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Stavění máje v Krmelíně

2013

hasiči
Stavění máje
Dne 30. 4. 2013 proběhlo v centru
obce již 18. stavění máje. Tradiční
soutěž „Jistá ruka“ doplnily tombola, možnost prohlídky cisterny,
ale hlavně postavení symbolu jara
– Májky. Výběr z kapely HEC hrál
z nově postaveného pódia mimo
garáž, což se projevilo na lepších
poslechových podmínkách uvnitř
domu a lepšímu využití venkovních
prostor. Dostatek čepovacích míst
piva byl pozitivní z hlediska uhašení žízně, větší fronty u přípravy jídla
nás nutí k zamyšlení, jak toto příště lépe zorganizovat. Bouřka v čase
0.30 hod. sice ukončila hudební
produkci kapely, přesto mnoho lidí
zůstalo, aby si atmosféru ještě dále
užilo.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

Foto: Taťána Šimečková
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zasedání zastupitelstva

Informace o dění v obci
od 13. zasedání zastupitelstva obce
zdi propojeny chodby v 1. nadkonaného dne 18. 3. 2013 ráním
zemním podlaží, bude zazděn hlavní

• na akci „Zdravotní středisko v Krmelíně, Rekonstrukce fasády, oken,
vstupů“ poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši
855 353 Kč, skutečná výše dotace bude
stanovena na základě výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby –
bylo vyhlášeno
• na akci „Parkoviště na ul. Školní, Krmelín“ vydal Magistrát města Frýdku-Místku stavební povolení s nabytím právní
moci – bylo vyhlášeno výběrové řízení
na dodavatele stavby firmou HRAT Třinec v ceně 23 500 Kč bez DPH
• na akci „Kanalizace a ČOV Krmelín“ poskytnuta dotace ze Státního
fondu životního prostředí ve výši
171 968 160 Kč, skutečná výše bude
stanovena na základě výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby
• v průběhu měsíce července (uzavřena
MŠ) bude zhotoveno oplocení pozemku, úprava terénu a stavba chodníku
podél budovy, následně instalace hracích prvků
• do konce měsíce června za prodejnou
p. Dvorského bude umístěn kontejner
pro sběr použitého textilu, bot a hraček
• od 1. 6. 2013 přijata na výkon veřejně
prospěšných prací p. Jana Protivová
s příspěvkem na mzdu z Úřadu práce
• na ul. Paskovské instalován měřič
rychlosti
• k budově Zdravotního střediska provedena přeložka vedení NN ze vzdušného na zemní, přeložka plynoměru do
zdi budovy bude následovat, vybou-
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vstup do budovy ze strany tenisových
kurtů
firma Zahrady R+R provedla ořez lip
na ul. Vodárenské a dosadbu 1 ks lípy
v ceně 10 631 Kč bez DPH
České inspekci životního prostředí
uhrazena částka 20 396 Kč za vypouštění odpadních vod do vod povrchových v roce 2012 – výpustě č. 1 až 8
schválena podpora ve výši 903 228 Kč
na projekt „S moderními jazyky
k úspěšnému studiu“ pro ZŠ T. G.
Masaryka
s firmou HRAT Třinec uzavřena mandátní smlouva na výkon zadavatelské činnosti akce „Kanalizace a ČOV
Krmelín“ v ceně 110 000 Kč bez DPH
sběr podkladů pro firmu e-centre od
občanů pro minimalizaci nákladů na
elektřinu a plyn formou elektronické
aukce
kompletace dokumentace k připravované výzvě SFŽP na výměnu oken
a zateplení budovy Hasičské zbrojnice
zhotoven základ před vchodem do
budovy ZŠ pro umístění pamětní desky ke kanadskému javoru dovezenému Vítězslavem Máchou z Montrealu
– odhalení 2. 9. 2013 v 10:30 hod.

•

•

•

•

•

•

•

Oznámení
Na webových stránkách obce Krmelín: www.krmelin.cz
- Informace o obci - Investiční výstavba, je zveřejněn projekt hlavního kanalizačního řadu a domovních přípojek
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Unesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 17. 6. 2013

1. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí:
a) kontrolu usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 13. zasedání
zastupitelstva obce
c) projednání zápisu z 5. schůze Kontrolního výboru

2. Zastupitelstvo obce
schvaluje:
a) celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2012 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2012 – bez výhrad
b) výkup pozemků parc. č. 328/45 – orná
půda o výměře 365 m2, parc. č. 325/6
– ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře 142 m2 a parc. č. 422/6 – ostatní plocha – neplodná půda o výměře
53 m2, vše v k. ú. Krmelín z majetku
p. Ivo Menšíka, bytem ul. Horní 793/3,
700 30 Ostrava a firmy Kool Systems
Limited, 6 Bexley Square, Salford,
Manchester M3 6 BZ, Spojené království do majetku obce za cenu 50 Kč/m2

c) výkup pozemku parc. č. 1152/1 – orná
půda o výměře 1 315 m2 v k. ú. Krmelín
z majetku firmy RD STYL, a.s., Plaská
622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5 do
majetku obce za cenu 30 Kč/m2
d) výkup pozemku parc. č. 564/5 – ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře
292 m2 v k. ú. Krmelín z majetku p. Ivo
Lyčky, Vodárenská 568, 739 21 Paskov
do majetku obce za cenu 50 Kč/m2
e) výkup pozemků parc. č. 564/2 – ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře
158 m2 a parc. č. 562/8 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
180 m2, vše v k. ú. Krmelín z majetku
p. Karin Tančibokové, Patrice Lumumby 2161/21, 700 30 Ostrava–Zábřeh do
majetku obce za cenu 50 Kč/m2

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) zveřejňovat zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Krmelín na webových
stránkách obce Krmelín
b) zpracovat obecně závaznou vyhlášku
o zákazu podomního prodeje
Zodpovědný: Mgr. Jakub Čmiel
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charita

CHARITA OSTRAVA
CHARITA OSTRAVA
Kořenského 17, 703 00 Ostrava–Vítkovice

Charita Ostrava nabízí pomoc
seniorům a lidem
se zdravotním postižením
Charitní pečovatelská služba – středisko Tereza nabízí služby seniorům a lidem
se zdravotním postižením, kteří mají
z různých důvodů sníženou soběstačnost.
Smyslem poskytované pomoci je umožnit
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lidem setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí.
Zájemci o pečovatelské služby se na
nás mohou obrátit v těchto oblastech:
zajištění chodu domácnosti (např. pomoc
při nákupech, úklidech domácnosti, praní, žehlení), zajištění péče o vlastní osobu
(např. podávání stravy), zajištění pomoci při osobní hygieně. V rámci poskytovaných služeb nabízíme také zajištění
stravy a její dovoz. Obědy pocházejí
z kuchyní Charity Ostrava, denně čerstvě a chutně připravené. Dodání obědu
probíhá v jídlonosičích s termoobaly pro
zajištění tepelné stálosti.
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O dalších podrobnostech poskytovaných služeb se můžete informovat
u vedoucího Charitní pečovatelské služby
– střediska Tereza pana Michala Panáčka, tel.: 599 508 504 nebo mobil: 737 831
370. Více informací také na webu Charity
Ostrava: www.ostrava.charita.cz

Hospic sv. Lukáše
a lidi v závěru života
Podpoříte zasláním
DMS HOSPICLUKAS na číslo 87 777.

Charitní dům sv. Františka
a lidi bez přístřeší
Podpoříte zasláním
DMS AZYLFRANTISEK na číslo 87 777.
Cena jedné SMS je 30 Kč, z Vaší pomoci obdrží vybraný projekt 27 Kč. Více na:
www.darcovskasms.cz

DĚKUJEME...!
Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013
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Rockshow
Poděkování
V sobotu 8. června 2013 se v Krmelíně konal již 23. ročník Rockshow, který
je zajímavou alternací vůči velkým multižánrovým festivalům a zároveň nejstarším rockovým festivalem v Moravskoslezském kraji.
Grease Stains, Nou Smoking, Ezy Way,
Jarda Hypochondr, Divná Parta, Rezon
a samozřejmě HEC, to jsou kapely, které
se letos postaraly o rockovou atmosféru
festivalu. Ovšem skupina Olympic s Petrem Jandou v čele přilákala do Krmelína
mnoho fanoušků, a to jak starší věkové
kategorie, tak mladou generaci. Pro nás
posluchače to byl ohromný zážitek, pro-

XXIII.

akce v obci

tože se pořadatelům podařilo něco neuvěřitelného. Olympic letos oslavil 50 let
své tvorby a ostravský koncert byl přímo
úžasný. To, že si poslechneme kapelu
i u nás v Krmelíně a společně si zazpíváme známé písně, byl malý zázrak.
Proto bychom touto cestou chtěli poděkovat organizátorům akce – kapele HEC,
jejímž frontmanem je David Ptáček. Jemu
patří největší dík za letošní festival, i za
předchozí ročníky, které také měly hvězdná jména. Přejeme mu, a zároveň i nám,
aby ho organizování této akce neomrzelo
a aby se mu podařilo získat další hvězdy.
Díky, Davide!
Za občany a fanoušky,
Ing. Yveta Kovalčíková

Foto: Radek Zezulka
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Foto: David Ptáček

Pár slov od hlavního organizátora
Za pořadatele jsme rádi, že se nám
podařilo získat takovou legendu, jakou
je skupina Olympic, a že i přes nepřízeň osudu (smrt bubeníka), do Krmelína
dorazila.
Samozřejmě bez deště by se letošní
Rockshow neobešla, i když v Ostravě
a okolí ani nekáplo (zase jsem prohrál
sázku).
Rekord návštěvnosti z let 2005 a 2007
jsme bohužel nepřekonali, což je v tomto
ohledu zklamání, protože i přes hojnou
účast návštěvníků jsme náklady na akci

nepokryli. Navíc jsme letos měli velkou
konkurenci – Slavnosti pivovaru Ostravar a koncert legendární skupiny Smokie
v Novém Jičíně.
Chtěl bych poděkovat všem návštěvníkům, ale hlavně sponzorům, bez kterých
by se akce takového rozsahu neměla šanci v Krmelíně konat.
Pomalu se otřepáváme z letošního ročníku a doufám, že nabereme síly na další
rok, protože přerušit tradici nejstaršího
festivalu v okolí by byla škoda.
S pozdravem za skupinu HEC
a pořadatele Rockshow, David Ptáček

Foto: David Ptáček
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senioři

Z činnosti Klubu seniorů
Proběhlé akce
Klub seniorů přichází touto cestou
s dalšími informacemi o svých aktivitách.
První organizovanou akcí od minulé
informace ve zpravodaji obce byla prvomájová vycházka obcí, na které si účastníci za nepříznivého počasí prošli ulicí
Záhumenní a seznámili se i s novými
objekty podél ní.
Další akcí bylo květnové přátelské posezení, které svým kulturním vystoupením
zpestřily děti místní mateřské školy pod
vedením paní učitelky Vašicové.
27. května na pondělním setkání členů
se smažila vaječina.
30. května se uskutečnil autobusový
zájezd s exkurzí v likérce ve Vizovicích
a v ZOO v Lešné.
Červnové přátelské posezení uvažoval
výbor Klubu zpestřit kulturním vystoupením žáků základní školy. To se nepodařilo
zrealizovat, proto se přítomní bavili sami
s podporou vlastní hudební skupiny.
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Připravujeme
Na přátelském posezení, které se uskuteční 3. července na terase restaurace
Nautilus bude k poslechu i tanci hrát
dechová hudba z Brušperka.
Na záříové posezení, které se uskuteční
5. 9. 2013 a na kterém si Klub seniorů připomene 45. výročí svého trvání, je mimo
jiné, připraveno vystoupení ženského
pěveckého sboru.
Ve druhém pololetí plánuje výbor Klubu zorganizovat autobusový zájezd do
Dolní oblasti Vítkovice a besedu s lékařem
a s cestovatelem po
cizích zemích.
Pondělní dopolední
setkání, či měsíční přátelská posezení jsou již
samozřejmostí.
Protože
přichází
čas školních prázdnin
a dovolených, přejeme
všem jejich příjemné
prožití a hlavně hezké
počasí.
František Novák
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„Boj proti šmejdům“
Sdružení Spotřebitel net pomáhá seniorům, kteří byli podvedeni na předváděcích akcích.
Od ustavení instituce spotřebitelského
ombudsmana spolupracujeme intenzivně
také s živnostenskými úřady.
Podvedení spotřebitelé se obracejí na
spotřebitelského ombudsmana (živnostenské úřady, české pošty), kde jsou s nimi
sepisovány „spotřebitelské záznamy“.
Živnostenské úřady postupují tyto
záznamy našemu sdružení, které pomáhá
spotřebitelům s přípravou dopisů prodejcům, se stížnostmi na Českou obchodní
inspekci a se soudními žalobami.
Připomínkovali jsme také novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která zavádí
informační povinnost organizátorů předváděcích akcí.
Kontakt:
Matouš Blažek, právní poradce, sdružení
Spotřebitel net, tel. 775 476 080

PETICE PROTI ŠMEJDŮM
a za zvýšení ochrany seniorů při nekalém předváděcím a podomním prodeji
Předváděcí akce a smlouvy na nich uzavírané patří k nejproblematičtějším formám prodeje v České republice. Manipulace, nátlak, ponižování a agrese zástupců
společností vede k tomu, že si senioři
často koupí zboží, které nepotřebují ani
nechtějí. Produkty jsou navíc často nekvalitní a nesmyslně předražené. Splácení
horentních sum prohlubuje bídu seniorů
a je jednou z příčin, proč je na více než
70 000 důchodců uvalena exekuce.
Na poště v Krmelíně můžete podpořit
výše uvedenou PETICI svým podpisem,
kterým podepsaní žádají Ministerstvo
spravedlnosti ČR, Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Parlament ČR, aby zabránily nemorálnímu jednání vůči seniorům
na předváděcích akcích a přijaly potřebná
opatření.
Celý text petice, včetně návrhu konkrétních bodů, naleznete na
www.peticeprotismejdum.cz
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Sokol Krmelín

Pár informací z TJ Sokol Krmelín
Halové sporty
Halové sporty: stolní tenis a futsal ukončily sezónu 2012/13 na jaře a o výsledcích
jste byli informováni v minulém
Zpravodaji. Divize F ještě nebyla dokončena, ale o vítězství
Sokola Krmelín bylo rozhodnuto před posledním kolem
této soutěže. Na prvním
místě dle závěrečné tabulky
skončilo naše družstvo se 43
body s impozantním skóre 89
ku 47 před Náklem se 41 body.
Na třetím místě se umístily Jakubčovice s 37 body a na čtvrtém místě Vítkovice
s 30 body. Z důvodu vysokých finančních
nákladů se Sokol Krmelín vzdal přímého
postupu do II. ligy a přenechal postupové
právo družstvu Náklo, které rovněž jako
další Jakubčovice z finančních důvodů
účast v II. lize odmítly. Paradoxem je, že
závaznou přihlášku podaly až ze 4. místa Vítkovice. To je jen potvrzením faktu,
že ve sportu vždy rozhodují peníze i na
úkor výkonnosti. Na senzačním umístění našich futsalistů se nejvíce vstřelenými brankami podíleli: Fubšo Roman 12,
Havránek Leoš, Kaventa Tomáš a Turčík
Milan po 11, Ručka Antonín a Vančo Jan
po 8, Mácha Pavel a Pitron Martin po 6.
Stejně dobře si vedlo i Béčko, které z 16
účastníků v Ostravském městském přeboru obsadilo celkově 2. místo. Je určitě
namístě oběma družstvům futsalu poděkovat za vzornou reprezentaci nejen naší
jednoty, ale také naší obce.

Házenkáři
Naši házenkáři ukončili sezónu
2012/13 v sobotu 15. 6. závěrečným
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zápasem doma s TŽ Třinec, ve kterém
zvítězili 29 ku 23. V závěrečném účtování
skončili naši muži na 3. místě Moravskoslezské ligy s 26 body a skóre 498
ku 412 za Frýdkem-Místkem
s 32 body a Hlučínem s 26
body, který měl lepší skóre
než Krmelín. Nejlepšími
střelci z našeho družstva
byli Mácha Petr -74 branek,
Binek František a Vojtovič
Radek se 72 brankami, Balcar Ondřej 56 branek a Šťastný
Michal 33 branek. Družstvo mladších žáků skončilo na 4. místě za Kopřivnicí, Karvinou a F-Místkem. Nejvíce
gólů vsítili Horáková Natálie 47, Tannert Radek 43, Křístek Kamil 26, Břežný
Daniel 21 a Pavlík Jakub 16.

Prázdniny v hale
Ostatní aktivity v hale (hlavně všechna
cvičení žen) budou po dohodě s cvičitelkami přerušena. Začne se znovu až po
prázdninách. Jedině Zumba s mexickým
trenérem zahájí 7. srpna. Přes prázdniny bude v hale provoz omezený, budou
pokračovat jen rekreační sporty, karate
a posilovna.

Finance
Stále se zvyšující ceny energií se stávají
největší zátěží v naší jednotě. Za loňskou
sezónu jsme zaplatili za plyn 322 tisíc Kč,
za elektřinu 132 tisíc Kč a připočteme-li
k tomu spotřebu vody, pak náklady na
provoz sportovní haly jen za energie představují zhruba půl milionu korun. Před
třemi roky jsme se přihlásili se žádosti
o zateplení haly do dotačního programu
„zelená úsporám“. Bohužel jsme neuspěli
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Sokol Krmelín
a naše investice do zpracování projektové
dokumentace a energetického auditu ve
výši 80 tisíc Kč přišla vniveč.
Tento prvotní nezdar nás však neodradil a v letošním roce znovu podáváme
žádost o dotaci do Operačního programu
životního prostředí, jenž vypisuje Státní
fond životního prostředí ČR. V současné
době provádíme výběrové řízení na společnost, která vypracuje žádost o dotaci
a v případě úspěchu zajistí výběrové řízení na dodavatele stavby a veškerou nutnou administrativu. Snížení nákladů na
energie je zásadní pro bytí a nebytí naší
TJ Sokol Krmelín v dalších letech.

Rockshow
8. června se konal na házenkářském
hřišti za spoluúčasti naší jednoty již 23.
ročník nejstaršího hudebního festivalu
na Ostravsku: ROCKSHOW v Krmelíně.
Dlouhodobě tento festival provázel vždy
déšť a tak byl zvolen riskantní termín na
Medarda, který se hned připomněl odpo-

Foto: David Ptáček

lední vydatnou sprškou, která hlavnímu
organizátorovi – Davidu Ptáčkovi – určitě zahrála na nervy. Nakonec se počasí
umoudřilo a večer bylo už jasno a teplo.
I volba hlavního taháku: skupina Olympic v čele s Petrem Jandou, byla šťastná.
Vždyť tato rocková legenda brázdí po
hudebních podiích neuvěřitelných 50
let, je držitelem mnoha zlatých slavíků
a dovede stále svým repertoárem oslovit
mladou i starší generaci. Více jak hodinové vystoupení kapely Olympic bylo určitě
nezapomenutelným zážitkem pro všechny přítomné. Na pódiu se během odpoledne, večera i noci vystřídalo několik
dalších hudebních skupin, což přispělo
k příjemné atmosféře celé kulturní akce.
Letošní ročník postavil laťku dost vysoko a bude obtížné ji v dalších ročnících
udržet.

Krmelínská pouť
Na pouťový víkend vás po roce znovu
pozýváme na tři dny zábavy a sportu na
házenkářské hřiště. V pátek 28. června
2013, ve večerních hodinách bude v letním kině na velkém platně promítnut
český film – „Líbáš jako ďábel“ a předtím
můžete shlédnout týdeník z retrofotografií z naší obce a část týdeníku z roku
1947 o obci Krmelín. Organizátorem jsou
krmelínští motorkáři. Další dva dny jsou
v režii naší TJ Sokol. V sobotu 29. 6. od
15 hodin si zahrají naši házenkáři a futsalisté a večer bude zábava s reprodukovanou hudbou a diskžokejem, v neděli 30.
6. pak od 15 hodin zábava pro děti, plná
her a překvapení. Dále si může naše mládež i dospělí seznámit s hasičskou technikou, motocykly a podobně. Po všechny tři
dny bude o občerstvení dobře postaráno.
K hojné účasti zvou pořadatelé.
Pchálek Leoš, st.
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Z činnosti tenisu…
Na výroční schůzi v březnu byl loňský
rok hodnocen jako nejlepší v dosavadní
historii tohoto oddílu. Nejenže sportovní
činnost byla co do aktivity nejbohatší,
ale především vybudováním sociálního
zařízení a klubovny, která slouží i pro
správce kurtů, byly vytvořeny dostačující podmínky pro tenisové vyžití a hlavně
pro účastníky různých turnajů a mistrovských soutěží. Náš tenisový areál nyní
splňuje požadavky hráčů i z hygienických hledisek.
Náš oddíl měl k 1. 1. 2013 - 64 členů,
z toho 44 mužů, 11 žen a 9 z řad mládeže.
Uzavřeli jsme hospodářský rok 2012
s deficitem ve výši 84 911 Kč, který však
byl pokryt úsporami z předcházejících
let. Z půjčky 800 tis. Kč od obce Krmelín
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jsme již splatili 680 tisíc Kč, takže zbývá
splatit jen 120 tis. Kč a je reálná šance,
že celou půjčku splatíme ve stanoveném
termínu, tj. do konce roku 2014.
V roce 2013 neplánujeme z důvodu
finančních žádné náročnější investiční
akce a omezíme se pouze na údržbu tenisového areálu, mezi kterou bude patřit
úprava ochozů u kurtu č. 1, drobné opravy oplocení, obnova nátěrů a podobně.
Letošní dlouhotrvající zima byla velmi špatná a jarní úprava kurtů vyžadovala enormně vyšší nároky než minulá
léta. Značné množství škváry vystouplo
z antuky, která se musela intenzivněji
seškrabávat a o to více se musela dosypávat. Kurty se podařilo díky brigádníkům
včas připravit, takže byly dány veřejnosti
k užívání 25. dubna 2013. Počasí celé jaro
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příliš tenisu nepřeje. Častý déšť omezuje
hraní, což se projevuje v nižších příjmech
z pronájmu kurtů a také při přívalových
deštích dochází k odplavování antuky.
Tradiční otevírání kurtů (vítání jara)
jsme stanovili na 18. května od 15 hodin.
Stěžejním programem byl turnaj ve čtyřhrách losovaných dvojic, kterého se
zúčastnilo 10 dvojic a dohrávalo se už za
tmy. Mezitím se konzumovaly gurmánské výrobky našich žen, pivo od Hodže
a moravské sudové víno. Nezůstali jsme
dlužni krmelínským zvyklostem a škvařili jsme vaječinu na špeku (z 60 domácích vajíček). Počasí nám vyšlo, nepršelo
a bylo teplo, což bylo pro toto období spíše výjimkou a také se to projevilo na hojné účasti členů oddílu i jejich rodinných
příslušníků.
Značné množství deštivých dnů v měsíci květnu i začátkem června omezilo naši
sportovní činnost. Věříme, že počasí se
umoudří a že se vše dostane do normálních kolejí a budou pokračovat mistrovské soutěže i turnaje v plánovaných termínech. Stejně jako v loňském roce jsme
přihlásili do župních soutěží družstva
žen, mužů a veteránů nad 45 let. Všechna

naše družstva vstoupila do soutěží vítězným zápasem. Doufáme, že jejich úspěšná tažení budou pokračovat.
Turnaj o „Putovní pohár obce“ ve čtyřhrách, který bude už 9. ročníkem, se
uskuteční v sobotu 27. července 2013 od
8 hodin v našem tenisovém areálu. Část
vyřazovacích zápasů ve skupinách se
bude hrát i v Brušperku. Hlavní soutěžní zápasy i soutěž útěchy se už odehrají
v Krmelíně. Tento turnaj si v širokém
okolí získal dostatečné renomé a bývá
přehlídkou dobrého tenisu. Všechny příznivce bílého sportu pozýváme na tento
turnaj, kde mohou shlédnou napínavé
boje na dobré úrovni.
Zájemci o pronájem kurtů se mají možnost přihlásit u správce na telefonním
čísle 723 772 599. Poplatky za pronájem
zůstávají stejné jako v loňském roce.
Rovněž upozorňujeme rodiče, kteří mají
zájem přihlásit své dítě do tenisové školy,
mají možnost tak učinit u profesionálního
trenéra pana Jiřího Priesola na telefonním
čísle 604 601 387, s kterým se domluvíte
na dalším postupu.
Pchálek Leoš,st.
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Z činnosti hasičů
Soutěže
Plánovaný futsalový turnaj byl pro nezájem pozvaných sborů zrušen, dorazilo
jen jedno družstvo s půlhodinovým
zpožděním.
Naproti tomu poslední cvičení dospělých se zařazením opičí dráhy bylo zajímavým zakončením halové
přípravy. Žáci se připravovali na odborky, které vyvrcholily třetí březnovou sobotu ve
Fryčovicích a po nich následovalo
hasičské čvachtání, v němž se našemu
družstvu, věkově nejmladšímu, podařilo získat 2. místo. Do nové sezóny MSL
mládeže se připravují 2 družstva mladších žáků a 1 družstvo starších, které se
spojilo s Oprechticemi. Pomoc spočívá
nejen ve vytvoření společného družstva,
ale i v koordinaci dopravy družstev na
soutěže, nejen v době poruchy našeho

dopravního automobilu AVIA. Kolektivy dospělých již absolvovaly úvodní
kola Beskydské ligy, ale
pro potíže s materiálem i se
záludnostmi soutěží získávaly umístění v nižší polovině startovního pole.

Cvičení
Zásahová jednotka měla
v tomto období více práce.
Dne 18. 4. 2013 byla v čase
12:15 hod vyzvána IBC k prověřovacímu námětovému cvičení
v areálu Biocel Paskov. Polední čas byl
vybrán záměrně, aby se ověřila akceschopnost jednotek Paskova, Oprechtic
a Krmelína (vyjel 3+1), které byly vybrány
primárně pro zásahy v Biocelu (zařazen
do jiné rizikové skupiny), po počátečním
chaosu při vjezdu do podniku měl jednotky instruovat velitel závodní jednotky, využití moc nezvládal, tak se Krme-

Foto: Taťána Šimečková
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Foto: Taťána Šimečková

lín zařadil do skupiny, která prováděla
Dekontu zasahujících hasičů, na závěrečném vyhodnocení byl pochválen za dobré zvládnutí úkolu, v budoucnu se s ním
bude počítat pro tyto činnosti, případně
pro uzavírání území a cest, zřejmě bude
dovybaven další technikou pro úkoly
dekonty. Další akcí v rámci školení bylo
pro držitele průkazu obsluh řetězových
pil zásahové jednotky praktické opakovací školení za účasti kvalifikovaného lektora. V pátek 17. 5. 2013 uspořádal sbor
z Oprechtic okrskové námětové cvičení
v areálu bývalého podniku Prefa. Každý
sbor dostal jiný úkol, Krmelín zajišťoval
evakuaci osob za použití dýchací techniky, na závěr bylo provedeno vyhodnocení, sdělení dojezdových časů a účasti.
Tato cvičení slouží ke zlepšení činnosti
jednotlivých zasahujících sborů, aby si
mohly vyzkoušet rizikové činnosti a rovněž ke zlepšení koordinace sborů v okrsku.
Pro náš sbor vyplynulo, že dýchací
technika, kterou v současné době vlastníme, přestává být použitelná, nejen

pro stále těžší způsob plnění tlakových
lahví, ale hlavně v důsledku zastarávání
komponent. Z toho důvodu bylo rozhodnuto kvůli značné finanční náročnosti
o postupné obnově dýchacích přístrojů
za nové, tempem dvou dýchacích přístrojů ročně.

Tématická kontrola
Hned následující týden provedl HZS
MSK tematickou kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy
o požární ochraně. Cílem kontroly bylo
prověřit akceschopnost jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Krmelín a prostředky k plnění základních úkolů zákona
o PO, vyhlášky č. 247/2001 nařízení vlády
č. 172/2001 Sb. Kromě dvou nepatrných
chyb v evidenci prohlídek a školení, které
budou dodány k určenému datu, neshledala kontrola zásadních nedostatků a jednotka byla shledána jako akceschopná.
Pravidelně probíhají školení jednotky
velitelem sboru s veliteli družstev jako
součást výcvikového roku.
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Pohárová soutěž
Pohárová soutěž v Krmelíně v sobotu
18. 5. 2013 měla 2 části. Dopolední patřila soutěži Moravskoslezské ligy mládeže v požárním útoku, jíž se zúčastnilo 33 kolektivů. Dvou v kategorii mini,
kde 1. byl Petřvald a 2. Krmelín. Čtrnáct
kolektivů soutěžilo v kategorii mladších,
vyhrála Lučina před Jistebníkem a Novou
Vsí. Do kategorie starších se zapojilo
17 družstev, zvítězil Petřvald před Paskovem A a Nýdkem. Druhá odpolední
část náležela soutěži dospělých na trati
do schodů. Muži Krmelína dosáhli na
4. místo, když je předběhl 3. Frýdek, 2.
Kozlovice a vyhrály Hukovice. Domácím
ženám se podařilo naši pohárovou soutěž vyhrát potřetí v řadě. Druhé skončily
ženy z Paskova a třetí Čeladná. Na soutěž
dorazilo 8 ženských družstev, což je po 14
letech čtvrtá nejvyšší návštěva, pro zajímavost účast ženských družstev v nové
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éře pohárové soutěže (rok 1997/5, 98/8,
99/13, 2000/10, 01/8, 02/4, 03/9, 04-07/6,
08/2, 2009 a 2011/3, 2010 a 2012/4 a letos
2013/8). V rámci festivalu Rockshow jsme
pro pořadatelskou agenturu zajišťovali
požární dozor, první pomoc a ochranu
vystupujících kapel.

Plánujeme
I letos máme v plánu cyklovýlety a na
prvním rozjezdovém jsme jeli přes Frýdek, Olešnou, Staříč, Brušperk, kde jsme
měli možnost shlédnout akci na přehradě
– zásah hasičů z Brušperka v rámci dětského dne, a zpět přes Staříč do Krmelína.

Sledujte náš web
Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno
na internetových stránkách na adrese
http://sdhkrmelin.cz, kde najdete informace o sboru, fotografie, odkazy na videa
a další.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín
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Plánované akce v obci Krmelín
červen až říjen 2013
28. 6. až 30. 6. Krmelínská pouť na hřišti
u haly TJ Sokol,
inf.: www.tjsokolkrmelin.cz
28. 6. Letní kino, 20:00 hod.
29. 6. Exhibiční zápasy v házené
a futsalu od 15:00 hod.
29. a 30. 6. Výstava drobného zvířectva,
areál Českého svazu chovatelů,
ul. Brušperská
30. 6. Tradiční pouť s atrakcemi,
od 15 hod. program pro děti
2. 9. Odhalení pamětní desky
u ZŠ T. G. Masaryka, začátek
v 10:30 hod., za účasti
olympijských vítězů
28. 9. Tradiční výstup na vrchol K1
bez kyslíkových přístrojů, odchod
ve 14:00 hod. od restaurace
Na Benátkách
5. 10. Restaurace Na Benátkách,
Holubářské podzimní trhy,
začátek v 10:00 hodin
Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013
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Krmelínská knihovna má 80 let
Osmdesát let
krmelínské knihovny
Prvním čtenářským spolkem v Krmelíně byl spolek s názvem „Havlíček“, jenž
byl založen 20. listopadu 1904. Hlavním
zakladatelem tohoto spolku byl pan učitel
Eduard Klega, ke kterému se téhož dne
přidalo i dalších 70 členů.
V létě roku 1932 z podnětu obecního
zastupitelstva byla utvořena knihovní
rada z řad krmelínských občanů. Obec
nechala uvolnit částku 8 256 Kč, která
měla sloužit ke zřízení Obecní knihovny. Jako místnost pro budoucí knihovnu
byla zvolena pracovna Obecní školy. Na
zhotovení nábytku, zakoupení tiskopisů
a hlavně knih byla uvolněna částka 4 000
Kč. Byly vyrobeny skříně na knihy, stůl,
židle a lavice. Tento nábytek vyrobil míst-

ní stolař pan Hlavenka. O poctivosti jeho
práce svědčí to, že i po sedmdesáti letech
tento nábytek sloužil knihovně.
19. 3. 1933 za účasti 100 občanů
a vystoupení souboru „VĚNO“ (mužský
pěvecký soubor Sokola) byla nakonec
slavnostně otevřena Krmelínská knihovna. Pravidelné půjčování se uskutečnilo
až v roce 1934. Stav knihovního fondu byl
tehdy 510 svazků a 17 časopisů.
Nejdramatičtější dobu zažila knihovna v době okupace (II. světová válka),
kdy část knih musela byt zazděná, neboť
neodpovídala zájmům tehdejšího režimu.
Celá řada knih byla vyřazena a odvezena
do Frýdku–Místku v době po roce 1968.
Od té doby se hodně změnilo. Knihovna se několikrát stěhovala (stará škola,
suterén nové školy, kulturní dům, bývalá

80
let
Foto: Taťána Šimečková
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uhelna mateřské školy). 3. srpna 2009 se
otevřela nová knihovna v 3. podlaží Obecního úřadu. Na základě výběrového řízení byla pro výrobu nábytku pro knihovnu
v ceně 822 685 Kč včetně DPH vybrána
firma AMBRA-Trade, s. r. o., Sviadnov. Ve
středu 1. července se začalo se stěhováním knihovny. Od pana Bočka (pekařství)
a krmelínských občanů bylo zapůjčeno
120 velkých přepravek, které však po
naplnění stačily na polovinu všech knih.
Hlavními pomocníky byli místní hasiči,
kteří tyto bedny nosili do nových prostor.
I místní občané se zapojili do úklidu a tříděni knih. S výzdobou interiéru pomohla
p. Martina Foltová a knihovnu ozdobily
výtvarné práce dětí MŠ a ZŠ.
Prvním knihovníkem se stal pan Josef
Menšík, kterému bylo tehdy 25 let. Ten
tuto činnost vykonával až do roku 1972,
kdy funkci vedoucího knihovny předal svému synovi Josefu Menšíkovi ml.
V roce 2007 u svého životního jubilea 70.
let, odchází z vedení knihovny pan Josef

Menšík, syn zakladatele Obecní knihovny. Oba dohromady věnovali 73 let svého
života práci pro Krmelínskou knihovnu.
Od roku 2007 se stává vedoucí knihovny
paní učitelka MŠ Marie Vašicová.
Nynější stav knihovnického fondu je
cca 11 000 knih a 1 500 časopisů. Každý
rok probíhají knihovnické lekce pro 1.
až 5. třídu ZŠ. Také naši nejmladší, děti
z MŠ knihovnu během roku navštěvují.
Martina Helísková kronikářka obce
V druhé polovině září máte možnost
nahlédnout do archivních materiálů
z historie knihovny. Výstava bude probíhat v prostorách obecní knihovny.
Srdečně zve vedoucí knihovny Vašicová Marie.

Z důvodu plánované revize
knih, bude knihovna
od 1. - 5. července uzavřena.
Půjčujeme od pondělí
8. července 2013.
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OZO Ostrava - sdělení
Změna svozového dne
Společnost
OZO OSTRAVA, s. r. o.,
sděluje občanům, že s účinností od června 2013 došlo ke změně svozového dne
popelnic. Úterní svoz odpadu byl přesunutý na pátek, čtvrteční svozový den
zůstal nezměněn.
Jiří Přílučík, OZO Ostrava, s. r. o.

Zahrádkáři, neváhejte!
Jak si údržbu zahrádky zjednodušit,
aby nám zakrátko starost o ni nepřerostla přes hlavu? S tím mohou pomoci dvě
služby, které občanům i firmám v regionu své působnosti nabízí OZO Ostrava –
svoz zeleně a prodej kompostu.
Služba svozu zeleně je určena zvláště
majitelům zahrad, kteří chtějí mít krás-
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ně udržovaný trávník. Pravidelné sečení
trávy jim přináší takřka nerudovskou
otázku: Kam s ní? Mnozí dají přednost
pohodlí, sdílejí názor, že kompostér
někde v rohu zahrady by trochu kazil
estetický dojem. Také odvážet po každém
sekání trávu do sběrného dvora může
působit starosti.
Právě těm, kdo dávají přednost pohodlí, OZO Ostrava už třetí sezónu poskytuje
placenou službu, která spočívá v přistavení speciálních hnědých popelnic na zeleň
a v pravidelném čtrnáctidenním vývozu
jejich obsahu. Popelnice na zeleň mají
perforované stěny a dvojité dno, aby se
k uloženému rostlinnému odpadu dostal
vzduch a obsah popelnic nezahníval.
Jsou nabízeny ve dvou objemech – 120
a 240 litrů. Objednatel služby do nich
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kromě posekané trávy může
odkládat i další biologicky
rozložitelné odpady, které
vyprodukovala zahrada: nať
ze zeleniny, spadané ovoce
a na podzim shrabané listí.
Co však do hnědé popelnice
nepatří, jsou zbytky „z talíře“, tedy tepelně upravené
potraviny obsahující tuky.
Ty by totiž znemožnily další
zpracování a využití svezeného zeleného odpadu.
OZO Ostrava sváží zeleň
do své kompostárny, kde
z ní vyrábí nové produkty:
kompost a zeminový substrát. A právě
možnost zakoupení těchto výrobků je
druhou z nabízených služeb. Kompost
poslouží zejména těm, kteří potřebují
půdu na zahrádce obohatit o potřebné

živiny, hotový zeminový substrát při vyrovnávání terénu,
případně zakládání nové
užitkové či okrasné zahrady.
Oba výrobky jsou připraveny
k prodeji přímo v kompostárně OZO v Ostravě-Hrušově
a jejich cena je nesrovnatelně
nižší než cena pytlovaných
substrátů z hobbymarketů.
V menším množství je oba
výrobky možno zakoupit i ve
vybraných sběrných dvorech.
A kdo si nemůže pro výrobek
přijet sám, tomu OZO nabízí
přepravu na místo určení.
Neváhejte, zahrádka má přece přinášet
svému majiteli radost a relaxaci!
Mgr. Vladimíra Karasová,
tisková mluvčí
OZO Ostrava s.r.o.
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Ze základní školy
Mezinárodní sportovní klání na
Den Země 22. 4. 2013
Den Země byl zahájen společným
nástupem dětí a pedagogů z Krmelína,
Slovenska a Polska u vlajky školy. Děti
byly rozděleny do družstev. Přibližně 60
dětí se přesunulo pod dohledem p. uč.
Maralíkové do haly. Na programu byly
vzájemné zápasy ve florbalu, vybíjené
a fotbalu. Všechny týmy se velice snažily.
Ve florbalu zvítězili naši žáci. Ve vybíjené došlo k malé neshodě v pravidlech,
tudíž si všechny týmy odnesly 1. místo za
snahu. Fotbalová utkání byla dramatická.
Naši žáci nakonec uhájili druhou pozici.
Zvítězili žáci z Katowic. Sportovci si klání
užili, nikdo nebyl zraněn, proto jsme se
mohli v půl dvanácté vydat k obědu.
Mgr. Jarmila Maralíková

Den Země 22. 4. 2013
Přijeli kamarádi ze Slovenska a Polska. Nástup byl u školy, kde se vyvěšovala vlajka. Rozdělili jsme se na skupiny,

z každé třídy v té skupině byli 3 žáci.
Skupiny chodily po různých stanovištích.
Bylo jich 6 a na každém byl nějaký úkol.
Hodně mě to bavilo.
M. Blačinský, 3. ročník

Jarní vycházka třeťáků
18. 4. jsme šli do lesa na procházku.
Pozorovali jsme květiny, stromy, keře
a práci na zahradě.
Když jsme přišli do lesa, hned jsme slyšeli veverku a ptáčky. Ještě jsme pozdravili lesní přírodu. Potom jsme šli k potůčku
a povídali si o tom, jaký je tam nepořádek.
Nakonec jsme stavěli domečky a děcka
potom našla spoustu ulit a paní učitelka
řekla: „Víte co, vezměte ty ulity, budeme
s nimi zítra pracovat.“
Moc se mi to líbilo.
A. Vašková

Jak jsme dělali
domácí čokoládu
Dnes jsme dělali čokoládu. Nejprve
jsme vážili cukr. Pak jsme rozpustili tuk
a přidali jsme cukr a kakao. Rozmíchali
jsme to a dali do formiček. Olízali jsme si
lžičky a čokoládu jsme dali do ledničky.
Byla dobrá.
E. Pomajbová, 3. ročník

Den dětí – „Děti dětem“
Tento rok si pro nás páťáci připravili den
dětí. Na zahájení jsme se rozdělili do skupin. Zástupci byli čtvrťáci. První úkol byl,
aby si skupiny vyrobily vlajku a vymyslely pokřik. Dále jsme asi tři hodiny pracovali na stanovištích. Trvalo to dlouho, ale
užili jsme si. Po úkolech bylo vyhlášení,
všichni jsme dostali odměny. Zástupci
diplom pro svou skupinu. Všichni si užili
a já taky. Letošní den dětí se moc povedl.
Aneta Kneblová 4. r.
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Jak fazole

rostla

V druhé fázi tohoto projektu
vyrazili druháci s malými rostlinkami fazolí v květináčích na
„třídní pozemek“ u Kovalčíků.
Kromě sazenic fazolí jsme si
nesli i semena dýní z loňské
úrody a semena hrášků.
Paní Yveta nám náš záhumenek již předpřipravila, za což
jí patří velký dík, a my jsme
mohli rovnou sázet a vysévat.
Děti si rozdělily úkoly a za
chvíli bylo hotovo. Zjistili jsme
také, že loni vysazené jahůdky
jsou v plném květu, takže úroda bude i sladká.

Foto: Ing. Yveta Kovalčíková

V září půjdeme sklízet a pak Vám dáme zase vědět, jak to všechno dopadlo.
Malí zahradníci z 2. třídy a Jarmila Adámková

Foto: Ing. Yveta Kovalčíková
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zamyšlení
Mezi námi,
…ano, v současném období máme léto.
Věřme, že teploty vydrží, tráva se stihne nejen pokosit, ale i vysušit. I česnek
dovolí, abychom ho zbavili trávy a půdu
pokopali - v minulých dnech pro deště
a bláto vše na zahrádce muselo počkat.
Blíží se konec školního roku. Naši školáci vědí, že konec školního roku je za pár
dní. V pátek se rozdá vysvědčení a budou
prázdniny. Žáci, věřím, že se s vysvědčením pochlubí nejen rodičům, ale nezapomenou ani na prarodiče. Vždyť být tolikrát pochválen v jednom dni, to stojí za
to!
Ve škole mateřské se prohlubují hygienické návyky a děti se vychovávají, ve
škole základní se děti vzdělávají a vychovávají. Učitel formuje i charakter žáka
a mnohdy, to, co řekne paní učitelka, je
pravda. Kéž by tomu tak bylo vždy. Poděkujme vyučujícím našich dětí ve škole

mateřské i pedagogům žáků naší základní
školy T. G. Masaryka. za snahu a trpělivost věnovat se zdejší mladé generaci.
Každý by se měl vzdělávat, protože jen
nevzdělaní lidé uvěří všemu.
A co o prázdninách? Mnohé děti budou
u prarodičů na chalupách, mnohé s rodiči
na společné dovolené jak v tuzemsku, tak
i v zahraničí. Nabízejí se i různé poznávací zájezdy, tábory s výukou cizích
jazyků apod. Ať pojedete kamkoliv, přeji
Vám šťastné návraty obohacené novým
poznáním.
31. srpna 2013 v obci Nová Bělá na
Sokolském hřišti se koná 5. ročník koncertu pod názvem: „Nová Bělá pod otevřeným nebem“. Kdo upřednostňuje árie
z oper a operet, věřte, bude nadšen. Aktéry jsou sólisté nejen našich, ale i zahraničních operních scén. Určitě se můžete
těšit.
Poslední neděli v červnu je v naši obci
pouť. A zase přijedou příbuzní a budou
se procházet naší obcí. Neopomenou
hřbitov, zmrzlinu u pana Bočka, některý
z místních lokálů a třeba vyjde i procházka na náš kopec. Přejme si, aby se návštěvám v naší obci líbilo, všechno, co jsme
pro ně uvařili a upekli jim chutnalo a my
věděli, že příští rok budeme-li zdrávi, přijdou rádi zase.
Věřte, že všechno dobré, co pro bližní
vykonáme nás obohatí protože projde
poštou srdce.
Vážení spoluobčané, přeji Vám dobrou chuť k svátečně prostřenému stolu
i k životu.

Foto: Taťána Šimečková
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Vaše Ludmila Adámková

rozhovor

Rozhovor se zastupitelkou
paní Lenkou Zborovskou
Byly zrealizovány některé
z Vámi navrhovaných
předvolebních programů?
Vzhledem k tomu, že jsem sice kandidovala za stranu, ale jako nezávislá,
protože nejsem členem žádné strany,
nic jsem před volbami nenavrhovala.
Měla jsem však hlavu plnou nápadů, co
by se dalo v naší obci pro občany udělat a vylepšit, jak jim budu naslouchat
a pomáhat v zastupitelstvu řešit jejich
problémy. Bohužel jsem byla rychle vrácena nohama na zem. Máloco se dá realizovat, pokud na tom nemá zájem i rada
obce a starosta. Na domov pro seniory
nejsou peníze, prolézačky pro děti se po
několika letech postavily, jsou sice pěkné, ale nejsou vhodné pro děti do tří let,
takže maminky na mateřské musí zase
jen korzovat s kočárky. Sběrný dvůr byl
zamítnut, dopravní situace před pekařstvím Boček se neřeší, prý bude postaven
kruhový objezd, ale termín je v nedohlednu. A tak by se dalo vzpomínat dál.
Nakonec alespoň nějaký úspěch - např.
kontejnery na papír a po mnoha letech
měřič rychlosti.

Co by jsi v naší obci změnila?
Kdybych byla kouzelník, nebo vyhrála
milióny, investovala bych v naší obci do
sportu. Základem každé obce pro potěchu občanů je přece kultura a sport. O tu
se v hojné míře starají hasiči , „sokoli“
a také náš klub důchodců. Všichni to
dělají s láskou a nadšením, ale to bohužel

nestačí. Ať chceme, či nechceme jsou tady
důležité i finance. A zatímco důchodci a hasiči mají své základny v obecních
prostorách, které spravuje obec, sokoli se
starají o majetek sami. Stát už několik let
přestává do sportu investovat, základnám
docházejí peníze naspořené z let minulých a majetek chátrá. A nejen to. Už není
ani dostatek peněz na zabezpečení provozu. V obcích, které nepodporuje obec, už
sportovní haly zkrachovaly. A tak, kdyby to bylo v mé moci - vybudovala bych
travnaté fotbalové hřiště, zmodernizovala
halu a nebo alespoň změnila přístup některých radních a zaměstnanců obce ke
sportu.

Máš pro krmelínské
občany nějaké přání?
Aby si našli čas na sebe a své nejbližší
a pěkně si ho užili třeba i při kulturních
a sportovních akcích pořádanými našimi
spolky. Aby soused sousedovi nekazil
zdraví vypouštěním škodlivých zplodin
z komínu pálením odpadu, když máme
plnou obec kontejnerů na tříděný odpad
a pálením trávy místo ukládání na kompost. Buďme k sobě ohleduplní, vstřícní
a naučme se jeden druhému pomáhat
a nebýt lhostejní. A novým obyvatelům
naší obce přeji, aby se nebáli zapojit do
činností v obci, vyjít si na procházku
a poznat krásu Krmelína a mít ho rádi tak
jako ho mám já.
Děkuji za rozhovor.
Radana Matušínská
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Žádost rodičům nově narozených dětí
a rodinným příslušníkům
našich spoluobčanů
Vážení občané,
obec Krmelín dosud pořádala vždy dvakrát ročně vítání nejmenších občánků
do společenství obce. V současné době bohužel nemáme k dispozici údaje z evidence obyvatel, které bychom pro tuto společenskou akci mohli využít. Máme
zájem ji zachovat i nadále a jelikož nechceme nikoho opomenout, žádáme touto
cestou rodiče dítek, narozených v období od prosince 2012 dosud, kteří mají
zájem spolu s námi v zavedené tradici pokračovat, aby Obecnímu úřadu Krmelín
narození svého dítěte ohlásili.
Rovněž nejsme schopni v naší evidenci dohledat údaje o manželských párech, které slaví 50 let (zlatá svatba) či 60 let (diamantová svatba) společného života, a které by případnou
gratulaci od našeho úřadu rády přivítaly. Z uvedeného
důvodu je stále platná naše výzva rodinným příslušníkům rodičů, kteří toto jubileum slaví, aby takto významnou událost sdělili pracovníkům
kanceláře Obecního úřadu Krmelín.
S poděkováním Hana Plačková,
pracovnice ohlašovny

kominictví

stavební práce

• čištění komínů
• veškeré
kominické
práce

• obklady a dlažby

• stavby komínů

Chmelíček

• zateplování
rodinných domů
• veškeré
zednické práce
Brušperská 180, Krmelín

tel.: 739 310 649
vlastimilchmelicek@seznam.cz

ZHODNOCENÍ PENĚZ
DLE PROVĚŘENÝCH PRAVIDEL
Máte zájem si zajímavě zhodnotit své peníze až o 110% ročně?
Nebo je necháte ležet v bance na běžném účtu a banka je použije pro
svůj prospěch a vy z toho nemáte nic?
Mám pro Vás ověřené řešení:
Pořiďte si tvz. forexového robota s plným servisem
(je to legální automatický software s licencí),
který obchoduje na forexu
(mezinárodní finanční burza).
Pro bližší informace mě kontaktujte:
Ivana Dvořáčková
603 775 662
ivana.dvorackova@email.cz

BAZÁREK
Bazar knih a dětský bazárek
se uskuteční

11. 10. 2013
od 17 hodin
v sále
v restauraci
Na Benátkách

Ing. Yveta Kovalčíková

PŮJČOVNA
stavební a
zahradní
techniky a
nářadí
Ostrava-Stará Bělá
Mitrovická 173
Telefon 732 958

309

Možnost nákupu
i na splátky!

Automatické kotle (splňují emisní třídu 3),
poloautomaty, klasické kotle na tuhá paliva
Nabízíme široký sortiment úsporných, ekologických kotlů na tuhá paliva firmy Witkowski
(PL) zal. r. 1984. Automatické kotle s přídavným
vodním roštem se šnekovým nebo tlakovým
podavačem na peletky, hnědé i černé uhlí, poloautomatické kotle i klasické kotle. Záruka 5 let!

Doprava zdarma! Servis a sklad náhradních dílů
v ČR. Dodání náhradních dílů do 24 hod! Český
firemní zástupce. Více než 200 spokojených
zákazníků po celé ČR. Navštivte naše web.
stránky, kde se dozvíte více informací, nebo
volejte pro bližší informace.

Kvalita za rozumnou cenu!

www.kotle-witkowski.cz

Výhradní zastoupení pro ČR - PZT spol. s r. o., Dušan Pospíšil
Školní 118, 739 24 Krmelín, tel. 733 522 420 • e-mail: dusan11p@seznam.cz • Skype: mbdusa220

stříhání
psů
Šárka
Janoutová
Na Cigánce
čp. 679

Krmelín
objednávky
na tel.:

731 732 927

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

Nemáte dostatečnou hotovost?
Umožníme Vám platbu formou splátek.
Zdarma zhotovení cenové nabídky.

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

KAMENICKé PRáCE
Zdeněk Matušík
• broušení starých pomníků a žuly
• zhotovení nových pomníků
• sekání písma, příseky, opravy
• veškeré betonáže a opravy kolem pomníků
• prodej lamp, váz a vitrín
ul. Výstavní 398 • 739 24 Krmelín • mobil 602 705 466

AUTOŠKO L A JE L ÍNEK
• výuka a výcvik AM, A1,
A (do 25 kW), A (bez omezení)
• B, B+E, C, C+E, T, D
• kondiční jízdy
• školení řidičů
• autobusová doprava
• půjčovna motocyklů
• pojištění vozidel (6 pojišťoven)

ŘEZNICTVÍ
Krmelín
Brušperská 330
(bývalé řeznictví Jednota)

KRMELÍN - HASIČSKÝ DŮM
Jiří Jelínek, U Paleska 281
739 24 Krmelín
telefony: 737 575 139
776 702 892
558 641 041
e-mail: AJepe@seznam.cz

UZENÁŘSTVÍ
Nově o t evř e

no

Těšíme se na
Vaši návštěvu

Otevřeno denně od 8 do 18 hodin
Sobota od 7 do 11 hodin

BS Work
Kontakty:
• 776 008 180 • 601 550 060
• obchod@bswork.cz
Veškerý sortiment můžete prohlédnout
a objednat z domova v e-shopu www.
bswork.cz nebo zakoupit v kamenném
obchodě na adrese Brušperská 83, Krmelín
(naproti restaurace Benátky).

oděvy pro práci
a volný čas

• Oděvy pro práci a volný čas
• Pracovní obuv, holínky
• Pracovní rukavice
• Oděvy do deště
• Trička, polokošile, mikiny
– výběr z mnoha barev
• Gastro oděvy
• Respirátory
• Ušní zátky a sluchátka
• Bezpečnostní postroje
• Ochranné overaly
• Reklamní textil

www.bswork.cz

www.pilamatej.cz

• Stavební řezivo
(HRANOLY, PRKNA, LATĚ, FOŠNY)
• Palubky
• Podlahovky, plotovky
• OSB Desky
• Palivové dříví
– štípané i pytlované a odkory
• Uhlí – na volno i balené (po 40 kg)
Naši odběratelé mají slevy na náš
sortiment a přednostní odběr paliva!
Otevírací doba: Pondělí až Pátek od 7°° do 16°° hodin

Stará Ves nad Ondřejnicí, Na Drahách 613

telefon 724 517 805

záhlaví

To nejlepší
z úrody
Jako každý závěr školního
roku pořádá ZŠ Krmelín školní besídku „To nejlepší z úrody“. Letos tato akce proběhla
19. června v sále restaurace Na
Benátkách. Manželé Markéta
a Aleš Michalcovi škole poskytli sál zdarma, za což jim patří
obrovský dík. Další dík náleží
Davidu Ptáčkovi, který se svým
kolegou sál ozvučili a tentokrát
se to moc povedlo. Ozvučení
nám poskytl s 50% slevou. Částku tři tisíce korun zaplatila Unie
rodičů při ZŠ Krmelín. Něco se
vybralo i na „výstupném“, takže
za to děkujeme všem, kteří přispěli. Částka bude vrácena do
pokladny UR a peníze opět
budou použity pro děti. S poděkováním také nesmím zapomenout na tatínky Martina Balcara
a Pavla Stolaře, kteří pomáhali
se stěhováním pomůcek ze školy do sálu a zpět.
Letošní besídka se moc
povedla, za což vděčíme třídním
učitelkám a panu řediteli. Samozřejmě bez našich šikovných
dětí by se to neobešlo. Páťáci se
rozloučili s paní učitelkou Kovalovou, která už se těší na novou
várku dětí 1. září. Proto ještě
jednou všem velký dík, přejeme
pěkné prázdniny pokud možno
s krásnými zážitky a bez úrazů.
Za školu a unii rodičů
Ing. Yveta Kovalčíková
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Foto: Taťána Šimečková

