. A oblečením do
hasičských uniforem jsme navodili atmosféru hasičských plesů, jak je znáte z filmových komedií.
V zimních měsících na akci pojmenované „halový blázinec“ hrajeme vybíjenou, florbal, fotbal
a odbíjenou. Letos proběhly tři a poslední jsme zakončili posezením s bowlingem.
Dětské kolektivy si zkusily první soutěž – hadicovou štafetu na HZS Frýdek-Místek a rozhodně
neudělaly ostudu. V dubnu absolvovaly odborky a poté zápolily v hasičském čvachtání ve Fryčovicích, kde skončily sice na posledním místě, ale byly na takové soutěži poprvé a teprve se s disciplínami seznamovaly. Kolektivy mladších i starších se i letos účastní MSL mládeže. Starší družstvo
vzešlo z kategorie mladších a dá se tady očekávat umístění alespoň v polovině startovního pole.
Naproti tomu mladší žáci teprve letos začali s požárním útokem a proto jejich hlavním cílem bude
postupně se učit dovednosti při útoku a získávat první zkušenosti.
Hlavní problém sboru, který se tady už mnohokrát zmiňoval, a to absence dalšího dopravního
vozidla, se nám podařilo vyřešit. Dne 1. dubna jsme převzali dopravní vůz, zakoupený z prostředků sboru, který bude sloužit k dopravě na soutěže, jak dětské tak dospělých.
Další týden v dubnu jsme po několika letech sbírali železný šrot a tato akce nám přinesla další
prostředky, z nichž byly zakoupeny pevné spojky, pojistky a rozdělovač pro mladé hasiče.
Naši dva velitelé byli na exkurzi na IBC – integrovaném bezpečnostním centru v Ostravě, kde si
prohlédli nově vybudované komplexní pracoviště, sloužící pro komunikaci občanů s hasiči, policí
a záchrannou službou. Měli možnost nahlédnout do útrob unikátního organismu, který pro svou
složitost nemá v republice obdoby a v takovém měřítku již zřejmě nebude realizován. Probírali
i dětské nemoci při rozjezdu, které začátky tohoto ohromného kolosu provázejí.
V zásahové jednotce se rozběhla školení nového výcvikového roku. Sloužit k tomu bude i nová
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ha novými členy se teprve sžívají se sportovní přípravou. Určitě jim nechybí nadšení a elán, ale
k solidním výsledkům vede ještě dlouhá cesta, na níž jsou pravidelné tréninky a společná příprava
podmínkou. To ženy navázaly na zlepšující se výsledky z konce minulé sezóny a na prvních 3 soutěžích obsadily 1., 2. a 3. místo. Hlavním cílem letošního roku pro ně bude účast v Beskydské lize,
v níž jsou přihlášeny.
O činnosti SDH se můžete více dovědět na stránkách http://sdhkrmelin.cz, kde prezentujeme
zajímavosti z činnosti, odkazy na videa i fotogalerie. Letos oslavujeme 115. výročí založení sboru
a připravujeme další akce, jimiž si jej připomeneme.

Po násilném vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území došlo k určitému útlumu v tělovýchovném hnutí. Odpor vůči přítomnosti sovětských vojáků se vyhrocoval především na sportovních akcích, kde byla větší anonymita a proto i připravovaná další spartakiáda v roce 1970 byla
zrušena.
V naší jednotě sice byl znát pokles aktivity žen v cvičení, ale u ostatních sportů se to nijak negativně neprojevilo.
V sedmdesátých létech se začal na mezinárodních kolbištích v zápase řecko-římském prosazovat náš občan a bývalý házenkář Sokola Krmelín, Vítězslav Mácha. Jeho úspěchy na šampionátech
i olympiádách proslavily nejen jeho, také Baník Ostrava, za který zápasil, ale i naši obec a Tělovýchovnou jednotu Sokol, ze které vyšel. Vždyť jeho uvítání po návratu se zlatou medailí z Mnichova
(1972) na mitingu na našem házenkářském hříšti bylo velkolepé a zúčastnilo se ho více jak dva
a půl tisíce lidí z celého okolí, mezi kterými byla řada olympioniků.
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Plánované akce
27. 8. - sobota – předběžný termín, čas zahájení ještě bude upřesněn
Letní slavnost na hřišti u sportovní haly, ukázky požárních útoků, soutěže pro děti výstava
požární techniky, večer zábava s hudební skupinou
Srpen-září - námětové cvičení okrsku
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín
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III.část - historie Sokola Krmelín (1962 až 1987)
V šedesátých létech docházelo postupně ke snižování aktivity základní tělesné výchovy především u dorostenců a mužů. Žactvo pokračovalo v pravidelných cvičeních nadále. Muži se zaktivizovali vždy před spartakiádou a pak jejich iniciativa skončila. O to větší byla návštěvnost ženských
složek, která kulminovala vždy v období spartakiád.
Házená byla stále na vysoké úrovni. Ženy sice házenou už nehrávaly, ale stále soutěžilo 5 družstev a všechna byla v popředí krajských soutěží. Na hříšti u sokolovny byl vždy bohatý turnajový
program, Vždyť memoriál Jana Máchy, Jiřího Petra mužů a turnaj „O osvobození“ žáků měly dlouhodobou tradici a zúčastňovaly se jich družstva zvučných jmen. K propagačním zápasům přijížděla družstva z vyšších soutěží a dokonce i zahraniční celky (NDR, NSR, Jugoslávie i Polska).
V těchto létech se v Sokole všechno točilo kolem házené, což bylo pro mnohé trnem v očích, neboť
útlum mužských složek v základní tělesné výchově přisuzovali právě házené.
Stále větší nároky na hygienu a lepší prostředí přimělo výbor provést aspoň nějaká řešení na
zlepšení situace. Umývání hráčů v potoce Machůvka nebo později v plechovém korýtku s kohoutky napojenými hadicí se studenou vodou už nesplňovaly nároky házenkářů. Ani vytápění šaten
a sálu kamny na tuhá paliva nebyla ideální a na ovzduší a prašnost velmi nepříznivé.
Proto se přistoupilo nejdříve k instalaci ústředního topení do celé budovy sokolovny (1965)
a následně si házenkáři zřídili šatny a sprchy v suterénu. Tomu předcházela výstavba nového
venkovního komína na vnějšku zadní stěny budovy. V roce 1965 bylo taky instalováno venkovní
osvětlení házenkářského hříště, které v zimních měsících osvětlovalo i kluziště. Škvárový povrch
házenkářského hříště vyžadoval neustálou údržbu a pro hráče byl dost nebezpečný a navíc hříště
na jaře dlouho vysýchalo, takže to omezovalo jarní přípravu. Za složitých podmínek a finančního
přispění MNV se podařilo zajistit položení asfaltového povrchu (1969). Těmito investičními akcemi se přece jenom zlepšily podmínky pro sport a tělovýchovu v naší jednotě Sokol a mohla se ještě
s větším úsilím organizovat sportovní a tělovýchovná činnost.
III. celostátní spartakiáda v roce 1965 byla znovu přehlídkou dovednosti cvičenců nejen na
Strahově, ale především na místní, okrskové, okresní i krajské spartakiádě, kde se naši sportovci
v hojném počtu účastnili buď za jednotu nebo školy či učiliště. V Sokole znovu nacvičovali jen
muži a ženy.

Zlatý olympionik Vítězslav Mácha s manželkou při návratu z olympijských her (Mnichov
1972) na letišti v Mošnově, kde ho také vítali předseda místního národního výboru pan Zdeněk Šeděnka a předseda TJ Sokol pan Věroslav Mácha.
V roce 1974 je v naší jednotě ustaven oddíl základní a rekreační tělovýchovy (ZRTV), který kromě základní tělovýchovy sdružoval všechny rekreační sporty (turistika, , volejbal, sálová kopaná,
nohejbal, stolní tenis, šachy, lyžařské zájezdy apod.), které nacházely v Sokole stále větší prostor..
Hlavním úkolem pro oddíl však bylo zajištění nácviku na další spartakiádu a následné organizování hromadných vystoupení na všech stupních spartakiád. Pravidelně se organizovaly vždy dětské
dny, orientační závody a atletické víceboje mládeže, které byly hojně navštěvované. Házená stále
udržovala vysokou úroveň, měla dostatek vyškolených trenérů a spolehlivě pracovala trenérská
rada. Dále se organizovala propagační utkání a turnaje všech kategorií.
Zub času poznamenal i naši sokolovnu. Začaly se projevovat nemalé problémy. V jedné z šaten
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se propadla část stropu, střecha byla děravá a krovy nahnilé a napadeny červotoči. Vystřídalo se
několik komisí z ČSTV, které posuzovaly havarijní stav budovy. Přesto, že šetřící komise potvrdily nebezpečí dalšího provozu, od KVČSTV jsme dostali jen doporučení, abychom se obrátili na
místní JZD a MNV, že oni finance pro nás v dohledné době nemají. Agonie bezúspěšného shánění
peněz trvala několik let. Zlom nastal na jaře v roce 1976, kdy naši zástupci TJ se setkali na okresní
konferenci ČSTV ve Frýdku– Místku s generalitou ÚVČSTV, která se vracela z úspěšného mistrovství světa v hokeji z Katovic, kde naši hokejisté zvítězili. Euforie z vítězství nám napomohla, že
naše delegace byla přijata a vyslyšena, neboť jsme dostali příslib na zařazení naší rekonstrukce
sokolovny do podlimitních staveb (do 2 miliónů korun). Pomohlo k tomu nemalou měrou i lobování olympionika Máchy, který už předtím se v této věci angažoval. Slib byl jen první krůček od
vysněného cíle, nastala složitá a trnitá cesta schvalování na úrovni okresu a kraje, s projekcí stavby,
s financováním, následně pak se zajišťováním stavebního materiálu a mnoho dalších úskalí. Již
v roce 1977 se v předstih. I při přestavbě staré budovy a výstavbě haly pokračovaly všechny soutěže
normálně, jen cvičení a nácviky na spartakiádu se v zimních měsících konaly v sále na Benátkách.
Dva milióny na rekonstrukci sokolovny nebyla tak velká částka, aby se vyhovělo všem našim
přáním a proto se musely volit takové formy a postupy, aby stavba byla co nejlevnější. Výbor se
investorovi (Metasport) písemně zavázal, že většina prací se udělá brigádnicky zdarma. To proto,
že z původního projektu, který představoval půdorys 24x18 m, se podařilo postupně přímět projektanty i investora na nejdříve 18x30 m až na konečných
20x33 metrů. Navíc se v suterénu kromě kotelny,šaten a sociálního zařízení nepočítalo s dalším
využitím prostor. Až dodatečným vyjednáváním a přesvědčováním se podařilo prosadit Sportklub,
sál na stolní tenis (dnešní fitcentrum), skladiště, saunu a přípravnu jídel. Štěstí bylo, že výstavba
haly byla prestižní záležitostí celé obce a pomáhalo i mnoho nečlenů Sokola. S demolicí staré sokolovny se začalo v závěru roku 1978 a výstavba haly, která navazovala na zbylou část budovy, započala na jaře příštího roku. Průběh výstavby koordinovala po celou dobu řídící komise výboru TJ
(Kvapík V., Mácha V., Pchálek L. a Štěpán J.) a potýkala se dennodenně s mnoha problémy. Kritickými místy byla obnova části střechy nad jevištěm, která se prolomila při zřícení promočené stěny
vlivem tekutých písků pod základy, dále položení dlouhých betonových stropních panelů a výroba
a montáž ocelové konstrukce. Po celou dobu trvání stavby byly nemalé problémy s uvolňováním
investičních prostředků z ČSTV. Stavba byla finančně i termínově limitována, takže k 31.12.1981
byla stavba finančně uzavřena. Hala byla provizorně zprovozněna začátkem roku 1982 a sportovci
ji mohli již bez omezení využívat. Na dokončujících pracích se dále pokračovalo (obložení stropů
a stěn dřevem, dokončení suterénu, Sportklubu, šaten, bytu správce i sociálního zařízení ve staré
budově a další). Kolaudace haly byla 30. 4. 1984 a slavnostní otevření haly 2. května 1984. Na celé
této akci (včetně rekonstrukce přístavby a přípravných pracích) bylo brigádnicky odpracováno neuvěřitelných 65 tisíc hodin nejen pomocných, ale hlavně profesních. Určitě by si to zasloužilo jmenovat mnoho lidí, ale byla by to dlouhá řada jmen a na někoho by se třeba i zapomnělo. Za všechny
jmenujme alespoň Vlastíka Kvapíka, který nejen svou „buldočí“ povahou dovedl vyjednat mnoho
nemožného, ale především osobním příkladem dovedl strhnout druhé a také si se vším poradit.
Výstavbou sportovní haly, kterou nám v té době závidělo široké okolí, se otevřel prostor pro
další sporty. Byl ustaven oddíl stolního tenisu, který se začal velmi úspěšně rozvíjet, Do haly stále
častěji nacházely cestu ženy a dorostenky, které začaly s džezgymnastikou, jógou, i dalším pohybovým cvičením. Konala se celá řada turnajů házené, stolního tenisu a dokonce se v hale konalo
i mistrovství republiky žactva v zápase ř – ř. Halu začali využívat vojáci z místních kasáren, školy,

místní družstevníci a často byla pronajímána sportovcům z jiných jednot. Zájem v té době byl
nebývalý. V roce 1985 byl založen oddíl šachu a dobře se rozvíjel i již dříve založený oddíl stolního
tenisu (1981).
Začátkem roku 1984 se začalo s přípravou na další spartakiádu. A právě místní spartakiáda 1985
byla jednou z nejzdařilejších sportovních akcí na našem sportovišti vůbec. ČSS 85 se konala v rámci oslav 40. výročí osvobození naší republiky a zahrnovala i řadu předspartakiádních soutěží jiných
sportů a branností. Branného závodu pod patronací TJ Sokol se zúčastnilo rekordních 126 dětí do
14 let. Na místní spartakiádě v Krmelíně vystoupilo v 11 skladbách celkem 461 cvičenců . U některých skladeb (dospělých) vypomáhali i cvičenci ze Staré Vsi n. Ondř. Nebyla to jen hromadná vystoupení spartakiádních skladeb, ale program zpestřily i krmelínské mažoretky, krasojezdci z Petřvaldu na Mor, a vojáci z místní posádky předváděli bojové umění se psy. Tento sportovní svátek se
těšil velkému zájmu našich občanů, kterých přišlo více jak tisíc. Hlavně vystoupení dětí přilákalo
celé rodiny. Nové sportovní zařízení bylo dobrým zázemím pro šatny, přípravu občerstvení apod.
Na vystoupení do Prahy na Strahov se kromě cvičenců vypravoval tradičně i zájezdový autobus
našich občanů, kteří se jako diváci jeli podívat na vystoupení a vraceli se vždy nadšeni úžasnou
podívanou.
Po sametové revoluci se na spartakiády snesla ostrá kritika, která vyústila až k znevažování těch,
kteří se na nich aktivně podíleli v důsledku toho, že to byl výplod minulého režimu a zpolitizované akce, do kterých byli cvičenci nucení apod. Možná, že někde tomu tak bylo, ale v naší TJ to
byly čistě dobrovolné akce, kde všichni cvičenci, sportovci, cvičitelé i organizátoři přistupovali ke
spartakiádě z vlastního přesvědčení vyplývajícího ze vztahu ke sportu a tělovýchově. Navíc každá
spartakiáda byla velkým impulzem pro aktivizaci činnosti především děvčat a žen, pro které to byla
i vhodná příležitost něco udělat pro zdraví a vylepšit si postavu.
Pchálek Leoš st..
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Letní sezona v TJ Sokol začíná…
Dětem začínají prázdniny, všichni se těší na dovolenou a tak není divu,že v horkých letních měsících lákají více vodní sporty. Proto dochází i k omezenému provozu v naší sportovní hale. Všechna
cvičení žen (aerobik, jóga, zumba, relaxační) v červnu skončila,. mají také prázdniny a halu budou
po tuto dobu využívat jen oddíly karate, futsalu a zájmové sporty - badminton, volejbal a sálová
kopaná. Oddíl házené po krátké pauze začne na hříšti s tréninky a následně v druhé polovině srpna
vstoupí do mistrovských soutěží.
Podívejme se ještě ve stručnosti na ukončený ročník 2010/11 našich oddílů:
Házená i v tomto ročníku pokračovala ve výkonnostní stagnaci, především u mládežnických
družstev. Mladší žáci skončili z devíti družstev na 7. místě s 11 body a starší žáci na posledním
místě z osmi družstev.. Rovněž i dorostenci ve své skupině skončili na posledním 4. místě, kde
pro nedostatečný počet družstev se hrálo turnajovým způsobem. U tohoto družstva se nepříznivě
projevil odchod Leoše Petrovského do Frýdku, kde hraje dorosteneckou ligu, má i několik startů
v lize mužů a svými dobrými výkony se propracoval do reprezentace ČR juniorů. Čest krmelínské
házené zachraňovali muži, kteří v celkovém účtování skončili na pěkném 4. místě z 13 družstev
s 28 body a aktivním skóre 571:409. Nejvíce vstřelených branek dosáhli: Mácha Petr 106, Vojtovič
Radek 93 a Binek František 74.
I když mládežnická družstva nedosáhla na lepší výsledky, které určitě časem přijdou, nutno oce-
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nit zapojení žactva v házené, o což se neúnavně stará již několik let trenér Mirek Vijačka.
Futsal dosáhl ve skončené sezóně nejlepších výsledků za poslední léta. Áčko mužů skončilo v divizi „F“ na vynikajícím druhém místě jen o 2 body za Jakubčovicemi při zisku 37 bodů a skóre
96: 72. Začátek sezóny tomu sice nenasvědčoval, ale závěrečný finiš naše muže posunul na přední
pozice. Našim nejlepším střelcem a zároveň třetím v celé soutěži byl Škrhoň Josef s 29 brankami,
pak následovali Havránek Leoš s 16 brankami a Ručka Antonín a Kvasnica Michal s 10 góly. Bečko,
které hrálo 1. třídu Ostravské skupiny skončilo na 3. místě se stejným počtem 31 bodů jako Parlament Ostrava. Jen horší vzájemná utkání naše muže odsunula na bronzový stupínek. Soutěž se
hrála turnajovým způsobem a v soutěži bylo 16 družstev.
Stolní tenis dále výkonnostně tápe. Po jednoročním účinkování našeho Áčka mužů v krajské
soutěži a neúspěchu v baráži o udržení v krajské soutěži, sestupuje do okresního přeboru. Tento
sestup se dal předpokládat, neboť před zahájením krajské soutěže odešla z našeho oddílu největší
opora Petr Holaň do Sokola Nová Bělá. Po skončené sezóně 2010/11 opustili oddíl další přespolní
hráči Roman Poloch a Daniel Unzeitig. Jsou to ti hráči, kteří vybojovali postup do krajské soutěže.
Za této situace oddíl musí hledat řešení, aby zapojil do mistrovských soutěží mladé hráče. Béčko,
které ukončilo okresní soutěž 3.třídy na 5. místě z 12 družstev, bude od příští sezóny A družstvem
v okresním přeboru a do nejnižších soutěží přihlásíme družstva B a C z řad dorostenců.
Karate přes prázdniny pokračuje v letní tréninkové přípravě. Poslední akcí krmelínských karatistů byla úvodní škola , výukový a cvičební seminář, kterého se zúčastnili Kristýna Plačková
a Jiří Jarolím v doprovodu předsedy oddílu Romana Vantucha.. Naši mladí borci znovu nezklamali,
neboť uspěli ve zkouškách na vyšší technický stupeň a oba obdrželi 10. kyu – první žlutý pás. Koncem léta se uskuteční již podruhé interní bojový kemp, vedený mistrem Petrem Muladim, I. Dan,
zaměřený nejen na výuku technik, ale i na zlepšení fyzické zdatnosti našich borců.
Ve dnech 24. až 26. června byly v rámci oslav stoletého trvání Sokola v Krmelíně uspořádány
třídenní sportovní a zábavné akce na hříšti u sportovní haly. V pátek se konala taneční zábava
v rytmu hudební skupiny Hec. Sobotní odpoledne bylo plné sportů. Nejdříve si proti sobě zahráli
naši mladší žáci se staršími žáky a rozešli se smírně 8:8. Dorostenci si pozvali družstvo ze Sokola
Trnávka a prohráli s nimi 18:19. Muži starých gard ( nad 35 let) se utkali s Frýdkem a po přetahované skončil zápas nerozhodně 24:24. Družstvo mužů si pozvalo druholigový celek z Trnávky
a po zajímavé hře naši muži nakonec prohráli v poměru 30 : 33. Na závěr měli na venkovním hřišti
premiéru naši úspěšní futsalisté, Derby: „ Světlov - Dědina“, které bylo velmi atraktivní, nakonec
v normálním čase skončilo nerozhodně a na penalty vyhráli světlovští. Neděle byla opravdu pouťová. Ty nejmenší děti bavil a organizoval hry a soutěže klaun Roman při reprodukované hudbě.
Děti si po celé odpoledne opravdu užívaly. Pouťovou atmosféru zpříjemňovaly kolotoče i vystavené
veterány aut, motokára a hasičské auto, které neušlo pozornosti žádného kluka. Po tři dny se grilovalo a o občerstvení bylo dobře postaráno. Přesto, že počasí nebylo zrovna letní, všechny dny byly
na „krmelínské poměry“ dosti navštíveny a kdo se zúčastnil, určitě nebyl zklamán.
V září loňského roku jsme vás prostřednictvím Zpravodaje informovali, že naše občanské sdružení TJ Sokol podalo žádost o dotaci z programu Zelená úsporám pro veřejné budovy na zateplení
a výměnu oken naší sportovní haly. Tento program vyhlásil v minulém roce Státní fond životního
prostředí ČR a vyčlenil na něj 4 miliardy korun z prodeje emisních povolenek. Po formální a technické stránce naše žádost, která byla v termínu k 31. 8. 2010 podána, byla Státním fondem akceptována. Obrat nastal koncem března letošního roku, kdy současný ministr životního prostředí zveřejnil bilanci programu Zelená úsporám. Ze zprávy pana ministra Chalupy vyplynulo, že program

Zelená úsporám pro rodinné domy nebyl zastaven včas a chybí v něm přes 8 miliard korun. Vzniklý
deficit se tedy rozhodl řešit mimo jiné tím, že 4 miliardy slíbené na veřejné budovy budou převedeny na rodinné domy a žádný projekt na veřejné budovy nebude podpořen,Toto manažerské selhání
bývalých vedoucích pracovníků Státního fondu životního prostředí mělo i politický podtext, neboť
v této době, blížících se komunálních voleb, by to nebylo zrovna šťastné řešení. Pro žadatele a obce
to způsobilo nemalé ztráty vynaložené na projekty včetně všech příloh. To hlavní však zůstává: že
největší spotřebitelé energií řešeni nebudou. Tato snaha o řešení úspor stále dražšího plynu stala TJ
zhruba 100 tisíc korun (!). Snad někdy v budoucnu zpracovaný projekt zúročíme…
Krmelínskou veřejnost informujeme, že od 1.července 2011 dochází ke změně správcovství
v naší sportovní hale. Manželé Macečkovi po 28 létech z důvodu důchodového věku, odcházejí
bydlet do Karviné. Po řádném výběrovém řízení za správce nastoupí pan Janusz Zacharczyk z Výškovic, kde pracoval jako správce tenisových kurtů. Výbor TJ Sokola manželům Macečkovým touto
cestou vyslovuje poděkování za dlouhodobou úspěšnou a bezproblémovou práci v naší jednotě
a přeje oběma pevné zdraví, pohodu a ať si užijí vnoučat, která právě v Karviné mají.
Pchálek Leoš, st.
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Náš rozhovor
Tento rozhovor jsem uskutečnil s paní Ing. Kamilou Balcarovou, která je členkou zastupitelstva
obce.
1. Paní inženýrko, naši voliči vám dali důvěru a proto se ptáme, co byste v rámci své funkce chtěla
v naší obci prosadit?
Velmi si vážím důvěry občanů, kteří mě svými hlasy poslali do zastupitelstva obce a chtěla bych
jim touto cestou poděkovat. Spolu se svými kolegy ze sdružení Krmelín 2010 máme řadu plánů, jak
život v naší obci zlepšit. Důležité je zvýšit informovanost občanů, zejména prostřednictvím webových stránek, dát jim možnost vyjadřovat se k problémům a více je zapojit do spolurozhodování
o obecních otázkách.
2. Které problémy považujete za prioritní?
Uvedu nejdříve ty každodenní potíže, se kterými se potkávám, jako je například ranní dopravní
kolaps před základní i mateřskou školou, tady je třeba neprodleně řešit otázku parkování. S tím
souvisí dopravní bezpečnost v celé obci, například přecházení silnice u hřbitova, zpomalení jízdní
rychlosti na místních komunikacích a dobudování chybějících chodníků.
Důležitá je také otázka hospodaření s odpady. Občané se naučili odpad třídit a sběrné nádoby
přestávají kapacitně stačit.
Jako dlouholetý hospodář občanského sdružení TJ Sokol vidím nutnost do budoucna zvýšit finanční podporu této neziskové organizace, která žije z příspěvků a z pronájmu sportovišť, přičemž
tyto peníze jsou stále nižší a provozní náklady stále vyšší. Vytvoření podmínek pro sport i odpočinek občanů ve volném čase považuji za významnou prioritu.
Nesmím zapomenout na projekt kanalizace, který nás všechny čeká a odčerpá opravdu hodně
prostředků z obecního rozpočtu. Měli bychom si všichni uvědomit, že hospodaření s vodou je do
budoucna úkol nesmírného významu, protože voda = život a musíme se o ni postarat i pro příští
generace.

KRMELÍN

KRMELÍN

Na závěr moje osobní vize: chtěla bych se zasadit o vybudování důstojné formy bydlení pro seniory – domova pro seniory v Krmelíně, podobně jako v okolních obcích.
Nepochybně bude přibývat občanů, kteří v důchodovém věku nebudou schopni financovat náklady na bydlení ve svých velkých domech a měli by mít alternativu přestěhování například do
malometrážního bytu při zachování možnosti zůstat ve své obci, v blízkosti své rodiny, přátel a známých.

bezpečnosti je pak dobré vědět, jak musí být kolo vybaveno a jaký právní předpis tuto záležitost
upravuje. Jelikož jsou ze strany cyklistů časté dotazy na tuto problematiku, uvádíme výňatek o povinné výbavě jízdních kol.
Cyklista mladší 18. let musí mít přílbu schváleného typu a řádně upevněnou na hlavě.
Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena světlometem svítícím dopředu bílým světlem, zadní svítilnou červené barvy, může být tzv. blikačka a rovněž jsou nezbytné i odrazky.
Častou příčinou nehod a úmrtí na silnicích je špatná viditelnost. Každým rokem tak umírá několik
stovek lidí. Většinu tvoří chodci a cyklisté, kteří nejsou na silnici vidět. Podle odborníků je proto
potřeba ve zhoršených podmínkách nosit reflexní oblečení. Děti mají mít navíc na školní brašně
odrazové plochy nebo speciální reflexní přívěsky. Vidět a být viděn – tak zní nejzákladnější pravidlo bezpečnosti na silnicích. Ale jak to tak bývá, málo kdo z chodců nebo cyklistů se tímto heslem
přímo řídí. Stačí se podívat, kolik lidí používá reflexní oblečení, speciální reflexní pásky nebo i obyčejné světlo. Velkou výhodou reflexních materiálů je viditelnost až na 200 metrů. To je několikanásobně větší vzdálenost než u tmavého oblečení, kdy je naopak člověk spíše neviditelný. Řidič tedy
světlé nebo reflexní oblečení uvidí dříve a může rychleji zareagovat. Nicméně stejně jako je důležité
být viděn, je potřeba, aby byli řidiči ohleduplnější. Rovněž není dovoleno na kole jezdit ve dvou,
pouze pokud je kolo vybaveno pomocným sedadlem může osoba starší 15 let vést dítě mladší 7 let.
Cyklisté také musí využívat k jízdě jízdní pruhy pro cyklisty nebo cyklostezky, pokud jsou vybudovány podél silnice, kde jedou. Toto nařízení je dáno zákonem 361/2000Sb. o provozu na pozemních
komunikacích § 57. Za porušení tohoto paragrafu může policista uložit pokutu až tisíc korun. Zákon také zakazuje cyklistům jezdit na jízdním kole po chodníku, výjimku tvoří dětí do 10 let. Děti
do 10 let nesmí jezdit po vozovce, bez doprovodu osoby starší 15 let.
Za kolektiv OOP Brušperk, pprap. Jiří Zamazal
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3. Víme, že se v naší obci již hodně zlepšilo v minulých letech (chodníky, budova obecního úřadu,
okolí ZŠ, úprava cest na místním hřbitově, ostrůvky na hlavních cestách apod.). To vše nejde
přehlédnout, ale problémů by se našlo ještě hodně, např. kanalizace, parkoviště pro auta apod.
Řeč je však o penězích. Domníváte se, že by se daly sehnat peníze např. z evropských zdrojů nebo
z dotací třeba z kraje?
Vím, že existují možnosti financování obecních projektů z evropských fondů nebo z kraje. V této
oblasti jsem ale naprostý laik a spoléhám na současné vedení obce, že zajistí odborníky, kteří přístup k těmto penězům umožní. Některé projekty v Krmelíně už takto financovány jsou.
4. Co byste vzkázala našim občanům – vašim voličům?
Krmelín má vynikající zeměpisnou polohu, na jedné straně máme přírodu ( lesy, louky, kopec
s krásným výhledem) dostupnou pěšky, na kole, s kočárkem,.…, na druhé straně 5 minut autem do
velkého města za kulturou, sportem, lékaři nebo nákupy.
Jsem krmelínský patriot, mám svou rodnou obec skutečně ráda, chci tady žít celý život a spolupodílet se na vytváření co nejlepších podmínek pro všechny občany.
Děkuji za rozhovor.

Menšík Josef – ved. redaktor
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POLICIE OOP BRUŠPERK

Mezi námi...

Vážení spoluobčané, rád bych Vás stručně informoval o možnosti nově kontaktovat obvodní oddělení Policie české republiky Brušperk na tel: čísle 734 620 683. Jedná se služební mobilní telefon
zapůjčený městem Paskov. Na toto telefonní číslo lze volat nepřetržitě, zejména pak v době pracovního klidu a nočních hodinách. Pro shrnutí - Policii ČR obvodní oddělení Brušperk lze kontaktovat
na tel čísle 558 666 222, na tísňové lince 158, popřípadě 112, nebo osobně na adrese Brušperk, ul.
Policejní 195, dále můžete využívat faxu na tel: 558 432 308, nebo e-mail: fmoopbrusp@mvcr.cz
Jarní teploty vylákaly do ulic větší počet cyklistů a z tohoto důvodu si dovoluji připomenout
několik důležitých rad pro cyklisty.
Dosti často je podceňována ta skutečnost, že cyklisté jsou účastníky provozu na pozemních komunikacích. Pro cyklisty tedy při používání kola na pozemních komunikacích vyplývají povinnosti
řídit se zákonem ‚,O provozu na pozemních komunikacích“ a jinými právními úpravami v oblasti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Často se lze setkat i s alkoholem za
řídítky a v případě ohrožení bezpečnosti provozu musí takový cyklista počítat s tím, že bude brán
k zodpovědnosti jako každý jiný řidič. Další negativní zkušeností je hazard s vlastní bezpečností
cyklistů. Tato nezodpovědnost může pro ostatní účastníky provozu na našich silnicích připravit
horké chvíle. Mnohdy lze potkat za snížené viditelnosti neosvětlené cyklisty, nebo právě ty, kteří se
zastavili na pár sklenic piva. Každý řidič motorového dopravního prostředku vám při tom řekne,
jak strašně je nepříjemné večer potkat neosvětlené jízdní kolo či neoznačeného chodce. Z hlediska

Měsíc červen je nejen měsícem růží, ale i měsícem naší pouti a jeho poslední den jsou žákům
předávána vysvědčení..
Tak tomu bude i u dětí naší školy. Blahopřeji všem, kteří si vysvědčením udělají radost, blahopřeji i všem maturantům ke složení zkoušky dospělosti a blahopřeji i těm, kteří byli přijati ke studiu na
vysoké školy. Věřte, všichni se učíte pro sebe a získanými znalostmi můžete celý život profitovat.
Vám všem přeji hezké prázdniny.
Na zahradách sklízíme jahody, rybíz, maliny, ovocné stromy nabízejí úrodu třešní, višní, dozrávají letní jablka. Plánujeme výrobu džemů, marmelád, snad i budeme ovoce zavařovat, ale to jen
v případě, že budeme rychlejší než slimáci a vrabci. O prázdninách se budeme těšit na příchod
vnoučat a budeme vymýšlet jídelníčky s palačinkami, kynutými knedlíky s meruňkami, tvarohovými knedlíky s jahodami, bramborovými placky a pod. Dětem budeme nabízet šťávu z květů
černého bezu, budeme vařit čaje z nasušených bylin. A zbyly-li nám ještě křížaly, pak máme jistotu,
že v příštím roce vnoučata určitě zase přijdou.
Vážení občané, přeji Vám všem pohodové letní dny, Vám, kteří odjíždíte na dovolenou-nezapomenutelné zážitky, dětem, žákům a studentům naší obce prázdniny dle jejich představ, spoustu
příjemných zážitků, které obohatí jejich život.
Všichni se ve zdraví vraťte domů, do naší krásné obce Krmelín. A nezapomeňte, každý den
může být dnem výjimečným, proto se těšme z každého nového dne.
Zdraví a jen samé pohodové letní dny přeje
Ludmila Adámková
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Náš jídelníček
Tuto rubriku, jak jste si určitě všimli, svěřuje redakční rada naší Lidušce Adámkové, která je
bezednou pokladnicí receptů v oboru gastronomie.
Snahou redakční rady však je dát prostor i dalším našim občanům, nejen „starousedlíkům“, ale
celé řadě těch, kteří se za poslední období do naší obce přistěhovali a mohou se podělit o zajímavé
recepty. Těšíme se na vaši účast při tvorbě této rubriky.
Jistě se vám přihodilo, že k vám dorazí neohlášená návštěva a protože pohostinnost našich občanů nezná mezí, jako první vám Pepa a Jana Menšíkovi nabízejí rychlé a levné recepty:
1. Nakrájený chléb z obou stran opečeme na oleji. Na topinky naneseme vrstvu míchaných vajíček,
posypeme strouhaným sýrem a ozdobíme plátky rajčat, jarní cibulkou, petrželkou.
Jako obměnu můžeme použít směs z masa (nadrobno nakrájíme vepřové nebo kuřecí maso, přidáme zeleninu, vše na oleji osmahneme) směs dáme na opečený chléb, posypeme strouhaným sýrem
a ozdobíme rajčátky, okurkou, případně jiným zeleninovým přízdobem.
2. Vejce rozšleháme společně s trochou strouhanky a špetkou soli, vlijeme na rozpálenou pánev
a opečeme z obou stran jako palačinku, kterou klademe na čerstvý chléb potřený hořčicí. Opět ozdobíme cibulkou, ředkvičkou apod.
Dobrou chuť Vám přejí Jana a Josef Menšíkovi

Vážení občané,
byla jsem požádána redakční radou obce Krmelín o uskutečnění rozhovoru na téma: „Povědomí
ČR v zahraničí z hlediska au pair“. Myslím si, že doba au pair je již dávno za námi a v současné době
jezdí mladí lidé do zahraničí na cesty studijní, brigády nebo dokonce pracovně. Z tohoto důvodu
mají mnohem víc možností se dostat do kontaktu s obyvatelstvem té dané země, ve které právě
působí. Mají příležitosti k posezení, rozhovorům, procházkám a zjištění mentality daného národa,
popřípadě se dozví zda daný národ ví něco o nás, České republice. Proto jsem se rozhodla dát tomuto článku trochu jiný rozměr a přinést Vám, občanům naší obce srovnání dvou osob působících
v zahraničí jíž delší dobu. Tento článek berte jako úvodní. V následujících dvou číslech „Krmelínského zpravodaje“ Vám otiskneme pro srovnání dva rozhovory. Jeden pod názvem „USA“ a druhý
„ANGLIE“. Rozhovory budou s občany žijícími v těchto zemích již delší dobu, dobře znají poměry
v těchto zemích, mentalitu obyvatelstva. Budou mít i srovnání o povědomí ČR kdysi a v současné
době. Těším se s Vámi nashledanou v září.
Matušinská Radana
Všem občanům Krmelína na vědomost se dává, že dne 8.-9. října 2011 se pořádá zájezd do
hlavního města Prahy na muzikály „DRÁKULA“ nebo „KAT MYDLÁŘ“ s noclehem na Vinohradech, po cestě zpět do rodného Krmelína bude přátelská návštěva hradu „KONOPIŠTĚ“.
Předběžná cena zájezdu je 1 800,- Kč. V případě zájmu se hlaste do 20. srpna 2011 paní Matušinské na tel. 732 782 534, se zálohou 1 000,- Kč.

Vydává Obecní úřad Krmelín v nákladu 750 kusů. Za správnost obsahu článku odpovídá autor. Redakční rada: Josef
Menšík, Ludmila Adámková, Martina Helísková, Radana Matušinská, Anna Lejsková. Vychází i na www.krmelin.cz,
e-mail: krmelin@krmelin.cz. Uzávěrka příštího čísla je 16. 9. 2011. Tisk: H-comuters, Ostravská 83/39, Hlučín 748 01,
tel.: 777 139 848, e-mail: hcomp@seznam.cz. Grafická úprava: Lucie Petrová
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KAMENICTVÍ
JANOUT
- sekání a obnova
nápisů do kamene
Na Cigánce 679
739 24 Krmelín
Tel. č.: 605 877 336

KRMELÍN

KADEŘNICTVÍ
Jitka Brožová,
Světlovská 324, Krmelín,

tel. 734 583 581
Nabídka veškerých
kadeřnických služeb:
- dámské a pánské střihy
- melírování
- barvení
- společenské a svatební účesy
- prodej vlasové kosmetiky

STŘECHY

KOCOUREK JOSEF

Pokládka rovných a šikmých střešních krytin
Výroba a montáž klempířských prvků
a parapetů
Montáž střešních oken
Nástřik půdních prostor proti škůdcům
Zateplení střech
Hydroizolace
Stavba pergol
Montáž dřevěných podhledů
Odvoz a likvidace odpadů
Zednické práce
Zateplení stěn budov
Montáž plastových oken a dveří
Výroba a montáž okenních sítí a žaluzií
Kompletní dodávky materiálu

 čištění koberců a sedacích souprav
 půjčování stroje Kärcher
 žehlení s rozvozem
 mytí oken

Zdarma zhotovení cenové nabídky
Dohodnutou cenu nenavyšujeme

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

VÁM NABÍZÍ

Mobil: 606 363 300
731 490 561

STŘÍHÁNÍ
A HLÍDÁNÍ PSŮ
Šárka Janoutová,
Na Cigánce 679, Krmelín
Objednávky na tel. č.
731 732 927
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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

KRABIČKOVÁ DIETA
DIETA DO DOMU ČI DO PRÁCE
Zajišťujeme rozvoz CELODENNÍ ZDRAVÉ STRAVY v Ostravě a okolí.
V Krmelíně i s dovozem za 270 Kč (celodenní menu žena)
Klientům, kteří chtějí hubnout, nabízíme poradnu nutričního
terapeuta a lékaře ZDARMA.
Dále nabízíme měření tuku, vody, svalové hmoty, stavu cév,
rizika kardiovaskulárních chorob a glykémie v krvi.
Více na www.krabickovadietaostrava.cz
tel: 608 252 689

AUTOŠKOL A JELÍNEK
KRMELÍN – HASIČSKÝ DŮM
• výuka a výcvik AM, A1
• A (do 25 kW), A (bez omezení), B, B+E, C, C+E, T
• kondiční jízdy
• profesní školení řidičů (dle zák. č. 247/2000 Sb.)
• přezkoušení profesních řidičů, školení řidičů

Jiří Jelínek, U Paleska 281
739 24 Krmelín
tel.: 737 575 139
nebo tel. č.: 736 676 139,
776 702 892, 558 641 041
e-mail: AJepe@seznam.cz
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