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Nesení kříže na
Krmelínský kopec
Dne 4. 6. 2014
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Zleva: biskup ostravsko-opavské diecéze
František Václav Lobkowicz, starosta
Ing. Václav Zezulka a otec Jan Czudek

Žehnání kříže na
Krmelínském kopci
Dne 7. 6. 2014 Foto: Ing. Kamil Šperlín

Den matek ve škole
Foto: Taťána Šimečková

Den dětí ve škole
Foto: Denisa Kovalčíková

První svaté
přijímání
Foto: Ing. Kamil Šperlín

ohlédnutí
Mezi námi,
7. května letošního roku připravil
zdejší Klub seniorů sváteční odpoledne,
věnované oslavě Dne matek. Děti naší
mateřské školy pod vedením p. učitelky
Vašicové zahrály na flétničky a přednášely. Vystoupení bylo velmi srdečné, děti
nadchly svou bezprostředností a snahou,
předvést, co umí. Paní učitelko a děti,
děkujeme. Paní Grutmanová, členka Klubu, podala zajímavý přehled vzniku oslav
Dne matek včetně osvěty, jakým způsobem je uctíván Den v současnosti i v sousedních zemích. Pro zajímavost uvádím,
že na Kubě je maminkám věnována druhá neděle května a muži od 15-ti let, kteří mají maminku, nosí na košili červený
karafiát, ostatní karafiát bílý.
Věřím, že maminky v naší obci nebyly
opomenuty, ty na hřbitově dostaly květiny.
Vzpomínáte, v minulém Zpravodaji
jsem se rozepsala o záslužné práci našich
skautů - očista a údržba dvou studánek, umístěných na katastru Brušperka.
Z poloviny května mám zprávu a fotografie brušperských turistů, kteří studánku Sirkovnica, umístěnou v Obecním
lese navštívili a věřte, i okolí studánky je
útulné. Může se stát i místem vycházek
našich občanů. Skauti naší obce, děkujeme.
První červen patří dětem. Ty jsou už od
rána netrpělivé, těší se, že budou obdarovány. Krmelínský kostel byl v tento
den slavnostně vyzdoben, počet zaparkovaných aut předvídal zvýšenou náv-

štěvnost. Ano, především šest dětí našich
farníků přistoupilo k Prvnímu svatému
přijímání. Věřte, mše svatá, doprovázená zpěvem dětí byla slavnostní, přítomní se nebránili dojetí. Těchto šest našich
dětí bylo opravdově obdarováno na celý
život, který přináší dny pohodové i ty
jiné. Děti již nikdy nebudou osamoceny.
Poděkování patří rodičům dětí a dále
všem, kteří k srdečné atmosféře nedělního dopoledne přispěli.
Měsíc červen je dětmi i žáky očekáván.
Žáci obdrží vysvědčení a následně začnou
prázdniny. Poděkujme pedagogům místních škol za snahu a trpělivost s naší
generací a popřejme hezké prázdniny.
Na společně prožité s množstvím nezapomenutelných dobrodružství a zážitků, se
i po letech rádo vzpomíná.
Měsíc červen bude bohatý na události, které naši obec, rozkládající se na ploše 503 ha, zviditelní. Těšme se, že naše
děti budou na vše rády vzpomínat, jejich
vzpomínky budou procházet poštou srdce
a na razítku nehraje čas svou roli.
A 11. Jarmark řemesel? Bude 1. listopadu 2014 od 9 do14 hod. v sále Pohostinství Na Benátkách v Krmelíně. Bližší
informace poskytneme v příštím Zpravodaji.
Vážení spoluobčané, přeji Vám sváteční
pouťovou náladu, dětem hezké prázdniny, Vám všem odpočinkovou dovolenou
se šťastnými návraty. Ať jste zdrávi
a spokojeni v kruhu své rodiny.
Vaše Ludmila Adámková
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akce v obci

Žehnání kříže na Krmelínském kopci
Ve středu 4.6.2014 v 17 hodin vyšel od
našeho kostela netradiční průvod, v jehož
čele neslo 23 chlapců a mužů masívní
dřevěný dubový přibližně 400 kg vážící
kříž. Asi za hodinu jsme doputovali na
Krmelínský kopec, kde jsme jej usadili
do připravené podsady. Tento kříž vyrobili pracovníci z chráněné dílny Charity sv.
Alexandra v Ostravě - Kunčičkách. Kříž
byl financován z výtěžku našeho vánočního benefičního koncertu.
V sobotu 7. 6. jsme se všichni těšili na
příjezd našeho biskupa ostravsko-opavské diecéze Františka Václava Lobkowicze, který do naší obce zavítal historicky
poprvé, aby náš nový kříž požehnal. Ve
14.30 hodin byl zahájen obřad žehnání kříže v kostele, odkud jsme pak průvodem vyšli v čele s otcem biskupem
a naším panem farářem o.Janem za účasti
krmelínských občanů a poutníků z okolních vesnic na Krmelák.
Tam otec František Václav ve své promluvě vyzdvihl význam kříže, který je
zdrojem veškerého požehnání a dobra
pro všechny lidi, a kříž požehnal. Pomodlil se za krmelínské občany a celé naše
okolí a vyslovil také přání, abychom
v naší obci spolu žili v lásce a ve vzájemné pomoci. Poděkoval našemu starostovi
Václavu Zezulkovi a obecnímu úřadu za
vzájemnou spolupráci. Na závěr také náš
starosta pozdravil otce biskupa a věnoval
mu malý dárek. Po ukončení obřadu jsme
všechny pozvali na občerstvení.

a spolupráci. Také děkujeme panu Martinu Havránkovi, krmelínským skautům,
všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci a všem zúčastněným.
Přáli bychom si, aby toto místo sloužilo
všem našim občanům a všem návštěvníkům k odpočinku, rozjímání a načerpání
sil.
Krmelínští farníci

Děkujeme firmě Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. za poskytnutí
pozemku a technického zázemí, panu
starostovi, obecní radě a pracovníkům
obecního úřadu za pomoc, vstřícnost
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rozhovor

Rozhovor se zastupitelkou

Marie Vašicová
informováni v krmelínském Zpravodaji,
který vychází 4x do roka.

2. Co bylo vaším osobním
cílem v tomto období a zda byl,
nebo nebyl splněn?
Mým osobním cílem v tomto volebním období bylo podílet se na úspěšném
dokončení zahrady Mateřské školy, její
vybavení, zřízení přilehlého parkoviště.
Nedokončila se úprava okolí Obecního
úřadu.

3. Co považujete (kromě
dokončení kanalizace)
za prioritu pro příští volební
období?

1. Jak hodnotíte uplynulé
volební období z hlediska
zastupitele?
Z mého pohledu se v uplynulém volebním období podařilo udělat pro naši obec
hodně prospěšného.
Dokončilo se zateplení, výměna oken
zdravotního střediska. Je připravená projektová dokumentace chodníku na ul.
Proskovická. Na tyto projekty se využila
dotace z Evropské unie na částečné
pokrytí financování.
V neposlední řadě začne výstavba ČOV
a kanalizace v obci. To byly ty větší projekty, ale těch menších, které přispěly
k zvelebení naší obce si naší občané také
všimli. Vždyť mnozí svým upozorněním,
oznámením nedostatků na obecním úřadě pomohli k jejich nápravě.
Zlepšila se informovanost občanů,
zejména prostřednictvím webových stránek, zveřejňují se zápisy ze zasedání
zastupitelstva. O všech dalších aktivitách,
které jsou v obci viditelné jsou občané

V končícím volebním období je dlouhodobě plánován chodník na ul. Proskovická, který je před dokončením stavebního řízení. Následně po ukončení stavby
kanalizace bude realizován chodník na
ul. Paskovská.
Děkuji za rozhovor, Ing. Yveta Kovalčíková

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou panu Janu
Koděrovi, ul. Proskovická, Krmelín 154,
který převzal prostřednictvím Českého červeného kříže zlatou medaili prof.
MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.
Výše jmenovanému dárci upřímně
děkujeme jménem všech, kterým pomohl
vrátit zdraví.
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informace obce

Usnesení ze 19. zasedání
zastupitelstva obce konaného dne 15. 5. 2014
1. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí:
a) kontrolu usnesení ze 17. zasedání
zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 17. zasedání
zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce
schvaluje:
a) vyloučení z účasti v zadávacím řízení
pod označením „Kanalizace a ČOV
Krmelín“ uchazeče, kteří podali nabídku pod pořadovým číslem:
4 – společnost „Krmelín 2014“, 13 –
STASPO, spol. s r. o. a 16 – OHL ŽS,
a.s. – podrobnosti viz příloha „Zpráva
o posouzení a hodnocení nabídek“
b) výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy v rámci veřejné zakázky
pod označením „Kanalizace a ČOV
Krmelín“ v pořadí: - podrobnosti jsou
uvedeny v příloze „Zpráva o posouzení
a hodnocení nabídek“
c) pravomoc starosty k podepsání smlouvy s vítězem veřejné zakázky pod označením „Kanalizace a ČOV Krmelín“
d) výběr nejvhodnější nabídky a uzavření
smlouvy v rámci veřejné zakázky pod
označením „Poskytnutí finančních
služeb na zajištění financování projektu „Kanalizace a ČOV Krmelín“ v pořa-

dí: ČSOB, a.s. – 95 bodů, ČS, a.s. 49,65
bodů – podrobnosti uvedeny v příloze
„Hodnotící tabulky“
e) pravomoc starosty k podepsání smlouvy o úvěru včetně zajištění s vítězem veřejné zakázky pod označením
„Poskytnutí finančních služeb na zajištění financování projektu „Kanalizace
a ČOV Krmelín“

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) požádat projektanta o vypracování
možné alternativy přechodu pro chodce u Benátek bez středového ostrůvku

Kanalizace
a ČOV Krmelín
V současné době u výše uvedené
akce nebyl ukončen výběr dodavatele stavby – jeden z vyloučených
uchazečů podal námitky proti
rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a proti vyloučení z účasti
v zadávacím řízení.
Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Vydává Obecní úřad Krmelín v nákladu 800 kusů. Toto číslo vychází 16. 6. 2014. Za správnost obsahu
článku odpovídá autor. Redakční rada: Ing. Yveta Kovalčíková, Ludmila Adámková, Martina Helísková,
Radana Matušinská, Anna Lejsková. Vychází i na www.krmelin.cz, e-mail: krmelin@krmelin.cz.
Uzávěrka příštího čísla je 12. 9. 2014. Sazba: Taťána Šimečková, tatana.simeckova@seznam.cz.
Tisk: Tiskárna Moravapress, s.r.o., Novinářská 3, Ostrava - Mariánské Hory
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Informace o dění v obci
- od 17. zasedání zastupitelstva obce Krmelín
• Státní fond životního prostředí ČR
schválil podporu na projekt „Hasičská
zbrojnice v Krmelíně, rekonstrukce
fasády, oken a vstupu“
• Ing. arch. Šonovský zpracovává projektovou dokumentaci úpravy pomníku
padlých, chodníku u zastávky autobusu, přechodu pro chodce a terénní
a sadové úpravy okolí pomníku – cena
109 000 Kč bez DPH
• s firmou Hrat, s.r.o., Třinec uzavřena
smlouva na výběr poskytovatele finančních služeb na zajištění financování
projektu „Kanalizace a ČOV Krmelín“
– cena 38 224 Kč vč. DPH
• na zajištění technického dozoru investora a Koordinátora BOZP byla vybrána

firma TIZZI spol. s r.o., Kroměříž za
cenu 1 872 000 Kč bez DPH
• vyhlášena veřejná výzva na obsazení pracovního místa od 1. 7. 2014 za
p. Annu Lejskovou
• s firmou Hrat, s.r.o. Třinec uzavřena
smlouva na výběr dodavatele stavby „Hasičská zbrojnice v Krmelíně –
rekonstrukce fasády, oken a vstupu“ –
cena 25 482 Kč vč. DPH

OZNÁMENÍ
Během následujícího měsíce bude v pískovišti před Obecním úřadem v Krmelíně provedena výměna písku za nový
certifikovaný. Děkujeme za pochopení.
Yveta Kovalčíková

Výsledky hlasování v naší obci
Volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 23. 5. – 24. 5. 2014
Okrsky
počet

v%

Voliči v
seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

2

100,00

1 805

477

26,43

477

473

Číslo
14
16
10
5
7
20
22
24
23

Platné hlasy

Název strany
Česká strana sociálně demokratická
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesťansko demokratická unie-Čs.strana lidová
Koalice TOP 09 a STAN
Občanská demokratická strana
Úsvit přímé demokr. T. Okamury
Strana svobodných občanů
Strana zelených

celkem
106
80
58
56
52
50
17
13
12
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v%
22,41
16,91
12,26
11,83
10,99
10,57
3,59
2,74
2,53
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folklórní festival

Ondřejnica v Kostarice

V době od 6. do 16. 3. 2014 se Lašský
soubor písní a tanců Ondřejnica zúčastnil mezinárodního folklorního festivalu v hlavním městě Kostariky San Jose.
Zájezd se uskutečnil také díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje
a Obecního úřadu Krmelín a Stará Ves n.
O. Dvacetpět účastníků i s cimbálem čekala více jak třicetihodinová cesta letadlem
přes oceán, kterou jsme všichni - někteří
poprvé - velmi dobře zvládli. Po příletu
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nás čekali pořadatelé Raul Chavarria z místního folklorního souboru
se svojí rodinou, kteří se
o nás po celou dobu velmi dobře starali. Ocitli
jsme se rázem v jiném
světě: uprostřed rušného velkoměsta San Jose
v tropickém rovníkovém ovzduší, uprostřed
Kostaričanů, kteří jsou
velmi vstřícní, radostní
a otevření. Po aklimatizaci jsme se rychle
přizpůsobili jejich životu, který se nese
v duchu hesla PURA VIDA, což znamená čistý, krásný, dobrý život beze spěchu
a bez stresů.
Festival s názvem RAICES UNIEUDO
CULTURAS se konal již pátým rokem
a má za úkol přiblížit a ukázat kořeny
kultury každé země. Je určen především
dětem, takže jsme každý den spolu se
soubory z Kostariky, Chile, Kolumbie
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folklórní festival
a Francie vystupovali ve školách a byli
jsme velmi mile překvapeni, s jakým nadšením, jásotem a potleskem nás děti vítaly a spolupracovaly s námi. Večer jsme
pak mívali vystoupení v místním divadle
hudby.
Kostarika je velmi krásná země a i my
jsme měli možnost se podívat na nedotčenou přírodu s palmami, sopkami, bílými
pacifickými plážemi, teplým oceánem
a navštívit národní park Manuel Antonio,
kde jsme se potkali s opicemi, mývaly,
lenochodem a dokonce i s nebezpečnými
krokodýly.
Po 14 dnech jsem se opět vrátili domů
naplněni zážitky a dojmy a s přáním, že
tam určitě nejsme naposled! PURA VIDA!
Text MUDr. Jana Paličková
Foto Jarek Konečný

Sběr a svoz objemového
a nebezpečného odpadu (rok 2014)
a) svoz a zneškodnění objemového
odpadu z obce Krmelín
sobota 21. 6. 2014 v ranních hodinách, odvoz kontejnerů rovněž v sobotu v odpoledních hodinách
sobota 11. 10. 2014 v ranních hodinách, odvoz kontejnerů rovněž v sobotu v odpoledních hodinách
Rozmístění kontejnerů:
1) ulice Stará cesta, prostranství před
paní Známskou
2) plocha vedle prodejny Potraviny –
před Sportovní halou v centru obce
3) ulice Na Brodě – před budovou Českého svazu chovatelů
4) ulice Záhumenní – před p. Dušanem
Matušinským

5) křižovatka ulic Školní, Světlovská
a Za Křížem
6) parkoviště vedle hostince „Na Světlově“
7) ulice Hajní – před bytovkami
1 kontejner – elektroodpad
• v areálu bývalé autolakovny na ul.
Zahradnické
mobilní sběrna na nebezpečné
odpady
1) pátek 10. 10. 2014 od 9 do 17 hodin
plocha vedle Hasičského domu
2) sobota 11. 10. 2014 od 9 do 17 hodin
parkoviště vedle hostince Na Světlově
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mateřská škola

Z naší mateřské školy
Druhé pololetí školního roku se rychle
přehouplo do poslední části.
Ve všech třídách děti, společně se svými
učitelkami, připravovaly besídku ke Dni
matek pro rodiče a prarodiče. Moc se těšily, až předvedou, co všechno se už naučily. Účast byla hojná a děti si vysloužily
obrovský potlesk a uznání.
Poslední týden v květnu jsme vyjeli na
ozdravný pobyt do Lázní Lipová. Pobyt
rozhodně splnil svůj účel. Děti byly spokojené a zdravé a kromě jednoho propršeného dne nám náladu nic nezkazilo.
K největším zážitkům patřila návštěva
zvířátek ve Fauna parku. Děti měly možnost krmit zvířátka (mývaly, papoušky,
opice), prohlédnout si je zblízka a některá i pohladit.
Oslavy dne dětí vyvrcholily tématickým výletem za „Bájnými beskydskými

Nová školní čítárna
Nedávno jsem měla možnost být u toho,
když byl zrealizován nápad zrozený v hlavách pedagogů na zdejší Krmelínské škole, a to nová školní čítárna spojená s knihovnou.
Vznikla v prostorách koutu školního
sálu, jenž byl málo využíván a kde byl prostor spíše chaotický, než správně využívaný. Překáželo
zde velké klavírní křídlo,
které nám pár ochotných tatínků pomohlo
přesunout do vedlejší
místnosti. Prostor byl
vymalován, kantorky
samy vybraly skříňky na
knihy, sedačky a barevné
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postavami a strašidýlky“ na Bílou. Společně jsme si výlet báječně užili.
V červnu nás čeká kvapem se blížící
rozloučení s našimi předškoláky a pak
už hurá na prázdniny a na další ozdravný
pobyt, tentokrát u moře v Chorvatsku.
Bc. Ilona Galiová, třída „Zelení“
Děkuji za všechny připravené akce
a programy všem pedagogickým i provozním pracovnicím, za ochotu spolupracovat a tvořivě konat.
Přeji všem malým i „velkým“ dětem
hezké a slunečné prázdniny a v září
radostný návrat do svých tříd ve svých
školách.
Přeji všem našim občanům dovolenou plnou pohody, odpočinku, poznání
a sebeuspokojení.
Jitka Janková, ředitelka mateřské školy
sedací pytle, které také byly inspirací pro
další výběr barev stěn a nábytku v čítárně.
Nábytek byl smontován jak všemi
zaměstnanci školy, tak i tatínky Martinem
Balcarem, Pavlem Maitnerem a mými dvěma staršími dětmi Filipem a Denisou, za
což všem patří velké poděkování. Měkký
koberec pak už jen dotvořil příjemnou
atmosféru a vše bylo hotovo.
Musím ocenit snahu pedagogů, kdy
v dnešní počítačové době, mají
chuť s dětmi rozvíjet stále více
opomíjené čtení knih. Věřím,
že to dětem pomůže, jak ve
vzdělání, tak v prožití krásných chvilek při hodinách
čtení v jejich nové čítárně.
Za Unii rodičů Ing. Yveta Kovalčíková
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Den dětí
Blížilo se datum 1. června – Den dětí
a s ním i dilema, co zajímavého, zábavného a atraktivního připraví pedagogové
školy spolu s Unií rodičů pro naše žáky.
Výbor Unie rodičů rozpracoval téma Piráti z Karibiku, který se nám všem líbil
a všichni se pustili do příprav.
V pátek 30. května přišli naši žáci do
školy (mnozí z nich parádně namaskovaní) a ihned v 8 hodin je guvernér kolonie, sužované piráty a bukanýry, přivítal
v sále. Kapitáni všech pirátských posádek (žáci 5. ročníku) obdrželi kartu se
jmény své pirátské posádky (žáci 1. – 4.
ročníku), dále pro všechny pirátské šátky (každá posádka jiný) a následně se
posádky přesunuly na okolní ostrovy. Za
úkol měli do 9 hodin vymyslet společně
pirátský pokřik a název pro svou posádku
a hlavně vyrobit svou originální pirátskou
vlajku. Přesně úderem 9. hodiny ranní
konečně zahájil lodní zvon dvouhodinovou hru pro všech 11 posádek, které

postupně proplouvaly pod svou vlajkou
mezi ostrovy a plnily následující úkoly:
Hledání ztraceného pokladu
– 1. ročník - Marcela Vlčková
Úkryt pirátů před nepřáteli
– 2. ročník – Yvona Voráčová
Mořská panna
– 3. ročník – Jarmila Adámková
Házení zlaťáků do truhly
– 4. ročník – Romana Tylečková
Chytání ryb
– 5.ročník – Adéla Adamusová
Vodní příšera
– sál – Pavla Lejsková
Chobotnice krakatice
– tělocvična ŠD – Barbora Brumovská
Jackovy sedmimílové boty
– herny ŠD – Sylva Multanová
Pirátská loď se potápí
– chodba u ŠD – Zuzka Bernatíková
Rozluštění pirátské mapy – chodba u dílen
– Hana Červenková, Martin Vrkoč
Nakresli svého piráta
- jídelna – Denisa Rennerová
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Po jedenácté hodině lodní zvon ukončil všechny aktivity, pirátské posádky se
vrátily zpět do sálu a než byly sečteny
všechny body (za úkol byl maximální zisk
10 bodů), děti si zazpívaly pár námořnických písniček. Guvernér kolonie postupně vyhlašoval pořadí, každý pirát dostal
balíček, vítězná pirátská posádka pod
vedením kapitánky Radky Haladejové
(zisk 99 bodů ze 110) navíc získala pirátský poklad – truhlu plnou dalších dobrot.
Soudě podle rozzářených úsměvů a očí
našich žáčků se jim Dětský den líbil.
Závěrem bych rád poděkoval všem výše
uvedeným pedagogům školy i rodičům
za jejich invenci a tvořivost při vymýšlení kostýmů, úkolů a stanovišť. Velký dík
patří rovněž paní Regíně Otáhalové za
ušití 110 pirátských šátků, slečně Denise
Kovalčíkové za jejich barevné rozlišení,
pánům Martinům Balcarovi a Kovalčíkovi za výrobu Vodní příšery, paní Yvetě
Kovalčíkové spolu s výborem Unie rodičů
za nákup a přípravu balíčků dětem.
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

Rostou nám nové talenty?
U příležitosti Dne matek se představily
děti 3. ročníku na školní besídce. A měly
co ukázat!
S kulturním nebo sportovním programem vystoupil téměř každý z nich.
A čemu se věnují? – hře na zobcovou
a příčnou flétnu, hře na kytaru, klavír,
keyboard, sólovému zpěvu, gymnastice,
disko tancům, mažoretkám, pomponům,
divadlu. Možná o nich ještě uslyšíme…
Mgr. Jarmila Adámková, tř. uč.

Den dětí očima dětí
30. 5. se konal Den dětí na téma PIRÁTI. Museli jsme do školy přijít převlečeni
za piráty.
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Pan ředitel na začátku dne všem řekl,
že jen první tři vítězné skupiny nepřijdou
o hlavu. To byl ovšem vtip. Já to věděla
hned od začátku. Copak by pan ředitel
nechal zabít děti, které má pod ochranou?
Ale zpátky ke Dni dětí. Kapitány družstev byli všichni páťáci. Bylo jich 11. Já
byla s Míšou Bočkovou.
Po vylosování čísla jsme šli do tříd
vymýšlet název a pokřik týmu. Naše jméno bylo Karety a část pokřiku: Hej, hej,
hej, karety jsou nej!
Stanovišť bylo také 11. Líbilo se mi vše.
V. Krampotová, 4. ročník

Den sportu v polských
Katowicích
29. 5. 2014 jsme jeli do Polska. Byl slejvák, takže sportovní olympiáda se konala ve škole. Když jsme přijeli, uvítali nás
a odvedli nás do třídy, kde jsme se přezuli
a nasvačili.
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Potom kdo chtěl, šel sportovat, ostatní mohli jít malovat nebo šít. Sportovci
po individuálních sportech hráli florbal.
Potom jsme šli na oběd. Po obědě hráli sportovci fotbal, ostatní mohli zase šít
nebo malovat.
Před druhou hodinou odpoledne jsme
se sbalili a opět za deště odjeli domů.
O. Lanča, 4. ročník

Husitská bitva
Ve vlastivědě se učíme o naší vlasti, učili jsme se i o husitských bitvách. Sledovali
jsme i filmy. Nakonec jsme si husitskou
bitvu udělali sami.
Rozdělili jsme se na husity a křižáky. Já
jsem byla s husity. Vyrobili jsme si papírové koule a bitva začala. Házeli jsme po
sobě koulemi. Vyhrálo družstvo, které
mělo na své straně méně koulí.
K. Opatová, 4. ročník
V hodinách vlastivědy probíráme historii a nedávno jsme se učili o husitech.
Vyráběli jsme husitské zbraně, také je
malovali. Vypracovali jsme i pracovní listy.Po nějaké době paní učitelku napadlo,
že bychom si husitskou bitvu zahráli.
Nejprve jsme si vylosovali, kdo bude
v týmu husitů, kdo bude křižák. Na další
hodinu vlastivědy jsme si donesli noviny
a udělali z nich koule.
Bitva začala, koule lítaly vzduchem.
Husité vyhráli.
M. Trojanová, 4. ročník

Atletický trojboj
Dne 10. června 2014 se na brušperském
stadionu setkalo 7 týmů nejmladších atletů – žáků 1. stupně z Hukvald, Fryčovic,
Staříče, Kozlovic, Proskovic, Brušperku
a Krmelína. Počasí ten den sportu přálo a byť sluníčko nemilosrdně pálilo do

všech závodníků, naši sportovci ze sebe
vydali maximum.
Zlatou medaili za skok daleký si přivezli Filip Buczek z 1. ročníku a Eliška Černíková z 2. ročníku, za hod kriketovým
míčkem Filip Buczek z 1. ročníku, Eliška
Černíková z 2. ročníku, Antonín Koděra ze 3. ročníku, Sára Slavíková a Klára
Opatová ze 4. ročníku, za běh na 50 m
Filip Buczek z 1. ročníku.
Stříbrnou medaili za hod míčkem získal Tomáš Turoň z 1. ročníku, za běh na
50 m Ida Mytyzková z 1. ročníku, za skok
daleký Antonín Koděra ze 3. ročníku.
Bronzovou medaili si přivezli za běh na
50 m Tomáš Turoň z 1. ročníku a Martin Šperlín z 2. ročníku, za hod míčkem
Jakub Černík ze 2. ročníku, Alexandra
Balcarová ze 3. ročníku, Eva Pomajbová
a Tomáš Bernatský ze 4. ročníku, Filip
Šrubař z 5. ročníku, za skok daleký Klára
Opatová ze 4. ročníku a Radka Haladejová z 5. ročníku. Celkem si tedy naši mladí
atleti odvezli 20 medailí ze 45 (3 disciplíny x 3 medaile x 5 ročníků), našim největším borcem se třemi zlatými medailemi je
Filip Buczek z 1. ročníku, který zvítězil ve
všech disciplínách své věkové kategorie.
Naše škola se ziskem 545 bodu obsadila
1. místo (Brušperk 522, Hukvaldy 505,
Kozlovice 459, Proskovice 403, Fryčovice 390, Staříč 327) a našich deset nejlepších atletů (chlapec a dívka za ročník) se
zúčastní okresního kola Atletického trojboje 2014 ve Frýdku – Místku 18. června
2014.
Mám velkou radost ze skvělých sportovních výsledků našich žáků, blahopřeji
a děkuji. Věřím, že pochvala k vysvědčení na konci školního roku bude pro naše
žáky důležitou motivací k dalším vynikajícím sportovním výkonům.
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy
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Druhé mezinárodní setkání projektu Comenius
V Tureckém Kočaeli v oblasti Körfez
v základní škole Mimar Sinan Ilkokulu proběhlo 24. – 28. března druhé setkání učitelů a studentů projektu „Zábavným učením
k nadšení ve škole“. Z naší školy jsme tentokrát utvořili tým v tomto složení: pan ředitel Dušan Ignačík, školní ekonomka Simona
Venclíková a já učitelka Pavla Lejsková.
Slavnostní uvítání před budovou školy proběhlo v tématu národních tanců. Děti ze spřátelené turecké školy nám předvedly tance,
v národních krojích, ze všech oblastí Turecka.
V základní škole v Körfezu se vzdělává přes
tisíc žáků, na dvě směny, dopoledne a odpoledne. Věkem žáci této školy odpovídají našemu prvnímu stupni. V jedné z učeben jsme
se setkávali s týmy našich zahraničních partnerů, z Chorvatska, Turecka, Polska a Slovenska. (Bohužel tým z Velké Británie nepřicestoval a později z projektu anglická škola
vystoupila.) Společně jsme zde pracovali na
ladění budoucnosti projektu a vybrali nové
logo, které je možné spolu s dalšími podrobnostmi mezinárodního setkávání shlédnout
na webových stránkách www. enthusiasm8.
webnode.com.
Druhého dne vystoupily všechny zahraniční školy se svými prezentacemi o národních
tancích a přípravě národních tanců ve školách. Tým z Chorvatského Ploče učitelé i studenti zatančili své vystoupení přímo před
zraky diváků. Ostatní účastníci představili
národní tance i práci ve školách prezentací
v powerpointu. (Naše děti se v průběhu února učily tančit ve třídách národní tance a při
školní oslavě Masopustu je předvedly. Fotky
a video z této akce jsme použili při naší prezentaci národních tanců v Körfezu.)
Během setkání proběhly dva mezinárodní
večery, rodiče a učitelé školy zajistili bohatý
kulturní program a také večeře, s typickými tureckými lahůdkami. Přístavní město
nenabízí příliš mnoho kulturních památek,
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ale koordinátorka Aysin nás zavedla i tak na
zajímavá místa. Navštívili jsme Pysmaniye
továrnu na tradiční karamelovou cukrovou
vatu. V přístavu jsme si prohlédli z venku
i zevnitř ponorku a válečnou loď s velmi zajímavou stálou expozicí. Byli jsme také srdečně přivítáni ve zdejším úředním domě panem místostarostou. Navštívili jsme muzeum
historie s vykopávkami helénského období
a také jsme se byli podívat ve chráněných dílnách, kde dobrovolníci tvoří, kreslí a malují
ve svém volném čase pro charitativní účely.
Výlet v Istanbulu, který byl pro nás zorganizován nám nabídl to, co přístavní průmyslové město Kočaeli nemohlo. Bohatství
kulturních památek, dýchajících působivým
propojením evropské a asijské kultury. Na
řece Gospor, která tvoří přirozenou hranici obou zmíněných kontinentů, jsme strávili zajímavou, i když chladnou a větrnou
vyhlídkovou plavbu s výkladem profesionální průvodkyně. Důkladně jsme si také
prohlédli významné památky tohoto města.
Hayasofiu – mešitu, která byla do konce 16.
století křesťanskou bazilikou. Modrou mešitu se šesti štíhlými věžemi, palác Topkapi,
jeho terasy a národní poklady a také nezapomenutelnou podzemní středověkou zásobárnu vody Yerebatan sarnici.
Nyní do konce školního roku připravujeme s dětmi v rámci tohoto projektu prezentace k tématu recyklace. Týden od 2. Do 6.
června byl vyhlášen jako Týden pro recyklaci
a ochranu našich lesů. Každá třída v Týdnu
pro recyklaci připravila výrobky a malé představení o tom, co je recyklace a jak chráníme
naše lesy. Třetí setkání se uskuteční v polských Katowicích. Tématem tohoto setkání,
kromě ochrany lesů, které původně patřilo
Velké Británii se můžeme těšit na téma hudba, kterým se budeme podrobněji zabývat
u nás ve škole na podzim příštího školního
roku.
Mgr. Pavla Lejsková

Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2014

družina základní školy

Školní družina
Školní rok se chýlí ke konci a tak i my
jdeme pomalu do finále. Po celoročním snažení a soutěžení se blíží závěrečné vyhodnocení celo-družinové hry
s názvem „Družinová olympiáda“, kde
děti měly možnost do svých deníčků sbírat razítka při různých aktivitách. A aby
si takovéto slavnostní ukončení užily
opravdu všechny děti, máme pro ně připraveno jedno velké sladké překvapení J.
Rádi bychom se ještě pochlubili našimi společnými projekty, které jsme za
poslední dva měsíce s dětmi podnikli.
Jsou to tyto:
Křížem krážem za vejcem aneb velikonoční záhada: dobrodružné hry a soutěže v nedalekém lese Machovci
Soutěž „O nejkrásnější velikonoční vejce“: výstava vajíček, ocenění ve formě
sladkostí a diplomů
Rampelníkovy hádanky: zapeklité úkoly
lstivého skřítka
Pohádkové luštění: výtvarné ztvárnění
a dramatizace vybrané pohádky, stav-

ba divadelní scény, kvízy, vyhodnocení
Zmrzlinové mlsání: návštěva paní zmrzlinářky „U Bočka“, ochutnávka
Než se ale rozloučíme a společně přivítáme léto a prázdniny, je třeba poděkovat
některým našim rodičům, kteří se dobrovolně zapojují a pomáhají, když je třeba.
Tímto velmi děkujeme panu Buczkovi,
který ochotně a profesionálně opravil
klukům stolní fotbálky! Děkujeme také
panu Svobodovi, který zajistil a přinesl
kabel potřebný k naší nové TV! Děkujeme paní Otáhalové, která nás zásobuje
papíry různého druhu! A v neposlední
řadě děkujeme Unii rodičů za celoroční
spolupráci!
Dále našim rodičům připomínáme, že
již půl roku je založen účet na www.rajce.idnes.cz, kde ukládáme fotky ze všech
našich družinových akcí. Přihlašovací
údaje vám byly zaslány emailem.
Teď už zbývá jen popřát všem rodičům,
dětem a přátelům školy krásné a prosluněné prázdniny bez úrazu. Mějte se hezky a v září se na vás opět budeme těšit.
Vychovatelky ŠD
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školní kroužky
6. školní šachový turnaj
Na
ukončení školního roku
uspořádal šachový
kroužek už tradiční šachový turnaj.
Dne 13. 6. 2014 od
13 hodin probíhaly
souboje na šachovnicích. Po 16 hodině se za účasti rodičů předávaly ceny.
Děkujeme
paní
Darině Lančové za
uspořádání pěkného turnaje.

Uzavírka silnice III/48615
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
Termín a druh uzavírky: od 30. 6.
2014 od 7:00 hod. do 31. 8. 2014 do
17:00 hod. – úplná uzavírka.
Popis uzavírky: Stará Ves nad
Ondřejnicí (okres Ostrava), silnice
III/8615, úsek cca 50 metrů před
a 50 metrů za mostem ev. č. 486152 přes potok Machůvka.
Objízdná trasa: bude vedena ze
Staré Vsi n/O po silnici I/58 do
Krmelína a dále po silnici II/468
do Brušperka; obdobně ve směru
opačném.
Důvod uzavírky: rekonstrukce
mostního objektu ev. č. 48615-2
spočívající v demolici stávajícího
mostu a výstavbě nového rámového mostu včetně říms, zábradelních svodidel a opravy přilehlého
úseku vozovky.
Magistrát města Ostravy, odbor
dopravy
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Nová Bělá pod otevřeným nebem
Někteří z krmelínských občanů už
znají každoroční koncert Nová Bělá pod
otevřeným nebem, pořádaný Občanským
sdružením Jany Doležílkové, který probíhá na sokolském hřišti v Nové Bělé. Ten
letošní proběhne 30. 8. 2014 v 17 hodin.
Koncert bude jako každoročně benefiční a výtěžek bude tentokrát věnován
na obnovu kulturní památky LIBUŠÍN.
Program bude opět operní a muzikálový. Účinkující budou: z České republiky
Michaela Kapustová, sopranistka z Prahy,
každoroční oblíbený klavírista Richard
Pohl z Brna, houslistka Marie Korpasová
z Nové Bělé a samozřejmě hlavní protagonistka sopranistka Jana Doležílková
také z Nové Bělé. Ze Slovenska přijede
dirigent Adam Sedlický. Ze zahraničních
hostů korejský barytonista Adam Kim,
z Řecka sopranistka a klavíristka v jedné
osobě Medea Iasonidi a tenor Jorgos Zografos. S radostí jsme přivítali příležitost
a ochotu vystavit aspoň zlomek svých
prací významné paskovské občanky
a v zahraničí oceněné (1. místo na světové
soutěži v Los Angeles 1993) ilustrátorky
Jany Komárkové, která proběhne na koncertu.
Foto: www.otevrenenebe.cz

Tradičním dobrým zvykem je občerstvení z domácí kuchyně. Ať už koláče,
chlebíčky nebo guláš. Letos si budou
moci návštěvníci koupit i výrobky novobělského hrnčíře pana Břenka a novobělské paní Lasákové, která kromě výroby
krásné keramiky peče dobré a krásně
zdobené perníčky.
Koncert je financován ze sponzorských
darů. Firmy, které nám přispívají, jsou
už nejen z Nové Bělé, ale i z Krmelína, ze
Staré Bělé, Paskova, Ostravy, Kopřivnice,
Frýdku-Místku atd. Věřte, že jsme jim velmi vděčni a krom slov díků jim za to rádi
uveřejníme reklamu na bannerech umístěných po stranách jeviště.
Ostatně, přijďte se podívat sami
Za OSJD Vás zve Ludmila Doležílková

Přednáška o islámu v Evropě
Islám se stal jedním z fenoménů dnešní
doby. Učí Korán o lásce a toleranci? Jsou
muslimové bratry křesťanů? Nebo představuje Islám zákeřné a plíživé nebezpečí
pro celou západní demokratickou společnost?
Vážení občané, zveme každého, kdo si
uvědomuje závažnost výše položených
otázek, na velmi zajímavou besedu
s bývalým aktivním muslimem, panem
Lukášem Lhoťanem.
Akce je vhodná pro všechny bez rozdílu věku, velký význam může mít pro studenty středních a vysokých škol.
Akci pořádá Křesťanské společenství
„BETLEHEM“, v sobotu dne 28. 6. 2014,
v 16:00 hodin, na zámku ve Staré Vsi nad
Ondřejnicí.
Vstup zdarma, srdečně zveme.
Za „BETLEHEM“ Jaromír Jandl,
tel.: 720 730 261
www.betlehem.websnadno.cz
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Z činnosti hasičů
Závěrem měsíce března začaly přípravy na pohárovou soutěž výrobou nové
základny a přípravou propozic, které byly
v termínu zaslány na vedení Beskydské
ligy.

Stavění máje
Stavění máje mělo svůj 19. ročník před
1. květnovým svátkem ve středu 30. 4.
2014. Pro letošní rok jsme připravili jiné
umístění hlavního pódia kapely, což přispělo k možnosti mít více laviček a stolů
a příští rok jejich počet ještě navýšíme.
Tradiční soutěži Jistá ruka jsme našli nejšikovnější chlapy a roby, v ženské kategorii vítězka obhájila své loňské prvenství.
K čepovaným pivům Radegast patřila
i piva z Minipivovaru od Hodže. Pochutin
bylo více než vloni, nabídku jsme rozšířili
o kuřecí steaky. Stavění májky pod vedením našeho spíkra bylo opět nedílnou
součástí a vyvrcholením večera. Kapela
HEC hrála domácí i zahraniční hity a kdo
se chtěl přidat tancem nebo zpěvem, příležitostí měl dosyta.

Soutěže
Dětským kolektivům koncem dubna
začal první soutěží na Lučině letošní rok
MSL mládeže
Náš sbor byl v Celoroční hře Plamen
pro mladší, starší žáky a dorost zastoupen družstvem v kategorii mladších žáků
a 2 jednotlivkyněmi - dorostenkami. Starších žáků je málo a tak vytvořili společné
družstvo s Oprechticemi, ale věnují se
jen MSL mládeže a pohárovým soutěžím.
Soutěž Plamen u dorostu začala 19. 10.
2013 Závodem požární všestrannosti
(ZPV) v Kozlovicích, kde se ještě družstvo
mladších žáků mimo soutěž umístilo na

20

17. místě z 18. Další 2 disciplíny proběhly 8. 3. 2014 ve Frýdku-Místku. V hadicové štafetě získalo 14. místo a v uzlové
13. místo. Po třech disciplínách již bylo
družstvo mladších zařazeno do pořadí
na oficiálním 17. místě z 18. V sobotu 10.
května 2014 proběhla na atletickém oválu ve Frýdku první část závěru celoroční
soutěže dorostu a štafety v rámci hry Plamen. Počasí letos po několika letech soutěži přálo a tak byly k vidění pěkné výkony ve všech kategoriích. Ve štafetě dvojic
se ještě mladším nedařilo, obsadili až 10.
místo ze 14. Ale hned v dalších štafetách
na 4 x 60 m a štafety 400 m CTIF dosáhly shodně na 3. místo a v průběžném
pořadí postoupili na 10. příčku. V sobotu
24. května byla v Nošovicích ukončena
okresní část hry Plamen 2014. Poslední
disciplínou byl Požární útok s překážkami CTIF, kde naše družstvo mladších
dosáhlo na 5. místo a v celkovém pořadí
Plamen po započtení hodnocení celoroční
soutěže obsadilo krásné 9. místo. V nově
vzniklých kategoriích dorostu jsme měli
zastoupení ve starších, kde obsadila Jana
Edelsbergerová celkové 8. místo (ZPV 11.
místo) a Nikola Stolařová místo 3 (po 7.
místě v ZPV). Bohužel do krajského kola
postupuje jen vítěz kategorie. Nikola Stolařová a Dominika Ručková ještě posílily
družstvo žen z Vyšních Lhot a na okresním kole mužů a žen v Českém Těšíně si
vítězstvím zajistily postup do krajského
kola v PS v Ostravě 7. - 8. 6. 2014.

45. ročník pohárové soutěže
Pohárová soutěž v Krmelíně měla letos
45. ročník. Dopoledne patřila soutěži mladých hasičů v požárním útoku. V kategorii
mini soutěžilo jedno družstvo z Petřvaldu.
V družstvech mladších žáků 19 kolektivů, kdy vyhrál Jistebník A před Novou
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Vsí A a Bruzovicemi. Starších kolektivů
dorazilo 17. První skončil Paskov A před
družstvem z Vyšních Lhot a Malenovicemi. Odpoledne náleželo soutěži dospělých. Našemu sboru se podařilo zařazení
soutěže jako 1. kola Beskydské ligy ročníku 2014, jíž se kolektivy nejdříve žen
a potom i muži od r. 2010 účastní. Využití
prostoru u sportovní haly muselo splňovat
podmínky a vybavení obsahovat zařízení
předepsané pravidly. V prostorech stánků vznikla přípravná plocha pro soutěžní družstva. Materiál byl družstvům na
hřiště vyvážen autem s vozíkem, neboť
zde nebylo možné parkovat jako na dětské soutěži. K dispozici musela být další
káď s vodou na umývání materiálu a prostor trati ohraničen. Z důvodu špatného počasí, které panovalo v týdnu před
soutěží i na samotné soutěži, bylo nutné
zajistit stany k částečnému zastřešení areálu. Nová trať rozvržena na obou hřištích
měla ve své polovině sud s vodou, kolem
něhož muselo útočící družstvo oběhnout.
Před doběhem k terčům proudaři probíhali nově navrženou jednoduchou překážkou - proběhem, vyrobenou z bariéry.
Nahoře překážky byla vyrobena maketa
betonových plastik, které jsou dominantami krmelínského kopce. Družstev dorazilo o mnoho více než vloni (20), celkem
35, 21 mužských a 14 ženských. V mužích
vyhrála Nová Ves před Hukovicemi (loňským vítězem) a Oprechticemi. Ženám
se nepodařilo vyhrát počtvrté ani útok
samotný a skončily až dvě místa od konce (12.). Zvítězily Vyšní Lhoty, druhé byly
ženy z Hájova a třetí Palkovice. Cvičení
v Brušperku

Taktické cvičení
Zásahová jednotka měla několik výjezdů - technických pomocí, likvidace spad-

lých stromů, čerpání vody a v rámci
přípravy se zúčastnila 11. 4. 2014 taktického cvičení Brušperského okrsku
v prostorách brušperského škvárového
hřiště. Cvičení absolvovalo 8 z 9ti plánovaných jednotek, celkem 12 vozidel,
z toho 8 CAS a v akci bylo téměř 60
hasičů. Námětem pro taktické cvičení
byl požár suché trávy a lesního porostu,
který vznikl nedbalostí skupiny mladistvých lidí. Skupina se následně rozutekla
po nejbližším okolí, u dvou mladistvých
došlo k vážným zraněním. Cílem cvičení
bylo prověřit taktiku zásahu při těchto typech požárů, získávání informací
od psychicky narušených osob, vyhledávání v terénu a poskytování předlékařské pomoci (zdroj sdhbrusperk.cz).
Vybavení jednotky prodělává výměny,
po dýchacích přístrojích bylo nutné
pořídit novou řetězovou pilu – stará už
dosluhovala.

Cyklovýlet
Pěkné počasí umožnilo opět vyrazit
na kole. První letošní vyjížďkou bylo již
tradiční zdolání vrcholu Prašivé. Cestou
tam jsme vyzkoušeli nové kolotoče na
pouti v Dobré, na zpáteční cestě dolů
z Prašivé jsme jeli jinou lesní cestou,
vedoucí po turistické značce, která prověřila brzdy kol a zdatnost cyklistů, do
Vyšních Lhot k návštěvě minipivovaru Kohůtka a pak se zastavili na pouti
v Brušperku.
Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno na internetových stránkách sboru 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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Střípky z tenisu…
Letošní sezóna je už jedenáctou! Nechce
se tomu ani věřit, že už je to tolik let, co jsme
na jaře roku 2004 začali vyklízet ze zadní
části sportovního areálu stromy a nálety
a začali srovnávat terén určený pro výstavbu tří kurtů. Jen díky půlmiliónové dotaci
z Krajského úřadu v Ostravě a hlavně vstřícností zastupitelstva naší obce k financování
této náročné investiční akce a především
formou bezúročné půjčky ve výši 800 tisíc
korun na dobu deseti let, se podařilo vybudovat tenisový stánek, který je ozdobou
naší obce. Připomínám to proto, že právě
letos bychom měli splatit obci posledních
80 tisíc Kč a Obecní úřad v Krmelíně dle
uzavřené smlouvy z roku 2004, převede za
symbolickou jednu korunu vrchní stavbu
tenisového areálu do majetku tenisového
oddílu T.J. Sokol Krmelín. Je reálná možnost, že se nám to podaří stihnout ještě do
konání komunálních voleb.
Jarní příprava hřiště letos začala díky
mírné zimě velmi brzy. S přípravou prvního kurtu se započalo již 5. 3. a prvně
si ho vyzkoušeli naši hráči už 10. 3. 2014.
U dalších dvou kurtů přípravu komplikovaly přízemní ranní mrazíky, takže otevření tenisového areálu pro veřejnost bylo až
od 4. dubna. Bylo to zhruba o měsíc dříve
než v předcházejících letech, což určitě naši
tenisté přivítali.
Loňskou tenisovou sezónu jsme hodnotili na valné hromadě v březnu.
Sezóna byla opět velmi úspěšná nejen po
stránce sportovních aktivit, ale i po stránce
hospodářské. Z větších akcí za zmínku určitě stojí oprava hlediště v hodnotě zhruba 30
tisíc Kč. Ze sportovních akcí je to účast tří
družstev v mistrovských soutěžích, zorganizování 6 turnajů, celoroční škola tenisu
pro žactvo, dále pak to byly společenské
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akce při zahájení sezóny vítání jara a na
ukončení pak babí léto.
Z minulých úspěchů se nedá dlouho
žít. Oddíl si stanovil i pro tento rok velmi
náročné cíle jak v oblasti hospodářské, tak
i sportovní. Po delším zvažování jsme se
rozhodli k výstavbě přístřešku mezi buňkami a zdravotním střediskem. Zastřešení,
které představuje plochu zhruba 30 čtverečních metrů a je z jedné strany zavěšené
na ocelové konstrukci buněk (kontejnérů),
bylo kompletně dokončeno již 14. května
a slouží jak tenistům, tak částečně i návštěvníkům zdravotního střediska. Zastřešení se provedlo v rekordním čase, prakticky
během dvou týdnů, včetně nátěrů, pokryvačských a klempířských prací.
Do mistrovských soutěží jsme, stejně jako
v minulém roce, přihlásili tři družstva a to
družstvo žen (odpovědná Odehnalová Šárka), družstvo mužů (Ertel Lukáš) a družstvo
mužů – veteráni nad 45 let (Šindel Ivo). Podle rozpisu župních soutěží měla být odehrána již polovina utkání. Bohužel pro nepřízeň počasí a nezpůsobilost některých hřišť
po vydatných deštích se neustále odkládají
zápasy, takže je dosud odehráno minimum
utkání. My máme výhodu, že na našich
kurtech i po větších deštích se dá hrát už
za pár hodin. Nejvíc mistrovských zápasů
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mají odehráno muži a to oba vítězné doma
s Hrabovou a Proskovicemi a shodně 3: 0.
Tím, že se letošní sezóna uspíšila, stanovili jsme si oficiální otvírání kurtů (vítání
jara) již na sobotu 26. dubna. Počasí přálo,
takže účast včetně rodinných příslušníků
dosáhla téměř padesátky. Po turnaji ve čtyřhrách, který začal již ve 14 hodin, pokračovala od 16 hodin volná zábava pro nehrající
a rodinné příslušníky u moravského vína
a piva od Hodže. Nechyběly kulinářské
výrobky našich žen a tentokrát se prvně
podávaly i langoše s pálivou pomazánkou.
V turnaji, který se stává prestižní záležitostí hráčů našeho oddílu, zvítězila dvojice
Jaroslav a Sven Šindelovi před párem Paulík Karel, Sinér Miroslav. Na třetím místě
skončila dvojice Balcar Roman, Boček Jiří.
Bylo to úspěšné sportovní a společenské
odpoledne, které se protáhlo až do pozdních večerních hodin.
Jsme teprve na začátku letní sezóny a nás
čeká ještě mnoho aktivit. Předně musíme
odehrát všechna mistrovská utkání všech
tří kategorií a to co nejdříve, než začnou
dovolené. Později je velmi komplikované
skloubit termíny zápasů s plánovanými
sportovními akcemi. Dále musíme připravit minimálně ještě 4 turnaje pro naše
i přespolní tenisty se zaměřením na náš
stěžejní turnaj ve čtyřhrách mužů. Turnaj
plánujeme koncem července a bude už 10.
ročníkem o „Pohár obce Krmelín“, který
se stává tradičně dostaveníčkem tenistů
ze širokého okolí. Turnaj se těší velkému
zájmu a bývá každoročně přehlídkou kvalitního tenisu. Určitě tomu nebude jinak
i v letošním jubilejním ročníku.

Tenisová škola pro nejmenší
Do výčtu sportovních aktivit určitě
spadá i organizace tenisové školy pro
nejmenší žactvo a mládež. Profesionální

trenéři z tenisového oddílu ze sousední
Staré Bělé každý čtvrtek v odpoledních
hodinách buď na kurtech nebo ve sportovní hale vedou odborný výcvik tohoto
bílého sportu. Počet uchazečů za poslední
léta ještě neklesl pod deset. Rodiče, kteří mají zájem své dítko (i v předškolním
věku) do tenisového kurzu přihlásit, mají
možnost tak učinit přímo u trenéra na
mobilu 604 601 387 (Priesol Jiří) a nebo
u správce kurtů.

Pronájmy kurtů
Po celou dobu trvání našeho oddílu
věnujeme nemalou pozornost rozvoji
rekreačního tenisu pro mládež, dospělé i dříve narozené. Vždyť tento sport se
dá s úspěchem provozovat i v pozdním
věku. Nájemné našich kurtů i při zvyšování provozních nákladů zůstává neměnné. Zájemci mají možnost i zapůjčení
raket a míčků a kurty jsou přístupné pro
všechny. K tomu je třeba jen maličkost:
zavolat správci na mobil číslo 723 772
599 a domluvit se na volném termínu.
Výstavbou sociálního zařízení a klubovny
se podmínky na našich kurtech nepoměrně zlepšily a proto neváhejte a využijte
možnosti a přijďte si zahrát tenis a udělejte něco prospěšného pro své zdraví.
Samozřejmé, že nájemné kurtů spolu
se sponzorstvím je největším zdrojem
příjmu oddílu a proto máme zájem, aby
návštěvnost na našich kurtech byla co
nejvyšší. Vždyť jen díky tomu jsme mohli
dosud financovat všechny opravy, spotřebu vody a elektřiny, nákup nemalého
množství antuky a především zabezpečení zázemí pro tenis, které má už dnes
solidní úroveň.
Ing. Pchálek Leoš, st.
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TJ Sokol

Pár informací
z TJ Sokol…
Školákům a studentům začnou vysněné
prázdniny, všichni se těší na zaslouženou
dovolenou s rodinou a život v prázdninové měsíce nabude pro mládež zcela jiný
styl než běžný stereotyp – škola,učení
a zase škola. Právě v tomto období je
třeba načerpat nových sil, k čemuž především přispívá jakékoliv sportování
a pohyb na čerstvém vzduchu. Zanechte
vysedávání u počítačů a televize a běžte
na hřiště a do volné přírody. Příležitostí
v naší obci je opravdu dost.
Halové sporty - stolní tenis a futsal,
ukončily mistrovské soutěže ročníku
2013/14 již začátkem roku a mají tedy
dostatek času na přípravu na další sezónu, která započne na podzim. Všechna
naše soutěžící družstva těchto oddílů si
uchovala účast ve stávajících mistrovských soutěžích a mohou bez problémů
vstoupit do ročníku 2014/15.

Házená
To házenkáři jsou v plném zápřahu.
Mladší žáci po hubených letech konečně
nabrali dech a dosahují podstatně lepších
výsledků než v minulých sezónách. Nebýt
dvou těsných porážek venku o jednu
branku, mohlo být jejich umístění v soutěži ještě lepší. V tabulce se umístili ze
sedmi družstev na třetím místě za Frýdkem a Kopřivnicí. Družstvo mužů, které
vždy určuje úroveň krmelínské házené,
si počíná také úspěšně. Na jaře se jim
více daří než na podzim a v průběžném
hodnocení se dostali na druhé místo za
Hlučínem, s kterým doma nešťastně prohráli. Prozatím zisk 23 bodů, velmi příznivé skore 414: 310 a k tomu dobré roz-
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losování závěrečných zápasů, dává našim
mužům reálnou šanci, že si udrží druhou
pozici až do konce soutěže v severomoravské lize, kde hraje 9 družstev. Do výčtu
házenkářské činnosti bezpochyby patří
i aktivity těch nejmenších – minižáků.
Ti sice dlouhodobé soutěže nehrají, zato
se účastní častých turnajů, kterých už na
jaře odehráli tři a do konce jara stihnou
ještě dva. Co je však důležitější, že krmelínští „minici“ výkonnostně se na turnajích prosazují, což pro budoucnost naší
házené je určitě potěšitelné.

Prázdninový provoz haly
V období prázdnin, stejně jako v minulých letech, bude omezený provoz v naší
sportovní hale. Pravidelná cvičení žen
i jóga přeruší během prázdnin činnost,
karate a ostatní zájmové sporty budou
dle zájmu pokračovat. Zumba s mexickým cvičitelem Garciou končí již 4. 6.
a bude pokračovat až začátkem září. Jako
náhradu za něho povede zumbu cvičitelka Tereza Kucková, která obohatí zumbu
o pohybové prvky z piloxingu. Stejně
i fitcentrum bude v provozu dle rozvrhu
i během prázdnin.

Rockshow
Největší událostí od posledního vydání
zpravodaje určitě bylo uskutečnění již 24.
ročníku Rockshow, kterou spolu s agenturou Brooklyn (Ptáček David) pořádala
naše jednota dne 31. května 2014 od 14
hodin. Je to nejstarší hudební festival na
Ostravsku, který si vyžádá vždy několikaměsíční přípravy. V minulosti tomuto
festivalu převážně nepřálo počasí, takže
venkovní prostory na hřišti se zčásti
zakrývají. Letos počasí bylo shovívavé,
bez deště. Rockshow se zúčastnilo osm
známých hudebních skupin, které vystu-
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povaly ve stanoveném sledu, takže diváci
si mohli vybrat svou oblíbenou skupinu.
Největší pozorností se těšil Marek Ztracený se svou kapelou, která se představila
až ve 22 hodin. Dle pořadatelů na této akci
se během odpoledne a večera vystřídala
zhruba tisícovka diváků, což sice nebylo nejvíc, zřejmě to způsobilo i chladné
počasí. Pro většinu z návštěvníků to byl
určitě příjemný kulturní zážitek a mnozí
se už těší na příští jubilejní ročník.

Pouťový víkend
Poslední sportovně společenskou akcí
ještě před prázdninami bude na házenkářském hřišti „pouťový“ víkend. Scénář
je už tři roky stejný. V pátek 27. června se

Klub seniorů
informuje
Poslední informace o aktivitách Klubu
seniorů v uplynulém období byla o březnovém přátelském posezení členů.
Dalšími akcemi, mimo pravidelná pondělní setkání, bylo dubnové přátelské
posezení s Krmelankou, kolem štěstí
a pro zpestření v rámci nepsaného dne
mužů, s malým dárkem pro přítomné
muže ve formě ruského vejce.
Počasí přálo i prvomájové vycházce obcí, jejíž součástí bylo členy Klubu
a delegací vesnické organizace KSČM
položení kytice květů k pomníku padlým
ve 2. světové válce.
Květnové přátelské posezení zpestřily hezkým kulturním vystoupením děti
místní mateřské školy pod vedením paní
učitelky Vašicové.
Na 29. května připravoval výbor Klubu
seniorů škvaření vaječiny „Na Hnojaku“
Petra Šperlína. Z důvodu krajně nepřízni-

bude pod patronací krmelínských motorkářů promítat film „Probudím se včera“.
V sobotu 28. 6. od 15 hodin začne sportovní odpoledne, kde se nejdříve představí mladí házenkáři, pak muži v házené, vystoupí i Miniapolenky v disciplině
pompon klasik z AP klub Brušperk, které jsou vícemistryně ČR za rok 2013. Na
závěr sehrají tradiční utkání Krmelín versus Světlov futsalisté. V neděli 29. 6. rovněž od 15 hodin bude odpoledne pro děti,
plné her a soutěží a jiných překvapení.
Po všechny tři dny bude o občerstvení
postaráno. Vstup v sobotu a v neděli je
zdarma. Pořadatelé zvou k hojné účasti
děti i dospělé.
Ing. Pchálek Leoš, st.
vého počasí se akce uskutečnila v klubovně. Přítomni se hezky pobavili nejen u vaječiny, ale i při hudební produkci Krmelanky
posílené o dva nové hudebníky.
Z připravovaných akcí pro následující období to jsou: 4. června autobusový
zájezd na Lysou horu a do Chotěbuzi do
vodního světa. Na 12. června připravuje
přátelské posezení s Krmelankou. Podle
aktuálního počasí buď na terase Obecního domu nebo v Klubovně. Červencové
přátelské posezení na terase Obecního
domu zpestří dechová hudba. Přátelská
posezení se uskuteční i v srpnu a září.
Mimo hudební produkci na nich uvažuje
výbor Klubu s jejich dalším zpestřením.
Na měsíc říjen výbor Klubu připravuje
akci k 45. výročí trvání Klubu a na prosincovém posezení Mikulášskou nadílku.
Blíží se letní prázdniny žáků, studentů
a období dovolených. Výbor Klubu seniorů přeje všem jejich příjemné prožití,
žákům a studentům hezké školní vysvědčení.
František Novák
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100. let od vypuknutí I. světové války
28. července si připomeneme významné výročí, kdy před 100. lety vypukla
1. světová válka. Válka, která poznamenala osudy miliónů lidí na celém světě, včetně Rakouska-Uherska, kterého jsme byli
součástí. Každé město, obec i ta nejmenší
osada, byla touto událostí poznamenaná.
Bylo to těžké období nejen pro bojující na
frontě, ale i pro obyčejné lidi. Vraťme se
tedy do období let 1914 - 1918.
Rakousko-uherská monarchie z konce 19. a počátku 20. století se nám dnes
může jevit jako takřka idylický ostrov
klidu a zaběhnutých pořádků. Něco na
tom lehce kýčovitém obrazu je, leč zároveň je třeba si uvědomit, že právě v oněch
časech probíhaly v zemi zásadní společenské a hospodářské změny. Ty ovšem
neznamenaly dramatický převrat, ale celkem pozvolné dospívání k moderní společnosti, která si osvojila demokratičtější
formy politického života (demokratizace
přinesla parlament a ústavu), stejně jako
přijímala a podporovala uplatnění množících se technických novinek, rozmach

tovární velkovýroby, růst měst a jejích
infrastruktury. Sílilo i národní sebeuvědomění, zájmy jednotlivých národů
a národností v hranicích monarchie se
často nepřekrývaly. V čele podunajské
říše stál již od roku 1848 císař František
Josef I. Jeho téměř 70. let dlouhá vláda se
vyznačovala mj. i několika válkami, ale ta
nejstrašnější měla přijít.
Dne 28. června 1914 bylo po manévrech c. a k. armády v hraniční oblasti se
Srbskem a hlavní bosenské město Sarajevo navštívil následník habsburského
trůnu František Ferdinand d´Este se svou
manželkou Žofií. Ti se v Sarajevu stali
oběťmi atentátu. Jejich společná životní
pouť byla mžikem a neodvolatelně ukončena. Zato habsburský dům právě začínal
novou a zároveň poslední kapitolu svých
pohnutých dějin.

Začátek války
28. července 1914 vypovídá RakouskoUhersko válku Srbsku a postupně se do
těchto bojů zapojují další zemně. Z 65

Eduard Petrovký c. a k. vojákem
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Eduard Petrovský
(1888 - 1961)
v Československém
vojsku 1919

milionů zmobilizovaných vojáků přibližně 8,5 milionů zaplatilo válečné dobrodružství životy, 21 milionů jich utrpělo
zranění. Zahynulo také něco mezi šesti
a sedmi miliony civilních osob. V dodnes
ohromující bilanci je započítáno 1 200
000 padlých vojáků c. a k. armády, z nichž
více než 100 000 bylo českého původu
(přesné údaje nejsou známy). Těch, kteří
zůstali věrní monarchii, i těch druhých,
přeběhlíků k nepříteli, kam je táhla touha po vymanění z područí Habsburků.
Do československých legií se přihlásilo
přibližně 100 000 legionářů. Z toho padlo
v Rusku, Itálii a Francii okolo 5 500 legionářů, z toho nejvíce v Rusku 4 112 mužů.
Přes čtyři roky trvala krutá válka, kdy 11.
listopadu 1918 I. světová válka skončila.
Jediným pozitivem války bylo, že národ
český se mohl osamostatnit a dne 28. října 1918 vznikl nový stát Československá
republika. I naše malá obec Krmelín byla
těmito událostmi zasažena.

Krmelínští ve válce
Hned na začátku I. světové války bylo
povoláno u nás všechno vojensky vycvičené mužstvo do 42 let. Probíhala jedna
prohlídka domobranců za druhou, kdy
nakonec do války nastupovali muži již od
17 let až do 50 let. Během celého vojenského tažení bylo odvedeno z naší obce
do války 179 mužů. Přičemž v této době
čítala obec přibližně okolo 1000 obyvatel.
Z naší obce padlo 27 mužů, jejichž hroby
jsou roztroušeny po celé Evropě. Hned
při prvních velkých bojích u Lublína padli
Karel Golka, Jan Durčák a Karel Šimecka.
Zranění v nemocnici podlehl Alois Vávra.
V dalších bojích padli: Mácha Alois, Hranický Josef, Durčák Josef, Mácha Vojtěch,
Zhýbala Arnošt, Zhýbala František, Sýkora Arnošt, Slavík Isidor, Brus František,
Holaň Alois, Langar Jan, Jarolím Albín,
Lysek Ludvík, Vávra Romuald, Mácha
Antonín a Jarolím Rudolf padl jako legionář na Sibiři. Nemocem a útrapám váleč-
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ným podlehli Linhart Alois (legionář na
Sibiři), Hranický Adolf, Hranický František, Folta Alois, Merta Arnošt, Mácha
Josef, Viliamus Metoděj. Jako legionáři se
vrátili: z italského bojiště Jarolím Antonín
(rotmistr), Choleva Albín a Mácha Josef.
Z francouzského bojiště Eduard Podešva. Z ruských legií Mácha Vojtěch jako
poručík. Legionáři se vrátili domu teprve
po obhájení Slovenska proti Maďarům.
Ostatní vojáci se vraceli domu postupně.

Život v Krmelíně za války
Ale i krmelínští občané to za války
neměli snadné. Již 2. srpna museli někteří rolnici dodat koně, pro vojenské účely.
Dne 24. října 1914 dali následující držitelé koní vojenskou přípřež: Havránek Jan
a Černík František. Rok 1915 byl omezován různými nařízeními spotřeby mouky
a chlebů. To pravé přišlo teprve později.
Naše obec odevzdala od 15. 8. 1916 do 15.
8. 1917 přes 50 metráků různých obilovin
a 60 kusů hovězího dobytka. Později to
bylo ještě více. V roce 1916 byly nařízeny žňové komise. Byla nařízena rekvizice
zvonů a nikdo z církevních hodnostářů se
nenašel, který by se proti tomu postavil.
Náš větší zvon byl z věže vojskem sňat
dne 27. října 1916. Čím dále válka pokračovala, tím radikálnějších prostředků
bylo používáno k zjištění zásob. V letech
1915 a 1916 byly prováděny soupisy osevních ploch, soupisy sklizně a konečně ke
zjištění zásob místní orgány. Později už
jim nebylo důvěřováno a byly vysílány
k těmto kontrolám osoby od vyšších úřadů, až začátkem roku 1917 i vojsko. Tak
začaly 26. února 1917 vojenské rekvizice
veškerých zásob. Do obce bylo posláno 10
mužů, kteří měli pušky s ostrými náboji
a velel jim poručík. Tato eskorta, kterou
doprovázeli dva členové žňové komise, šla
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Novomanželé Františka
a Eduard Petrovšti
14. července 1914

stavení od stavení a všechno prohlížela,
není-li někde něco uschováno. Skoro na
všechny životní potřeby obyčejných lidí
byly vynalezeny náhražky. Obce byly
zaplavovány různými nařízeními a předpisy, že i při nejlepší vůli nebylo možno se
v tom vyznat. Naše obec válečné utrpení
prožila až do rozpadu Rakouska-Uherska, s velkým utrpením a bolestí. Nebylo
v obci rodiny, kde by do války nemusel
narukovat někdo z mužů. Přesto všechno
obec Krmelín oslavila vznik samostatného státu a postupné návraty svých můžu
do rodné obce.

Vzpomínáme
I moje rodina touto události byla
zasažena. Můj pradědeček Eduard Petrovský, byl jeden z těch 179 můžu, kteří
odešli z obce bojovat. O to smutnější pro
mou prababičku to bylo v tom, že narukoval 14 dní po svatbě. Naštěstí se z této
strašné a kruté války vrátil zdráv. Je to
jenom jeden příběh, ale v rodinách naší
obce je jich určitě spousta. Vzpomeňme
proto na ty, kteří byli občany válčící země
a jako Slované chápali svůj úděl se smíšenými pocity. Přesto však u mnohých vítězilo vědomí oddanosti letité říši a jejímu
panovníkovi. I oni si zaslouží, aby jejich
strádání stejně jako statečný boj a sebeobětování nebylo nikdy zapomenuto.
Martina Helísková, kronikářka obce
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Separace odpadu
Při vyhodnocení separace odpadu roku
2013 se Krmelín umístil, z celkového
počtu 257 obcí MSK do 4 000 obyvatel, na
83. místě. Toto umístění je uspokojující,
jsme v první polovině, dokonce v první
třetině, ale stále je tu velký prostor pro
zlepšení. Z blízkých obcí např. Hukvaldy
se umístily na 12. místě, Brušperk na 42.
a Stará Ves na 48. místě.
V době, kdy ministerstvo životního prostředí plánuje uvést v platnost nový plán
odpadového hospodářství pro rok 20152025, a kde se počítá se zvyšováním cen
za ukládání na skládku, i spalování odpadu ve spalovnách, je zvýšené úsilí občanů v separaci odpadu jedinou možností,
jak nezvednout výdaje domácností i obcí
za jeho likvidaci. Krátce řečeno, čím více
vytřídíte, tím méně půjde na skládku.
Velkým příkladem ve třídění starého
papíru je naše ZŠ, kde již několik let
děti a rodiče sbírají starý papír. Navíc

výtěžek z této akce se vrací zpět do školy,
kde peníze putují opět dětem. Letos děti
nasbíraly neuvěřitelných 19,8 tuny starého papíru. Do této akce se mohou zapojit
i ostatní občané obce.
Dalším skvělým nápadem je sběr plastových víček z PET lahví, které můžete
odevzdat do krabice, která je umístěná
v přízemí na chodbě v prostorách obecního úřadu. Tyto vršky a peníze za jejich
výkup pomáhají postiženému chlapci.
Chtěla bych poprosit ty, kteří sice separují plasty, ale PET lahve odevzdávají
nepomačkané i uzavřené vrškem, aby
je deformovali a zvýšili tak šanci nacpat
toho do popelnice co nejvíce.
V rámci separace odpadu v naší obci již
máme kontejnery na třídění všeho odpadu (s výjimkou BIO odpadu), a proto je
separace velmi jednoduchá.
Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří
v naší obci poctivě separují.
Ing. Yveta Kovalčíková

V neděli bez sekaček
S nastávajícím oteplováním a vegetačním rozpukem se na zahradách rozbíhají sekačky, křovinořezy, motorové
a kotoučové pily, kutilové vytáhnou rozbrušovačky, vrtačky a kompresory.
Všichni tito užiteční pomocníci jsou
nicméně zdrojem hluku. V Ostravě
od 1. listopadu 2012 mají protihlukovou vyhlášku, jejímž cílem je ochrana
veřejného pořádku omezením hluku,
a to v přesně určených časech. Krmelín žádnou takovou vyhlášku nemá, ani
neplánuje. Spoléháme na zdravý rozum
a ohleduplnost našich obyvatel ke svým
sousedům a spoluobčanům. Věřím, že

v následujících letních měsících, kdy
se většina z nás přemísťuje ze svých
domečků do zahrad a okolní přírody,
si aspoň o nedělích užije zaslouženého
klidu a odpočinku.
Za všechny děkuji
Ing. Yveta Kovalčíková

Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2014

29

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 od začátku letošního roku 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

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat paní Anně
Lejskové, která po dlouhá léta
připravovala podklady pro výtisky
Krmelínského zpravodaje,
přejeme hodně zdraví a pohody
v jejím novém životním období.
Za redakční radu
přeje Yveta Kovalčíková

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)

kominictví

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

stavební práce

• čištění komínů
• veškeré
kominické
práce

• zateplování
rodinných domů
• obklady a dlažby

• stavby komínů

Chmelíček

KRMELÍN - HASIČSKÝ DŮM

• veškeré
zednické práce
Brušperská 180, Krmelín

tel.: 739 310 649
vlastimilchmelicek@seznam.cz

GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY - PLETIVA
Garážová vrata výklopná od 9 999 Kč.
Dále nabízíme sekční a dvoukřídlá.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové
ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní
barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.
Ploty - pletivo: Prodej a výstavba oplocení.
Pletivové, kované, svařovaná pletiva,
svařované panely, branky
a brány. Při nákupu materiálu nad
7 000 Kč doprava ZDARMA.
Thuje na živý plot: Sazenice od 10 Kč/kus
i vyšší stromky nad 100 cm.
Černá mulčovací textilie,
stínící tkanina 35-90%.
Potřeby pro chov drůbeže: líhně, napáječky, krmítka, klece pro křepelky, krmivo pro
křepelky. www.prodrubez.cz

www.KANCLIR.cz

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00, Tel.: 722 550 000.
Otevírací doba v pracovní dny 8:00 – 15:00 hod.

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
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

PRONÁJEM BYTU
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3+1, 84 m ,
4 900 Kč/měs.+ služby.

Krmelín, Hajní 788
Nezařízený,
s vyhlídkou do lesa
a zahrádkou.
Mob: 736 784 344
e-mail:

ivan.mikenda@seznam.cz

stříhání
psů
Šárka
Janoutová
Na Cigánce
čp. 679

Krmelín
objednávky
na tel.:

731 732 927

projekty v Krmelíně

Rekreačně turistický areál obce KRMELÍN
Zřízení rekreačně turistického areálu
bylo programovým cílem v oblasti sportovního a kulturního rozvoje obce.
Investiční záměr pro vytvoření rekreačně turistického areálu byl připravený pro
období 2006-2010. Jeho hlavním cílem
bylo zajistit:
• zdravější a pestřejší alternativu využití
volného času pro občany a sportovní
návštěvníky obce,
• prevenci proti pasivnímu trávení volného času zejména u mládeže – snížit
výskyt negativních jevů (vandalismus),
• napojení areálu na stávající tranzitní
turistické trasy a cyklistické stezky,
zbrzdění návštěvníků a poskytnutí obecních služeb (stravování, tenis,
sportovní hala, jezdecký ranč, travnaté
hřiště v Dole aj.),
• začlenění obecních tras do turistických
map většího územního celku,
• zlepšení funkčního využití pozemků
a estetického vzhledu obce, propojení
s okolními lesy.

Pro bližší představu turistický
areál ve svém záměru
představuje zřízení
čtyř značených okruhů:
• velký vnější okruh 12,5 km
• západní okruh 5,5 km
• vnitřní okruh 7 km
• východní okruh 5 km
sloužící pro pěší turistiku, cykloturistiku, zimní turistiku na běžkách,
vybavení tras odpočinkovými koutky
• 5 sedacích souprav
• dětský koutek s prolézačkami u školy
• pořízení sněžného skútru s adaptérem
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pro úpravu běžeckých stop
• vyspravení vybraných místních a polních cest, mostků a stezek
• informační tabule v centru obce a na
odpočívadlech (Krmelínský kopec, křižovatka Světlov)
Na tento záměr jsme nechali zpracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci, která měla sloužit zejména pro
jednání s úřady a k žádostem o možné dotace. Bohužel velkou nevýhodou
byla obrovská administrativa a rozsáhlá
a zdlouhavá agenda jednání s dotčenými
majiteli pozemků. Projekt je plošně velmi
rozsáhlý, ačkoli je cca 99% všech stezek
a cest dnes legálně či nelegálně zřízených a funkčních, pokud by se zahrnuly
do veřejného projektu podporovaného
z dotací, muselo by se projednat se všemi dotčenými vlastníky pozemků (řádově jich je přes sto na katastru Krmelína,
Nové Bělé, Staré Bělé, Proskovic a Staré
Vsi) formální povolení ke stavbě a povolení vkladu věcného břemene.
Po počáteční snaze vybudovat areál
najednou, jsme nakonec situaci přehodnotili, upravili jsme jeho rozsah a areál
zřizujeme postupně dílčími kroky již
druhé volební období. Jednotlivé úpravy provádíme v místních lokalitách, po
dohodě s konkrétními vlastníky dotčených pozemků. Celkový přehled areálu
a jeho vybavení je vidět na schématickém
plánku. V minulém období se již zrealizovala úprava stezky od junácké klubovny
k bývalému včelínu (směr Oprechtice),
okolí ČOV na Světlově, nový lesní mostek
Václav (za ČOV směr Proskovice), odvodnění příkopy ul. Záhumenní (na Brušperské straně). Koncem loňského roku se
začala úprava lokality Důl, zhotovilo
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se zde cca 150 m nové propojovací stezky,
vyčistila se jižní strana Dolu od náletových
dřevin. Letos se zde upraví plocha travnatého hřiště, provede se finální povrchová úprava stezky, nainstalují se nové lavičky a posezení. Další odpočívadla budou instalována
po trasách na místech dle schématu (Krmelínský kopec, za Krmelínským kopcem, na

Cigánce směr ČOV, u Černého lesa. Dále
se letos počítá s instalací informačních
tabulí.
Na závěr mi dovolte pozvat vás do
tohoto areálu, popřát všem hodně zdraví, radosti z pohybu a krásných dojmů
z okolní přírody.
Ing. Jiří Boček

Foto Kamil Šperlín

Stavění máje
30. 4. 2014
Foto Radovan Mácha

Rockshow
31. 5. 2014

Marek Ztracený
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