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Slovo starostky

Léto se nezadržitelně blíží a my všichni 
se už těšíme na dovolenou a prázdniny. 
V obci se rozjíždí tři velké stavební pro-
jekty, které velkou měrou ovlivní hlavně 
dopravu v obci, proto prosím všechny pře-
devším o opatrnost. Věřím ale, že jejich re-
alizace přispěje právě k bezpečnosti, hlav-
ně chodců.

Stavební akce
•	 Stavba chodníku na ulici Paskovské 

již začala. 
•	 Stavba chodníku na ulicích Školní - 

Kostelní by měla začít během něko-
lika dní 

•	 Výstavba nové místní komunikace na 
ulici Luční je také započata 

•	 Nové oplocení hřbitova je ve výrobě 
a jeho výměna se uskuteční během 
prázdnin.

Projektové 
práce

Akce „Chod-
níky v obci“ po-
kračují, po kon-
zultaci občanů 
s projektantem se 
upravuje projekt 
chodníku na ulici 
Světlovské. 

Projekt „Ná-
ves“ také pokračuje, byl uzavřen Dodatek 
č. 2 a po výběrovém řízení na projektovou 
dokumentaci uzavřena Smlouva na revita-
lizaci potoka v úseku od hasičské zbrojnice 
po ulici Benátskou 

V rámci Spravedlivé transformace pra-
cujeme na společné studii „Zvelebení 
území poškozeném důlní činností v ob-
lasti Brušperk, Krmelín, Staříč“, jehož 
součástí by měly být nové cyklostezky 
a projekty na zadržování vody v krajině 
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Z důvodu zaplavování účelové komuni-
kace na Příčnici zeminou z polí, jsme začali 
zpracovávat projekt na vybudování pří-
kopů.

Dotace
Výsadba stromů za hřbitovem pro-

běhla v měsíci květnu, bylo vysázeno 66 
různých stromů, dotace 100 %. 

Z Moravskoslezského kraje jsme získali 
dotaci 400 tisíc Kč na projektovou doku-
mentaci obecního bydlení, v nejbližší době 
bude vyhlášeno poptávkové řízení na pro-
jektanta.

V rámci připravované výzvy pro základ-
ní školy – modernizace a budování od-
borných učeben, připravujeme podklady 

pro dotace na modernizaci jazykové a po-
čítačové učebny

Sběrné místo a odpady
Ve sběrném místě jsme navýšili kapa-

citu na sběr biologicky rozložitelného od-
padu. 

Obecní pracovníci vyčistili starou ko-
telnu a prostor kompresoru lakovny, kde 
po úpravách vzniknou do budoucna další 
využitelné prostory.

Snažíme se minimalizovat odpad, proto 
plánujeme zapojit obec do systému OZO 
Reusecentra Ostrava, které dává druhou 
šanci starým věcem. 

Objemný odpad zaměstnanci obce se-
parují tak, aby se dala část použít do paliva 
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(platíme za něj méně, čímž snižujeme 
náklady obce). Tímto žádáme občany 
o rozdělení velkoobjemového odpa-
du dle druhu materiálu, pokud mož-
no, např. nábytek rozložený na des-
ky apod. Postupně dochází k úpravám 
sběrných míst na separovaný odpad, 
byly přidány kontejnery na papír a 
také na textil. 

Menší projekty
Jelikož se osvědčila stanice Zásil-

kovny na ulici Zahradnické, která je 
občany maximálně využívána, bude 
zde dodán další stojan a nový stojan 
bude umístěn na parkovišti na Svět-
lově.

Lesní stezka vznikne v lese zva-
ném Máchovec jako společný projekt 
obce a majitelů tohoto lesa

Po loňském slavnostním přejme-
nování haly TJ Sokol Krmelín na Spor-
tovní halu Vítězslava Máchy, se ko-
nečně podařilo realizovat i nápis na 
objektu

Likvidace starých 
technologií ve sběrném 

místě

Zaplavení přečerpávací 
stanice vodou z polí
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Workoutové hřiště - v rámci reklamace 
byla opravena dopadová plocha pod cvičeb-
ní sestavou, bohužel na posezení si ještě po-
čkáme. Máme v plánu doplnit workoutové 
hřiště o další stroje. Vaše návrhy jsou vítány.

Opravy a údržba
na Obecním úřadě probíhá broušení 

a nátěr oken a dveří. Omlouváme se, hlav-
ně obyvatelům okolních domů, za zvýšený 
hluk i o sobotách a výjimečně v neděli, ale 
je potřeba to udělat. Návštěvníkům i ná-
jemníkům úřadu, pošty i knihovny děkuje-
me za shovívavost.

Kotlíkové dotace
Krajský úřad v pondělí 13. 6. 2022 od-

startoval příjem elektronických žádostí 
o příspěvek na výměnu neekologického 
kotle za ekologický zdroj tepla. Žádosti 
bude kraj přijímat do konce srpna letoš-
ního roku. Veškeré informace ke čtvrté-
mu kolu kotlíkových dotací najdete na  
lokalni-topeniste.msk.cz

Obecní akce
Po dvouleté pauze, se situace vrací do 

normálního režimu a my se můžeme vese-
lit. Po vydařeném Stavění májky, organi-
zovaném místními hasiči, se konaly Osla-
vy výročí první zmínky o obci a konci 2. 
světové války. Akce se vydařila a chci tímto 
poděkovat skautům, hasičům a sokolům, 
dále všem účinkujícím, pořadateli i ná-
vštěvníkům. Ti všichni přispěli k pohodové 
a skvělé atmosféře.

Po dvou letech se vrátila i společná akce 
okolních obcí Léto na kole. Chtěla bych 
poděkovat majitelům areálu motokár za 
poskytnutí zázemí a za pomoc při organi-
zaci našemu pracovnímu týmu na stánku 
Krmelína.

Na závěr vám chci popřát krásné léto, 
dětem pohádkové prázdniny a nám do-
spělým odpočinek a načerpání pozitivní 
energie.

Vaše starostka
Ing. Yveta Kovalčíková.

Výročí osvobození
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V sobotu 25. června 2022 proběhne v obci svoz objemného odpadu, kontejnery budou 
k dispozici v dopoledních hodinách na tradičních místech:

1/ ulice Stará cesta
2/ ulice Brušperská, u sportovní haly v centru obce
3/ ulice Na Brodě - před budovou svazu chovatelů
4/ ulice Záhumenní - u sjezdu na ulici Paskovskou
5/ křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za Křížem
6/ parkoviště u silnice I. třídy na Světlově
7/ ulice Hajní – před bytovými domy

Svoz objemného odpadu červen 2022
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SBERBANK
Vážení občané,
musím reagovat na článek „Obecní fi-

nance a Sberbank“ z posledního čísla zpra-
vodaje.

Bohužel naše starostka Ing. Yveta Koval-
číková dala dohromady mnoho zbytečných 
informací, mezi kterými se ztratila ta hlavní. 
Poslední rozhodnutí zastupitelstva uložit 
obecní finance ve Sberbank bylo z 19. 8. 2021 
a vypršelo v listopadu 2021, kdy se peníze vrá-
tily na běžný účet. Další nakládání s nimi už 
bylo v pravomoci rady obce. Rada ve složení 
Ing. Yveta Kovalčíková, MUDr. Jozef Chmelo, 
Ing. Tomáš Jalůvka, Petr Mácha a Ing. Milo-
slav Kunát schválila dne 29. 11. 2021 ulože-
ní peněz na termínovaném vkladu a bylo to 
v době, kdy už se psalo o možnosti útoku na 
Ukrajinu, čemuž málokdo věřil, včetně mě. 
V listopadu 2021 tedy vůbec zastupitelstvo 
o tomto kroku nerozhodovalo, jak bylo myl-
ně napsáno v článku. Předcházející finanční 
operace není podstatné řešit, protože se 
odehrávaly za jiné situace. Rovněž věřím, že 
se všechny uložené finance vrátí, ale chtěl 
jsem uvést na pravou míru, jak ke vkladu do-
šlo. Děkuji za pozornost.

Marek Čmiel, 
zastupitel za Českou pirátskou stranu

Jelikož v článku pana zastupitele nejsou 
uvedeny pravdivé informace, musím také re-
agovat a odpovědět.

 
ODPOVĚĎ
1. V mém článku rozhodně neuvádím, že 

uložení termínovaného vkladu schválilo 
zastupitelstvo. Napsala jsem, že o ulože-
ní obecních peněz do Sberbank rozhodlo 
zastupitelstvo. Peníze jsou totiž ve Sber-
bank uloženy již od r. 2017 nepřetržitě. 
V r. 2019 se na zastupitelstvu rozhodlo 
o pokračování ve spoření u Sberbank.

2. Ano, o posledním termínovaném vkla-
du u Sberbank rozhodla Rada obce 
29. 11. 2021, na základě schválení 
kompetencí Zastupitelstvem obce dne 
7. 9. 2021

3. Také není pravdivé tvrzení, že „Poslední 
rozhodnutí zastupitelstva uložit obecní 
finance ve Sberbank bylo z 19. 8. 2021 
a vypršelo v listopadu 2021“. Na tomto 
zastupitelstvu dne 19. 8. 2021 se rozho-
dovalo o uložení finančních prostředků 
na termínované vklady účtu Raiffeisen-
bank, ne Sberbank.

4. V prosinci 2021, kdy se konalo další 
zastupitelstvo, mohl každý zastupitel, 
nebo občan, vznést dotaz, dát podnět 
k diskuzi o uložení finančních prostřed-
ků ve Sberbank.

5. Všichni zastupitelé byli informováni 
o uložení peněz do nových krátko-
dobých termínovaných vkladů, a to 
ve zprávě o dění v obci a dále mailem 
dne 7. 12. 2022 od paní účetní:, od 
30. 11. 2021 na 1 měsíc uloženo 30 mil. 
Kč na TV u RFB s úrokem 2,08 % p. a. 
od 3. 12. 2021 na 3 měsíce uloženo 
25,5 mil. Kč na TV u Sberbanku s úro-
kem 2,5 % p. a.

6. Pokud měl pan zastupitel informaci, jak 
píše „Rada schválila dne 29. 11. 2021 
uložení peněz na termínovaném vkla-
du a bylo to v době, kdy už se psalo 
o možnosti útoku“ pak na tuto skuteč-
nost neupozornil.

Poslední informace o vývoji ve Sberbank:
Společnost dne 2. května 2022 vstoupila 

do likvidace. Věřitelé Společnosti byli vyzvá-
ni, aby přihlásili své pohledávky vůči Společ-
nosti ve lhůtě do 9. září 2022.

Obec podniká kroky k přihlášení své po-
hledávky s právním zástupcem obce.

Ing. Yveta Kovalčíková
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MATEŘSKÁ škola
Jarní dny a s nimi sluníčko vyhnaly baci-

ly a my mohli konečně v MŠ naplno rozjet 
plánované akce.

Divadlo Smíšek
nás navštívilo hned dvakrát se zábav-

nou a poučnou pohádkou: „Jízda trabantí-
ka Ferdy a O víle Květince“. A protože „s jíd-
lem roste chuť“, brzy poté jsme se s dětmi 
vydali do Divadla loutek v Ostravě. Děti 
měly možnost zažít atmosféru opravdové-
ho divadla s nádhernou scénou a neméně 
hezkým příběhem O vose Marcelce.

Někteří z nás měli to štěstí a s dětmi stih-
li navštívit centrum „Zdravíčko“v Krmelíně, 
kde nám ochotná a vlídná paní majitelka 
udělala prohlídku. Děti si zacvičily, pobyly 
v solné jeskyni a vyzkoušely venkovní ak-
tivity.

Projektové dny
Zvládli jsme i několik povedených pro-

jektových dnů. Velmi vydařeným byl pro-
jekt: „Nemocnice pro medvídky“, kdy se 
děti za pomoci mladých mediků seznamo-
valy s různými druhy lékařských výkonů. 
Děti rozpoznávaly orgány v těle, operovaly 
velkého medvěda, určovaly druhy bacilů 
a nemocí.

Celoročně nás už druhým rokem prová-
zí projekt Se Sokolem do života, ve kte-
rém úspěšně pokračujeme a když počasí 
dovolí, využíváme nové hřiště u školy. Do 
konce školního roku chystáme ještě pro-
jektový den na Kozí farmě v Karviné a už 
teď se těšíme, co nás čeká.

Mladší děti také navštívily Dětský svět 
v Dolních Vítkovicích, kde si v řadě ná-
mětových koutků pohrály a vyzkoušely 
techniky a metody, které vedou k rozvoji 

jejich dovedností. Ovládaly jeřáb, stavěly 
zdi, opravovaly auto, prodávaly, léčily, to-
čily klipy, bloudily v bludišti, aj.

Květen patřil hlavně maminkám. Všech-
ny třídy pořádaly besídku věnovanou rodi-
čům a především každé mamince. Pásma 
byla poutavá a emotivní. Jako rodič mohu 
potvrdit, žepředstavení byla dojemná 
a leckteré oko nezůstalo suché.

„Já nic, já muzikant“, bylo zajímavé 
a netradiční představení brněnského her-
ce Ivana Urbánka. Děti se staly součástí 
muzikantského příběhu. Divadlo deseti 
hudebních nástrojů a jednoho herce. Jed-
noduše, krásné!

Výlet
V posledních květnových dnech jsme 

s dětmi podnikli „celoškolkový“ výlet na 
zámek Kunín. Přestože počasí příliš nepřá-
lo, v komnatách zámku měly děti bohatý 
a zajímavý program. Seznámily se s dobo-
vým životem na zámku, prohlédly si výsta-
vu loutek, vyzkoušely divadelní kostýmy 
a shlédlyherecky velmi povedenou pohád-
ku divadla Drak O Honzovi.

Brzy nás čeká ještě Rodinný orienťák, 
plánovaný jako oslava Dne dětí. Pokud po-
časí dovolí, v cíli završíme sportovní úsilí 
společným opékáním v Dole.

Závěrem, co dodat… Snažili jsme se! 
Odměnou jsou nám usměvavé děti a spo-
kojení rodiče.

Hana Černíková ml.

Třída Žlutí - předškoláci
Také v dubnu pokračovala spolupráce 

mezi naší třídou a Základní školou v Krme-
líně.
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6. dubna navštívili naši předškoláčci své 
kamarády z 1. třídy a ti nám připravili spo-
lu s p. uč. Dostálkovou ukázkovou hodinu. 
Pokračovalo čtení páťáků pro předškolá-
ky, tentokrát s příběhem z knížky: „Dob-
rodružství školní aktovky“. Našim dětem 
se návštěvy ve škole moc líbily a už se těší 
na 1. září, kdy tam většina z nich nastoupí.

13. dubna se v projektu Všeználek se-
známily s herní multifunkční deskou a je-
jím využitím při rozvoji řeči, paměti a ko-
munikačních schopností. Na zahradě si 
pak s velkým formátem obrázku (plachtou) 
vyzkoušely v praxi dopravní situace, roční 
období aj.

27. dubna jsme s dětmi odjely na polo-
denní výlet do Planetária, kde shlédly po-
řad „Kouzelný globus“ o střídání a důleži-
tosti ročních období. Byl to úžasný zážitek. 
Rozhodně můžeme doporučit jako tip na 
výlet pro rodiče a děti.

Po delší odmlce jsme mohli přivítat ro-
diče v mateřské škole a připravit pro ně 
ukázku toho, co se děti učí ve školce. A pro-
tože květen patří tradičně maminkám, část 
vystoupení byla věnovaná právě jim. Rádi 
jsme přijali také pozvání paní Havránkové 
z klubu důchodců a připravili jsme vystou-
pení na jejich setkání. Obě vystoupení se 
moc líbila a dětem byl odměnou velký po-
tlesk i malá sladkost.

18. května jsme v rámci tématu po-
volání navštívili pekárnu na Světlově. 
Provázela nás p. Doležalová, která dětem 
ukázala prostory, sklad, výrobnu pekárny. 
Děti viděly, jak se zpracovává těsto, vzni-
kají koláče, které stroje lidem pomáhají. 
Ochutnaly palačinky a domů si odnesly 
malou výslužku. Chtěla bych touto cestou 
poděkovat p. Doležalové za její ochotu, 
vstřícnost a možnost nahlédnou tam, kde 
vznikají ty dobroty, které si mnozí rádi ku-
pujeme.

Od pátku 20. května pak začal pro děti 

dlouho očekávaný plavecký kurz 6. lekcí 
na bazéně v Brušperku. Děti si pohyb ve 
vodě náležitě užívají.

A na co se ještě v naší třídě těšíme? 
28. června proběhne pasování předško-
láků a rozloučení s nimi za účasti rodičů, 
zaměstnanců MŠ a paní starostky. Děti si 
připraví krátké vystoupení a pak se všichni 
budeme těšit na prázdniny.

Marie Vašicová

Mateřská škola
Jak jste si mohli přečíst v příspěvcích 

paní učitelek, bylo toho opravdu hodně, 
co jsme v tomto školním roce, respektive 
v jeho druhém pololetí, zvládli. Musím se 
přiznat, že zpočátku jsme akce raději ne-
plánovali nebo plánovali velice opatrně. 
Zaměstnanci mateřské školy se maximálně 
snažili vytvářet pestrý program v mateřské 
škole, trávit s dětmi hodně času venku, 
na školní zahradě, s ohledem na aktuální 
počasí organizovat pěší výlety do okolí 
obce a dopřát dětem co nejvíce prostoru 
pro spontánní hry, aby si v tomto období 
příjemně užily svůj čas strávený ve školce. 
Teprve když se situace zlepšila a opatření 
přestala platit, mohli jsme opět naplno 
rozvinout náš potenciál a realizovat vše, co 
jsme téměř dva roky odkládali.

V květnu proběhl zápis k předškolnímu 
vzdělávání. Z 31 žádostí bylo vyhověno 22, 
čímž byla naplněna kapacita tříd mateřské 
školy. Odmítnuty byly žádosti nespádo-
vých dětí.

V letošním roce připravujeme pro nově 
přijaté děti adaptační program „Klubík“ 
pro usnadnění jejich vstupu do mateřské 
školy. Jedná se o několik setkání nově při-
jatých dětí spolu s rodiči ve třídě mateřské 
školy, kde pro ně budou připraven zajíma-
vý program.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem 
zaměstnancům mateřské školy za celoroč-
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ní práci a jejich pracovní nasazení a popřát 
nejen jim, ale také dětem a rodičům, krás-
nou dovolenou a báječné prázdninové zá-
žitky.

Bc. Ilona Galiová, ředitelka

1. RODINNÝ ORIENŤÁK
Nápad „nějak netradičně oslavit Den 

dětí“ - se stal skutečností.
1. června 2022 odstartoval 1. Rodinný 

orienťák v Mateřské škole Krmelín.
Všem účastníkům i organizátorům šlo 

hlavně o pěkný společný zážitek. S úsmě-
vem všichni zvládali celou trasu dle nakres-
lené mapky se stanovišti.

Na stanovištích si dospělí i děti procviči-
li postřeh, odvahu, obratnost, barvy…

Cíl celé trasy byl v „Dole“, kde byly dě-
tem předány Účastnické listy a malé od-
měny, všichni si mohli opéct buřty a pak 
už vládla příjemná atmosféra. Byla volná 
zábava, prostor k povídání, hrála hudba 
k tanci a ke zpěvu, děti využívaly různých 

náčiní ke hře. Atmosféra byla skvělá a po-
časí také.

Velká účast rodinných týmů a zpětná 
vazba rodičů nám - zaměstnancům MŠ 
-dalo odhodlání, vymýšlet další nové spo-
lečné akce.

Jana Vaňková

Nemocnice pro medvídky
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Planetárium Ostrava
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Cvičíme se Sokolem

Plavání
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Dětský svět Dolní oblast Vítkovice
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Divadlo Smíšek

Divadlo loutek
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Pohádkový zámek Kunín

Program Ivana Urbánka
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ZÁKlADNí škola
Den dětí

1. června se nesl ve znamení oslav dět-
ského dne. Děti naší školy si ho letos oprav-
du užily. Program byl rozdělen na dvě části. 
V té první se o zábavné dopoledne posta-
rali žáci 5. ročníku, kteří pro své mladší spo-
lužáky připravili spoustu her a soutěží.

Překvapením dne byla prezentace zá-
chranných složek – hasičů z Frýdku-Místku 
a Krmelína, za jejichž odborné asistence 
proběhla evakuace školy. Na závěr byli 
všichni malí účastníci obdarováni sladkost-
mi od spolku rodičů.

Romana Tylečková

Den zdraví
Páteční dopoledne 13. května prožili 

žáci 1.-3. ročníku velmi netradičně. Zúčast-
nili se DNE ZDRAVÍ na Střední zdravotní 
škole v Ostravě. Mohli si vyzkoušet obvazo-
vou techniku, masáž srdce, stát se na chvíli 
laboranty a umíchat si léčivou mastičku 
nebo připravit kapky, ošetřit poranění 
svému plyšákovi nebo si prohlédnout sa-
nitku rychlé pomoci. Někteří si vyzkoušeli 
příjemné chvilky při relaxaci a masáži. Po 
tomto dnu se na bílý plášť lékařů i sestřiček 
určitě nebudou dívat s takovým strachem 
jako doposud.

R. Tylečková, tř. učitelka 2. ročníku

Den Země
V pátek 22. dubna daly děti naší Zemi 

ten nejkrásnější dárek. Nasadily si rukavi-
ce, popadly igelitové pytle na plast i směs-
ný odpad, kbelíky na sklo a vyrazily uklidit 
některé části Krmelína. Páťáci si vzali na 
starost Světlov, čtvrťáci oblast kolem So-
kolovny, druháci okolí naší školy a třeťáci 
s prvňáčky vyrazili směrem k Machůvce.

Aby byl úklid pro děti zábavný, vyhlásili 
jsme soutěžo nasbírání co nejvíce druhů 
odpadů. Čím hůře rozkladatelný odpad 
byl, tím více bodů třída získala. Každá sku-
pina dostala pracovní list s jednotlivými 
druhy odpadů a délkou jejich rozkladu, 
kde si děti zatrhávaly, co už našly. Všechny 
třídy se moc snažily, ale nakonec vyhráli 
čtvrťáci, kteří objevili v zemi zakopanou 
pneumatiku a odnesli ji do sběrného dvo-
ru.

Když jsme viděli, s jakým nasazením 
a radostí děti uklízí naši planetu, byli jsme 
na ně opravdu hrdí.

Naší Zemi děti pomáhají i během celé-
ho školní roku např. tím, že již několik let 
jsou zvyklé třídit odpad i ve škole. Papír od-
kládají do krabic ve třídách a plast do po-
pelnic na chodbách. V koších pro směsný 
odpad se tak nejčastěji nachází jen použité 
papírové ručníky a bio odpad. V přízemí 
naší školy také mohou využít sběrné místo 
pro použité baterie či koš na nepotřebné 
oblečení pro prospěšný secondhand Mo-
ment.

Marcela Vlčková

JAK ROSTOU ČTENÁŘI
„S pomocí knih se mnozí stávají učenými 

i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo 
ani ve škole.“

Jan Amos Komenský

Čtení je složitý myšlenkový proces, týka-
jící se zvládnutí techniky čtení, schopnos-
ti porozumět psanému textu, přemýšlet 
o něm a používat ho k dosahování určitých 
cílů i k pobavení. Čtenářská gramotnost na 
naší škole není rozvíjena nahodile.
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TÝDEN S KOMENSKÝM
„Posláním od začátku do konce budiž 

hledati a nalézati způsob, který by umož-
nil, aby učitelé méně učili, žáci se však 
více naučili, aby ve školách neměl místa 
křik, pocit ošklivosti, vědomí marné prá-
ce.“

Jan Amos Komenský

V týdnu od 28. března do 1. dubna naše 
škola slavila výročí 430 let od narození uči-
tele národů Jana Ámose Komenského.

Celý týden se žáci věnovali výtvarným 
a literárním aktivitám, směřujícím k tomu-
to tématu. Kreslili, malovali, psali dopisy 
pro Komenského, vytvářeli prostorová díla, 
zabývali se jeho citáty, seznámili se s jeho 
životem a některými díly, navštívili diva-
delní představení „Hodina Komenského“.

Vyvrcholením byla páteční vernisáž, 
otevřená veřejnosti. O zahajovací program 
se postarali žáci 5. třídy. Návštěvou nás po-
ctili především bývalí zaměstnanci školy. 
Mohli si prohlédnout nejen výstavu žákov-
ských prací, ale zavítali také do tříd mezi 
děti a zavzpomínali na to, jaká byla škola 
v dobách jejich působení.

Pro velký úspěch byla výstava prodlou-
žena ještě do pondělí 4. dubna a potěšila 
krmelínské seniory.

Myslím, že akce byla velmi povedená 
a obohatila nejen návštěvníky, ale i akté-
ry – žáky a učitele. Jsme rádi, že odkaz Jana 
Ámose Komenského žije dál…

Mgr. Yvona Voráčová

Vše začíná již v předškolním věku, a to 
díky projektu „Páťáci čtou předškolá-
kům“. Setkání je vyplněno četbou knihy, 
kterou vybere paní učitelka mateřské školy 
a společným výtvarným tvořením na téma, 
které nabízí četba.

V příjemném prostředí školní čítárny si 
mohou děti knihy půjčovat, ale i užívat si 
klidných chvil čtení vlastní knihy. Slouží 
k tomu pravidelné dílny čtení, s kterými 
se začíná již od prvního ročníku. Moc děku-
jeme rodičům – především Spolku rodičů, 
kteří nám každým rokem zakupují knihy 
dle výběru učitelů a přání dětí.

V neposlední řadě děkujeme za knihov-
nické lekce, které během školního roku 
navštíví všechny třídy. Témata, která pro 
ně připravuje paní učitelka Marie Vašicová, 
jsou vždy zajímavá a poutavá.

V tomto duchu probíhá také „Večer 
v knihovně“.Letos páťáci řešili záhady 
a úkoly z knih Jaroslava Foglara. „Moc jsme 
si to užili“, komentovaly děti, když se v de-
vět večer rozcházely do svých domovů.

Přejeme si a doufáme, že takto pomá-
háme dětem objevovat kouzelný svět knih 
a četby, a že nám vyrostou – čtenáři.

Mgr. Yvona Voráčová
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Den dětí foto Mgr. Romana Tylečková
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Den dětí, foto Mgr. Romana Tylečková
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Den zdraví, foto Mgr. Romana Tylečková
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Den Země, foto Mgr. marcela Vlčková
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Týden s Komenským, Mgr. Yvona Voráčová
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Jak rostou čtenáři
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V letošním školním roce jsme se i v dru-
žině snažily jet naplno a užít si každý den. 
Bohužel i nás, se na podzim a z počátku 
roku 2022 dotkl covid 19 a nařízené karan-
tény. I přesto se nám podařilo zorganizovat 
ve spolupráci s myslivcem panem Ladisla-
vem Bejochem, již tradiční sběr kaštanů a 
tímto bychom mu rády poděkovaly a těší-
me se, že i v příštím školním roce dáme do-
hromady pořádnou kupu kaštanů pro zví-
řata. Během adventního času, jsme s dětmi 
ozdobily stromeček, který donedávna stál 
před okny naší družiny. I během zimních 
měsíců jsme se snažily s dětmi trávit co 
nejvíce času venku, na čerstvém vzduchu. 
S příchodem jarních měsíců, jsme s dětmi 
vysadily jarní osení, které si děti ozdobily 

Rok 2021/2022  ve školní družině

a odnesly na velikonoční svátky domů. Ve 
vysévání jsme pokračovaly i ke dni Země, 
kdy si děti zkusily vypěstovat bylinky, kte-
rými obohatily svou domácí zahrádku. 
Závěr dubna jsme si užily na koštěti, s ča-
rodějnickými úkoly a opékáním špekáčků. 
Konal se družinový čarodějnický rej, a byly 
jsme moc rády, že i když se konal po pro-
vozní době družiny, tak se ho zúčastnilo 
spoustu dětí. Už teď plánujeme další akti-
vity a další akce, které chceme uskutečnit 
v příštím školním roce. Moc těšíme! Závě-
rem bychom rády poděkovaly manželům 
Hrebíkovým, paní Bočkové, paní Doleža-
lové a všem rodičům, kteří spolupracují se 
školní družinou. 

Sylva a Sylva , vychovatelky ŠD 
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V měsíci květnu a červnu proběhla 
v knihovně ve spolupráci s MŠ 4 setká-
ní předškoláčků s rodiči v rámci projektu 
„S knížkou do života“. Tento projekt, kte-
rý je dotován Moravskoslezkým krajem má 
přivést rodiny zpátky do knihovny. Podpo-
rovat lásku ke knížkám, příběhům a čtení. 
Nabídnout zajímavý program a prostor pro 
sdílení a rozšířit služby knihovny pro děti. 
Z kapacitních důvodů jsem děti a rodiče 
rozdělila na 2. skupiny a každá rodina pak 
v rámci projektu navštívila dvakrát knihov-
nu, kde se zapojila do připravených aktivit.

Po úvodní písničce, která nás všemi 
setkání provázela si všichni poslechli do-
jemný příběh táty medvěda a jeho synka 
o tom, že prosté objetí- pokud je skuteč-
ně od srdce, dokáže zázraky. Rodiče spolu 
s dětmi si přečetli pohádku z malovaného 
čtení O Budulínkovi, ale pozor, slova si vy-
bírali ze dvou variant obrázků. Příběhy nás 
pobavily, stejně jako nesmysly, které se do 
pohádek vloudily. V prostorách knihovny 
pak děti s rodiči plnily připravené úkoly. Ať 
už to bylo spojování pohádkových postav, 
nebo skládání svého jména z magnetic-
kých písmenek. Dětem se také líbil příběh 
O bacilech z knihy Malované logopedické 
pohádky a na závěr příběhu pak děti če-
kaly otázky: Kdo to ví, odpoví, a kdo neví, 
tomu se napoví. U dalšího stolečku pak 
skládaly vědomostní pexeso zvířata a rodi-
če jim přečetli z knížky První čtení o zvířát-
kách zajímavosti o kočce.

Na příští červnová setkání si děti s rodiči 
přinesou svou oblíbenou knihu. Zaměříme 
se na hádanky, obrázkové básničky, proto-
že věci, které dobře známe, do říkanky za-
mícháme. Nezapomeneme také cvičení na 
rozvoj slovní zásoby a využijeme k tomu 

knížku Žvanda a Melivo. Je přece hodně 
důležité si s dětmi povídat, vyprávět, ptát 
se. Děti přece mají odpověď na každou 
otázku. Na konci pak děti dostanou moti-
vační balíček, který obsahuje knížku, pexe-
trio, kouzelné čtení aj. Tyto balíčky zakoupil 
Moravskoslezský kraj a rozeslala je Morav-
skoslezská vědecká knihovna v Ostravě.

Myslím, že touto akcí získá knihovna 
další čtenáře a rodiče náměty, jak se dá 
také s knihou pracovat.

Na konci června pak proběhne 
v knihovně pasování do Řádu čtenářů pro 
děti 1. tř. ZŠ. Děti dostanou pěknou knížku 
zakoupenou Obecním úřadem a čtenářský 
průkaz na rok zdarma.

V měsíci červenci a srpnu zůstává 
provozní doba knihovny nezměněna. 
Po+St+Pá od 16 - 19 hod.

Vašicová Marie, vedoucí knihovny

Z knihovny
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První setkání, foto Yveta Kovalčíková
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Druhé setkání, foto Marie Vašicová
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Danuše Markovová působí na výtvarné 
scéně téměř dvacet let a za ten čas se vy-
profilovala a zařadila k respektovaným ma-
lířům současného výtvarného umění.

Vystudovala Pedagogickou fakultu 
v Ostravě, obor výtvarná výchova – český 
jazyk. Avšak velkým vzorem i učitelem byl 
pro ni od dětství bratr Jiří Masný, skvělý 
výtvarník a designér, který velmi ovlivnil 
její estetické vnímání a budoucí tvorbu. 
Do výtvarného života se intenzivně zapojila 
poté, kdy z něho po zákeřné nemoci musel 
bratr odejít. Rok po jeho úmrtí 2005 se sta-
la členkou Unie výtvarných umělců České 
republiky a začala intenzivněji tvořit. Od té 
doby absolvovala desítky kolektivních, ale 
též autorských výstav u nás i v zahraničí.

Kromě malování se občas věnuje i psa-
ní. V roce 2012 vyšla v nakladatelství Alba-

tros autorská kniha pro děti Psíkov. Pár let 
spolupracovala s Pozitivními internetový-
mi novinami v Praze, kam přispívala svými 
fejetony. Věnuje se nadále i pedagogické 
činnosti a stále ji to baví.

Ráda připravuje organizování různých 
společenských aktivit. Ve svém domě ote-
vřela pro přátele a příznivce umění galerii 
UMNĚ, kterou jí pomohl vybudovat její syn 
Daniel, absolvent architektury v Brně.

Právě teď v galerii probíhá šestá výstava 
nazvaná INTIMITY, na níž svá díla předsta-
vují i autorky Veronika Weber a hana Miku-
lenková.

Danuše Markovová je všestranná uměl-
kyně, která má svůj jedinečný rukopis. Je to 
velmi milá a osobitá dáma, která žije mezi 
námi a já měla tu čest ji poznat.

Yveta Kovalčíková

lIDÉ KOlEM NÁS Mgr. Danuše Markovová

foto Yveta Kovalčíková
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Jaké bylo naše překvapení, když jsme 
před nedávnem našli poškozené kryté 
lavičky na venkovním hřišti u naší spor-
tovní haly. Docela smutný pohled na toto 
vybavení posprejované vandaly s ome-
zeným myšlením, kteří si asi o sobě myslí, 
jací nejsou hrdinové a vyjímeční jedinci. 
O to smutnější je fakt, že to nebylo jediné 
místo, které takto poničili, stejným způso-
bem jsou poškozené stromy u hřiště v dole 
a také garáž u horního vstupu ke sportovní 
hale.

Vandalismus v naší obci
S tímto typem vandalismu poškozování 

prostředí, staveb a dalších věcí a prostor 
se setkáváme bohužel velmi často. Je to 
opravdové „hrdinství“ vzít do ruky sprej 
a nastříkat pár nesmyslných čar na coko-
liv, co je momentálně „po ruce“. K takové 
činnosti nepotřebuje nikdo žádné nadání, 
inteligenci, talent, tohle opravdu dokáže 
každý omezený jedinec.

Nedalo to ani tak mnoho práce si zjistit, 
kdo je za výše uvedené poškození majetku 
a přírody zodpovědný, takže identifikaci 
pachatelů jsme již realizovali a nyní bude-
me čekat, jak se k celé záležitosti tito jedin-
ci postaví.

Nepořádek V dole
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Požární sport
Dětem v květnu začala každoroční ligo-

vá sezóna. V letošním roce máme družstva 
mladších a starších žáků. Letošní novinkou 
je i název ligy, kde se našim sponzorem 
stala automobilka Hyundai a liga se tedy 
přejmenovala na Hyundai MSL-MH v po-
žárním sportu. Z celkového finančního 
daru obdrží každý sbor, pořádající ligové 
kolo, od hlavního sponzora příspěvek na 
jeho pořádání, u nás jej použijeme na po-
háry, věcné ceny, medaile. Ze zbylé části 
daru bude financováno ukončení Hyundai 
MSL-MH, což je pronájem sálu, občerstvení 
účastníku slavnostní akce.

Soutěže v květnu a výsledky: kategorie/ 
výsl. čas/ proudy L a P/ pořadí/ z celk po-
čtu Dr.

Nová Ves – 1. kolo MSL - 7. 5. 2022
mladší 43,11 s 22. místo z 26 družstev, star-
ší 16,29 s 4. místo z 19 družstev

Krmelín - 2. kolo MSL - 14. 5. 2022
mladší LP 32,06 s 
PP 20,07 s 24. místo z 26,
starší čas LP 16,79 s 
PP 15,39 s 5. místo z 20 družstev

Petřvaldík - 3. kolo MSL - 28. 5. 2022
mladší LP 36,64 s PP 38,30 s 
22. místo z 27 družstev
starší NP

Rychaltice - 4. kolo MSL - 28. 5. 2022
mladší LP 16,75 s PP 16,66 s 
2. místo z 27 družstev

starší LP 14,20 s PP 13,56 s 
4. místo z 20 družstev

Fryčovice - 5. kolo MSL - 29. 5. 2022
mladší LP 26,39 s
PP 24,33 s 16. místo z 25 družstev
starší LP 16,08 s
PP 15,80 s 5. místo z 20 družstev

Malenovice – 6. kolo MSL - 29. 5. 2022
mladší LP 21,48 s 
PP 18,11 s 14. místo z 30 družstev
starší LP 13,86 s
PP 19,37 s 15. místo z 23 družstev

Po 6 kolech jsou mladší na 17. místě z 21 
družstev s celkovým počtem bodů 80, star-
ší 6. z 18 s počtem bodu 100.

V květnu se také konalo okresní kolo 
celoroční soutěže Plamen, závodilo se jako 
každý rok na stadionu Slezan ve Frýdku - 
Místku, a družstvo, které vyhraje, jak v ka-
tegorii mladší i starší postupuje do kraj-
ského kolo. Z pěti disciplín se děti účastní 
jen 3 z důvodu malého počtu dětí (štafeta 
dvojic, 4x60m, požární útok). Celkově děti 
skončily na: mladší 21. místě z 26 družstev, 
starší 12 místo z 33 družstev.

Výsledky jednotlivých disciplín

Štafeta dvojic
mladší čas 99,55 8. místo,
starší čas 76,11 13. místo
4x60 m
mladší 70,51 8. místo,

HASIČI Krmelín
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starší 63,91 17. místo
požární útok
mladší 37,74 7. místo,
starší 28,51 4. místo

V červnu nás čekají další kola závodu 
v Hyundai MSL-MH a to v Trojanovicích, Jis-
tebníku, Hnojníku, Lubně, Řepišti, Oprech-
ticích a Vyšních Lhotách.

DOROSTENKY - bohužel je jich málo na 
složení týmu, a tak se účastní za Krmelín 
zatím jen jako jednotlivkyně.

Jejich výsledky na Okresním kole v po-
žárním sportu.
100 m s překážkami - střední jednotlivci
2. místo Simona Kneblová 1. kolo 23,57
2. kolo 23,85 starší jednotlivci
3. místo Klára Norysová 30,46 23,68
4. místo A. Balcarová 21,32 32,06

Dvojboj
střední jednotlivci starší jednotlivci
3. místo Klára Norysová 22,20 
1. místo Alexandra Balcarová 19,45
5. místo Simona Kneblová 23,75

Test z požární ochrany
střední jednotlivci starší jednotlivci
1. místo Klára Norysová 0 chyb
1. místo Alexandra Balcarová 0 chyb
1. místo Simona Kneblová 0 chyb

Celkové pořadí
střední jednotlivci starší jednotlivci
2. místo Simona Kneblová 2. místo Alexandra Balcarová
3. místo Klára Norysová (za vedení mladých hasičů 
Christiane Havránková)

Družstvo mužů
První soutěže, které se družstvo zúčast-

nilo po zimní přestávce, byla soutěž okrs-
ku dne 30. 4. 2022 v Košatce. Na soutěž se 

sjíždějí družstva z brušperského okrsku, 
s možností postupu vítězů do kola okresní-
ho, no tyto ambice naši nemají, a tak jejich 
cílem bývá umístění na předních příčkách, 
např. v posledním uspořádaném roce 2019 
skončili 3. ze 7 družstev.

Družstvo mužů z Krmelína se i v letoš-
ním roce zúčastní Ligy netradičních sou-
těží v požárním sportu. První soutěží byla 
domácí soutěž v Krmelíně, uvedeno níže. 
Druhou v pořadí byla v sobotu 21. května 
soutěž na Pražmě. Družstvo mužů se umís-
tilo na krásném 6. místě.

Družstvo žen
Ve Sboru dobrovolných hasičů Krmelín 

krátce před soutěží v Krmelíně 14. 5. 2022 
obnovilo činnost družstvo žen, jehož ve-
doucí je Dominika Ručková.

Skládá se ze 3 dorostenek, dvou členek 
bývalého družstva a minimálně dvou až tří 
nových členek sboru, které budou do sbo-
ru přijaty v krátké době.

I přes minimální trénink obsadilo druž-
stvo na soutěži v Krmelíně 5. místo ze 7 
družstev. Chce se účastnit soutěží v okolí 
a také se zařadí do některé z probíhajících 
regionálních lig.

Jen pro připomenutí, jeho vedoucí Do-
minika se dříve účastnila MR v požárním 
sportu a byla členkou reprezentace ČR na 
dvou hasičských olympiádách. V součas-
né době působí i ve družstvu v Brušperku 
a ještě zvažuje vybudování ženského druž-
stva okresu Frýdek-Místek s cílem účasti na 
postupových soutěžích a rovněž útok na 
postup na MR.

Spolkový život
Stavění máje

Po 3 letech se opět mohla uskutečnit 
slavnost jara zvaná Stavění máje, která 
byla v plném rozsahu naposledy v roce 
2019. Tehdy, vzpomínáte, většinu dne not-
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ně pršelo, v odpoledních hodinách přešly 
silné přeháňky a zahrozila i bouřka. Letošní 
akce, již bez jakýkoliv covidových omezení, 
i díky vlídnosti matce přírody, mohla pro-
běhnout za krásného slunečného počasí, 
sice chladnějšího, nicméně občané využili 
volného dne a začali přicházet již z počát-
ku akce. A nakonec Vás bylo tolik, že jste 
zaplnili všechny připravené místa k sezení. 
Pro děti byly připraveny drobné soutěže, 
pro všechny pak tombola s drobnými ce-
nami. K občerstvení se podávaly grilované 
makrely, kuřecí a vepřové steaky, uzené 
klobásy a Hotdogy. Na zapití se čepoval 
Radegast a speciál z Minipivovaru Kohůtka 
a garáž skýtala zázemí s dalšími alko a neal-
ko nápoji. Kapela HEC, stálý účastník akce, 
bavila všechny známými populárními hity 
do pozdních hodin a vybízela k tanci.

Slavnost na krmelínském kopci.
Další společenskou akcí, odloženou 

z důvodu společenských omezení, byla 
hned následující týden Obecní slavnost 
na krmelínském kopci, kde jsme zajišťo-
vali občerstvení účastníků slavnosti a pře-
pravu dopravním automobilem FORD, 
pořízeným Obecním úřadem převážně 
pro potřeby hasičů starších spoluobčanů 
k vývozu na kopec a svozu zpět do centra 
obce.

Hasičské soutěže
Druhá květnová neděle 14. 5. 2022 pa-

třila pohárovým soutěžím na hřišti u spor-
tovní haly. Po třech letech se zde od ran-
ní 8.30 hodiny až do 14 hodiny probíhala 
pohárová soutěž mladých hasičů – 2. kolo 
HYUNDAI MSL MH 2022. Doba trvání byla 
způsobena hlavně tím, že na soutěž dora-
zilo rovných 60 družstev, 4 v kategorii mini, 
26 a 20 družstev mladších a starších žáků 
a 10 družstev dorostu. V kategorii mini 
zvítězil Jistebník, před Petřvaldíkem a Ry-

chalticemi. U mladších žáků bylo pořadí 
Malenovice A, Nýdek A a Rychaltice. Star-
ším žákům kralovaly Rychaltice, za nimi 
pak Trojanovice A a Nová Ve, B.A. v dorostu 
první dvě místa urvala Nová Ves 1. A, 2. B 
a na třetím místě Oprechtice.

Odpoledne od 15 hodin proběhla sou-
těž dospělých, zařazena do Ligy netradič-
ních soutěží jako její první kolo. Vloni měla 
termín 21. 8. 2021. Letos se vrátila k uspo-
řádání tratě, která byla poprvé použita 
v roce 2014, kdy družstvo běží po rovince 
do levotočivé zatáčky. Oba proudaři před 
přiběhnutím k čáře sestřiku musí proběh-
nou i s hadicemi překážkou (branou) umís-
těnou na travnaté ploše. Soutěže se zú-
častnilo celkem 20 družstev (13 mužských 
a 7 ženských) oproti roku 2021 (12 M a 5 Ž). 
V mužské kategorii zvítězila Lhotka před 
Palkovicemi a Starým Městem. Domá-
cí muži obsadili 11. pozici ze 13 družstev 
s posledním hodnoceným časem a dokon-
čeným útokem. Ženám vévodil Brušperk, 
pak Lhotka a Pstruží a naše ženy obsadily 
5. místo ze 7.

Aby mohla pohárová soutěž vůbec 
proběhnout, k zajištění je po dobu jejího 
trvání, případně ve dnech předcházejících 
soutěži při trénincích, odebírána pitná 
voda z vodovodního řadu z nadzemního 
hydrantu u Hasičské zbrojnice Krmelín. 
V loňském roce proběhla pouze soutěž do-
spělých, kde se účastnilo jen 17 družstev, 
nicméně akce v podobném rozsahu včetně 
pohárové soutěže mladých hasičů proběh-
la naposledy v roce 2019. V letošním roce 
bylo odběhnuto za celý den asi 95 útoků, 
kdy se během jednoho útoku spotřebuje 
až do cca 0,5 m3 vody (nelze určit přesně), 
ale čím rychlejší čas, tím méně vody se 
odebere. I přes dodržení stanovených pra-
videl odběru vody z řadu, se během této 
doby při odběru uvolňují z řadu nečistoty, 
které se projevují zakalením vody v celém 
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řadu. Za komplikace se, dotčeným částem 
obce a občanům v nich bydlícím, velice 
omlouváme.

Sraz praporů okresu Frýdek-
Místek

V neděli 15. května se zástupci sboru 
zúčastnili Prvního setkání praporů okresu 
Frýdek - Místek a pouti hasičů v Malenovi-
cích. Prezentace byla u kostela v Maleno-
vicích. Následovala mše svatá za všechny 
hasiče. Do kostela šli nejdříve hosté a ná-
sledně praporečníci v průvodu. Poté se 

šlo průvodem kolem návsi. Po průvodu 
se všichni přesunuli do sálu restaurace na 
Borové, kde byla na programu zdravice 
hostů, předání slavnostních stuh na pra-
pory, občerstvení a volná zábava. Setkání 
se zúčastnilo celkem 40 sborů s prapory 
z okresu Frýdek - Místek.

Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno 
na internetových stránkách spolku na ad-
rese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete 
informace články, fotografie, odkazy na 
videa a další.

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín
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Na obecních slavnostech
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Stavění máje

Stavění máje
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Noc kostelů
V pátek 10. 6. 2022 jsme 

se po dvou covidových le-
tech zapojili do Noci kostelů. 
Letošním tématem v rámci 
430. výročí narození byl J. A. 
Komenský. K tomuto učiteli 
národů byl uspořádán pro-
gram – slovo o životě J. A. Ko-
menského, krátký film a také 
kvízy pro děti v našem Centru 
setkávání. O program pro děti 
se také zasloužili naši skauti, 
kteří připravili venkovní hry 
a dovednosti. Na závěr pro-
běhly chvály, kde jsme se pís-
ní a modlitbou přimlouvali za 
mír, naše rodiny, kněze, všech-
ny nemocné a opuštěné, za 
náš stát a celý svět.

Pouť k sv. Janu a Pavlu
Zveme vás všechny v nedě-

li 26. června 2022 v 8:45 ho-
din do našeho kostela na 
slavnostní mši svatou ke cti 
sv. Jana a Pavla.

Poutní mše svatá na 
Krmelínském kopci

U příležitosti svátku Pový-
šení svatého Kříže, který církev 
slaví každoročně 14. 9. , bude 
v neděli 18. 9. 2022 sloužena 
na Krmelínském kopci poutní 
mše svatá.

Jste všichni srdečně zváni.

Z NAŠÍ FARNOSTI



Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2022 43
foto Ing. Martina Stozsková



Krmelínský zpravodaj – číslo 2/202244

TJ SOKOl Krmelín
Sportovní ples 2022

V letošním roce jsme se mohli koneč-
ně po pauze zaviněné obecně známými 
okolnostmi vrátit k naší tradici pořádání 
sportovního plesu. Termín byl sice o tro-
chu pozdější než obvykle, ale možná i to 
přispělo k hojné účasti na této akci. Vstu-
penky byly rozprodány do několika dnů 
po zahájení jejich distribuce a vzhledem 
k neutuchajícímu zájmu, sokolský výbor 
rozhodl o rozšíření počtu stolů, a tedy i na-
výšení počtu účastníků plesu. Bylo znát, 
že se na všech lidech podepsala všechna 
omezující a restriktivní opatření z posled-
ních dvou let a zkrátka a jednoduše řeče-
no, velká většina lidí si chtěla tu „absenci“ 
společenského kontaktu už konečně nějak 
trochu kompenzovat.

Ples se opravdu povedl, všechno orga-
nizačně „klaplo“ jako vždy a snad se ne-
našel nikdo, kdo by nebyl s tímto sobot-
ním večerem spokojen. Svědčí o tom jak 
množství zkonzumovaného „občerstvení“, 
tak také to, že se hosté po ukončení plesu 
rozcházeli do svých domovů v pozdějších 
hodinách než obvykle.

Samotné sdělení, že se ples povedl vy-
padá docela jednoduše a asi málokoho na-
padne, co se za tím jednoduchým konsta-
továním skrývá. Mám na mysli všechny ty 
činnosti s touto akcí související, jako je vše 
naplánovat, připravit, zrealizovat a poté 
„zahladit stopy“.

Při tom „zahlazování stop“, čímž mám 
na mysli vlastní úklid po akci, jsem se roz-
hlédl kolem sebe a napadlo mne, že mu-
sím všem těm, kteří přiložili ruku k dílu po-
děkovat. Nedá mi to se nezmínit, že jsou 
to vlastně pořád skoro stejní lidé, kteří pro 
ty ostatní všechno připraví, nachystají, pak 

je třeba i obslouží a zase všechno uklidí 
tak, aby v pondělí hala a přilehlé prosto-
ry mohly zase sloužit sportovním účelům. 
Napadlo mne, že mnoho lidí ani neví, kdo 
jsou ti, kteří obětují svůj volný čas a náma-
hu k tomu, abychom se všichni mohli tak 
dobře společensky pobavit a vlastně si od-
počinout a „zrelaxovat“. Sice bych rád po-
děkoval a konkrétně vyjmenoval všechny, 
ale dost dobře to touto formou není mož-
né. Stejně mi to ale nedá a jen tak ze zají-
mavosti si dovolím uvést, že mezi těmi, kte-
ří ty hromady židlí a stolů přemístí jednou 
nahoru a pak zase dolů, natáhnou podla-
hovou krytinu, pověsí osvětlení, odklidí 
a pak zase vrátí sportovní nářadí, nachysta-
jí program a třeba vás v baru obslouží, jsou 
třeba učitelky, manažeři a manažerky zná-
mých firem, pracovníci z blízkého letiště, 
novináři, nebo třeba servisní technici. A ti 
stejní lidé si pro účastníky plesu ještě navíc 
každým rokem připraví nějaké to „půlnoč-
ní překvapení“, které také vyžaduje čas na 
přípravu, obstarání kostýmů, vlastní nácvik 
a trochu toho vnitřního odhodlání.

Tohle všechno mi při úklidu proběh-
lo hlavou a já se rozhodl se s vámi o tyto 
„úvahy“ tak trochu podělit. Nevím, jestli se 
někdo vůbec pozastaví nad takovou „ma-
ličkostí“, že všechny ty lidi ani nenapadne, 
že by za tuto práci měli něco požadovat. 
Vlastně si v konečném důsledku ještě kou-
pí lístky na ples za úplně stejnou cenu, jako 
všichni ostatní.

A ještě jedna důležitá činnost s plesem 
související, kterou je zapotřebí realizovat 
a bez které by náš sokolský ples nebyl úpl-
ný. Zajistit sponzory pro ceny do tombo-
ly, což opět a znovu vyžaduje čas, trochu 
toho vyjednávání a aktivity.
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Všem, kteří se na 
výše uvedené přípravě 
a realizaci podíleli chci 
za jejich práci poděko-
vat a říci, že bez nich, 
by se celá akce jen stěží 
uskutečnila.

Dík patří také již 
zmíněným sponzorům, 
bez jejichž příspěvků 
si náš sokolský ples 
dost dobře ani neumím 
představit.

Ivo Brabec

Mladší  žáci

Dorost Krmelín, 
foto Petr Mácha

Muži 2022 foto  
Ing. Miloslav Kunát



Krmelínský zpravodaj – číslo 2/202246

ODDíl HÁZENÉ - TJ Sokol Krmelín, z.s.
Z historie házené:

Historie míčové hry, jež se postupně vyvinula do podoby házené, se v Českých ze-
mích píše již od přelomu 19. a 20. století. Svých největších úspěchů se házená v Česko-
slovensku dočkala v období od 50. do 70. let 20. století, když v roce 1957 se mistryněmi 
světa staly československé házenkářky, o deset let později také českoslovenští házenkáři 
a roku 1972 si československý reprezentační výběr přivezl dokonce stříbro z Olympij-
ských her v Moskvě. I v osmdesátých letech pak sbírala úspěchy jak na reprezentační tak 
klubové úrovni.

Jmenovat osobnosti československé a české házené je takřka nemožné, neboť za 
více než století se do historie tohoto sportu zapsaly stovky významných jmen (soupisky 
účastníků nejvýznamnějších mezinárodních turnajů najdete zde). Za všechny jmenuj-
me z novodobé historie házené například Jiřího Kotrči či Michala Bardu, nejlepší střelce 
trojice evropských šampionátů Jana Filipa (1998), Ondřeje Zdráhalu (2018) a Filipa Jíchu 
(2010) - nejlepšího hráče světa roku 2010. Z krmelínských rodáků, reprezentant ČR Leoš 
Petrovský, který aktuálně hraje Bundesligu v německém klubu TuSNettelstedt-Lübbecke. 
Mezi ženami mají své nezastupitelné místo v současnosti házené například brankářka 
Lenka Černá, několikanásobná vítězka Ligy mistrů Jana Knedlíková, nejlepší hráčka Bun-
desligy Michaela Hrbková či Iveta Luzumová.

Z výsledkových listin našich celků:

Muži – skupina SEVER:
1. KH Kopřivnice B 12 8 1 3 329:272 17
2. HC Hlučín 12 7 1 4 312:297 15
3. Sokol Trnávka 12 7 0 5 337:300 14
4. TJ Sokol Krmelín 12 7 0 5 305:308 14
5. Meteor Orlová 12 6 2 4 284:289 14
6. Házená Paskov 12 2 2 8 294:316 6
7. T.J.Sokol Klimkovice 12 2 0 10 274:341 4

Mladší dorostenci:
1. HC Hlučín 12 8 1 3 313:234 17
2. TJ Sokol Krmelín 12 6 0 6 284:256 12
3. TJ TŽ Třinec 12 3 1 8 199:306 7

Starší žačky:
1. TJ Sokol Poruba A 24 22 1 1 633:354 45
2. TJ Sokol Karviná 24 21 1 2 573:386 43
3. 1. SC Bohumín 98’ 24 13 1 10 449:411 27
4. TJ Sokol Poruba B 24 10 1 13 378:400 21
5. TJ TŽ Třinec 24 9 2 13 401:438 20
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6. TJ Sokol Krmelín 24 5 0 19 400:522 10
7. Sokol Hrabůvka 24 1 0 23 192:515 2

Mladší žáci:
1. HC Hlučín 20 20 0 0 485:187 40
2. TJ Sokol Krmelín 20 12 1 7 398:362 25
3. SKH Polanka n.O. B 20 10 0 10 338:330 20
4. Frýdek-Místek B 20 7 1 12 327:387 15
5. T.J.Sokol Klimkovice 20 5 2 13 321:436 12
6. TJ TŽ Třinec 20 4 0 16 285:452 8

Mladší žáci
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„Kdo stárne s mladým srdcem, dokáže při-
jímat s tichou radostí všechny ty malé i velké 
potíže podzimních dnů.“

Členové klubu se nadále schází každé 
pondělí u kafíčka. Posezení si zpříjemňu-
jeme vtipy, kuriozitami nebo pozveme 
zajímavé hosty. Čtvrteční setkání u příleži-
tosti MDŽ proběhlo 17. 3. 2022. Vystoupil 
taneční soubor z Ostravy-Poruby, který 
předvedl různé druhy tanců. Na občerstve-
ní přítomní členové dostali chlebíček, zá-
kusek a deci vína. S historií MDŽ nás sezná-
mil jednatel A.Vavrečka. Navštívili nás také 
hosté z Řepišť a Oprechtic. Hrálo se kolo 
štěstí a k pohodě nám hráli harmonikáři. 
Všem se akce velmi líbila.

Další čtvrteční posezení proběhlo na 
Velikonoce dne 21. 4. 2022. Členky před-
vedly scénku o slepicích, co snášejí čoko-
ládová vejce. Zajíček roznášel všem pří-
tomným velikonoční perníček a dobrou 

Klub seniorů Krmelín
– co se u nás děje…

náladu. K poslechu nám hráli harmonikáři 
a točilo se kolo štěstí. Nikomu se nechtě-
lo domů. Další akce proběhla 2. 5. 2022 
v pondělí, kdy jsme posezení zahájili rejem 
čarodějnic. Čarodějnice na košťatech vy-
metaly všechny zla z klubu.Akce měla vel-
ký úspěch, o který se postaraly naše členky.

U příležitosti svátku Matek dne 
19. 5. 2022 nás přišly potěšit děti z MŠ aZŠ 
v Krmelíně. Jejich vystoupení bylo vtipné 
i dojemné, odměněné potleskem. Děti 
byly obdarovány sladkostmi. Členové do-
stali párek a zákusek. Všem se posezení 
velmi líbilo.

V červnu nás čeká zájezd do Morav-
ského Krumlova na výstavu Muchových 
epopejí a projížďka lodí po Brněnské pře-
hradě. Dále plánujeme opékání špekáčků 
u Motokár.

Libuše Havránková
předsedkyně klubu seniorů
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Vystoupení dětí ZŠ ke Dni matek

MDŽ
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Vystoupení tanečního souboru Beseda
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Od prvního skautského článku v tom-
to roce uběhlo bezmála čtvrt roku, a tak 
jsem tady, abych podala hlášení, co bylo 
jeho náplní pro naše skauty a skautky. Jaro 
a léto většinou bývá co se týče skautských 
akcí a aktivit nejvíce nabité z celého roku, 
takže se všichni máme na co těšit. Teď už 
ale ke všemu, co se nám již povedlo.

Akcí, která pravděpodobně přislíbila 
brzký nástup dlouho očekávaného jara byl 
březnový karneval, s jehož organizací jsme 
pomáhali. Přehlídka kostýmů byla pestrá 
a jsem si jistá, že se skauti zařizující šatnu 
i vstupné museli hodně snažit, aby se roz-
vernou atmosférou nenechali pohltit příliš 
brzy. Kromě výpomoci hned při vchodu do 
tělocvičny měly naše dvě skautky připra-
vený speciální foto koutek, kde se mohla-
každá princezna i superhrdina zvěčnit fo-
tografií. Nesměla chybět ani tombola, v níž 

byl hlavní cenou velký plyšový medvěd, 
který nejspíš našel domov právě u někte-
rého z všudypřítomných superhrdinů.

Na konci března se světlušky vydaly na 
celodenní výlet na Hukvaldy. Prošly si na-
učnou stezku a pohlazení lišky Bystroušky 
bylo nutností. Zároveň proběhla i druhá 
oddílová schůzka v tomto roce, a tak jsme 
se měli zase šanci setkat všichni pohroma-
dě. Do konce školního roku se plánují ještě 
dvě, z toho jedna bude mít v programu vy-
hlášení celoroční hry s odměnami.

Po dvouleté pauze jsme opět slavnost-
ně vystoupili na mohylu Ivančeny pod 
Lysou horou. Před naší klubovnou se v brz-
kých jarních hodinách sešlo několik od-
vážlivců odhodlaných pokořit nejen ono 
místo s mohylou, ale smýšleli si rovnou na 
výstup Lysé hory. Po příjezdu na Frýdlant-
ské nádraží nás však čekalo nemilé zjištění. 

SKAUTI

foto Yveta Kovalčíková
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Kyvadlové autobusové spoje mezi Frýdlan-
tem a Malenovicemi byly zrušeny, takže 
přinejmenším stovka přítomných skautů 
čekala na jeden jediný autobus. Samozřej-
mě, že místo nevyšlo na všechny, takže 
velká část zúčastněných musela dojít do 
Malenovic po svých. My však patřili mezi 
onu skupinu šťastlivců, jež nebohý řidič 
autobusu neodmítl se slovy: „Bohužel, už 
mám plno.“, a my tak ušetřili nejméně dvě 
hodiny cesty navíc. Několika odvážným ve-
doucím se sice ještě povedlo svá dítka do 
autobusu namačkat, to ale nezměnilo fakt, 
že to několika oddílům slušně zamíchalo 
připravenými kartami. Ačkoliv naši skupin-
ku z Krmelína tvořili převážně benjamínci, 
kteří nikdy podobnou túru nepodnikli, vý-
šlap proběhl bez větších problémů a všich-
ni si vedli skvěle. Nejen, že jsme dorazili na 
Ivančenu včas, ale také jsme opravdu i přes 
zbytky namrzlého sněhu a ledu pokořili 
onu nejvyšší horu Beskyd.

Teď se ale dostáváme k opravdu vel-
kému úspěchu našich vlčat a světlušek.
Zaslouží si přinejmenším bouřlivý potlesk 
a chválu, protože předvedli opravdu úcty-

hodný výkon, a na základním kole ZVaSu 
se umístili na krásném třetím místě. Což 
znamená, že se budou účastnit také kraj-
ského kola! Držme jim palce. A že nevíte, co 
to ten ZVaS je? Oficiálním názvem je Závod 
vlčat a světlušek. Jde o soutěž mezi mladý-
mi členy oddílů o putovní totem náčelníka 
a putovní vlajku. Koná se pravidelně každé 
dva roky a testuje dovednosti a znalosti 
našich nejmenších. Z oblasti zdravovědy, 
první pomoci, znalosti dopravních značek 
a historie, ověřuje také logické myšlení, 
týmovou spolupráci fyzickou zdatnost. To 
vše musely holky a kluci předvést a prora-
zit si tak svou cestu dále do krajského kola.

A cože máme na pořadu dále? No to je 
přece jasné. Všichni bez pochyb očekává-
me letní tábor, který se už kvapem blíží. 
Vedoucí mají opravdu co dělat, aby všech-
no proběhlo tak, jak má. Více samozřejmě 
zatím nesmím prozradit, ale jakmile budu 
psát další článek po prázdninách, dozajista 
vám o všem velmi ráda povím.

S přáním příjemně strávených letních 
chvil,

Za 1. Oddíl Krmelín – Vlci,
Karolína Jarolímová
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Poděkování za přípravu 
vatry k obecním slavnostem 
patří Daliboru Flámovi 
a Adamovi Charníkovi
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Zahrádkáři Krmelín
Vážení zahrádkáři a příznivci,

v době, kdy píšu tyto řádky, je vegetační 
období zhruba v polovině a pomalu se za-
číná projevovat, jak bude vypadat letošní 
sklizeň. Toto období vyžaduje od zahrád-
kářů zvýšené pracovní úsilí na zahrádce či 
zahradě. Počasí je jako vždy nevyzpytatel-
né a my se mu musíme, ať chceme či ne-
chceme, přizpůsobit.

Pokud nechceme ovoce či zeleninu pěs-
tovat, alespoň si na zahradě odpočineme, 
minimálně psychicky, neboť jarní zahrada 
naší práci vyžaduje, a to docela dost i bez 
pěstitelské činnosti.

Letošní rok jsme začali s programem te-
matických zájezdů. Zájezd do Olomouce 
na jarní Flóru se zastávkou v Novém Jičí-
ně a návštěvou zámku a muzea klobouků. 
Zájezd se setkal s velkým ohlasem, jak ze 
strany samotných zahrádkářů, tak i veřej-
nosti. Chceme s tímto programem i nadá-
le podle zájmu pokračovat a umožnit tak 
zájemcům shlédnout a doplnit si nové po-
znatky z pěstování ovoce, zeleniny a květin 
i nákup novinek, které dneska trh nabízí.

Spolkový život jsme zhodnotili na VČS 
29. dubna a stanovili program pro letošní 
rok. Následně jsme provedli formou brigá-
dy výsadbu keřů před moštárnou jako ná-
hradu za vykácené stromy z podzimu mi-
nulého roku. Všem účastníkům akce výbor 
zahrádkářů děkuje.

Již nyní se už začínáme soustředit na 
podzimní sezonu, kdy bychom chtěli opět 
provádět moštování ovoce, jehož úroda 
podle bohaté násady vypadá nadprůměr-
ně. Píšu o tom také proto, že poslední roky 
máme problémy s brigádnickou výpomo-
cí u moštován, kde potřebujeme doplnit 

osádku min. o jednoho až 2 brigádníky. 
Jedná se o placenou činnost vždy v sobot-
ním termínu po dobu cca 2 měsíců (září až 
říjen) v dopoledních hodinách. Obracím se 
na zahrádkáře i veřejnost s prosbou, kteří 
by mohli při této činností výpomoci nebo 
o někom věděli, nechť se zkontaktují na 
kteréhokoliv člena výboru ZO nebo přímo 
na Ing. Jaromíra Havránka tel. 605 738 944. 
Děkujeme.

V podzimních měsících plánujeme 
uskutečnit výstavu ovoce v rámci oslav 
65.výročí založení Českého zahrádkářské-
ho svazu. K tomuto výročí proběhne celá 
řada akcí celostátního i regionálního cha-
rakteru, o kterých bude veřejnost sezná-
mena formou celostátní kampaně.

Výbor ZO přeje všem zahrádkářům, 
příznivcům i veřejností pěkné letní počasí 
a pohodu nejen na zahrádce.

Za výbor ZO zpracoval 
Ing. Jaromír Havránek

Výlety zahrádkářů  
po nejbližším okolí.

První jarní akcí byla krásná procházka 
podél toku potoka Jarkova. Někteří naši 
členové, nejen že se tam dostali poprvé, 
ale byli příjemně překvapeni romantickým 
prostředím, který daný úsek lesa poskytu-
je. Za krásného počasí jsme si kromě du-
ševního odpočinku také protáhli svá těla.

Další zajímavý poznávací výlet byla 
exkurze do Paskova, kde jsme navštívili 
známého skalničkáře a zároveň předsedu 
ČZS Paskov, pana Forgače, který nás peč-
livě provedl svoji krásnou zahradou, kde 
jsme obdivovali výsledky jeho čtyřicetileté 
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pěstitelské skalničkářské práce. Mnozí si 
i levně zakoupili zajímavé a málo známé 
skalničky.

Poslední mini výlet byl do zahradnictví 
„Veselá zahrada“ ve Fryčovicích, kde jsme 
shlédli kromě bohaté nabídky zahradnictví 
i pěknou výstavu zahradní keramiky.

A abychom se i pobavili a utužili vzá-

jemné vztahy, domluvili jsme se na tra-
dičním škvaření vaječiny v areálu motokár 
v Krmelíně.

Není třeba cestovat daleko, abychom 
načerpali síly a elán do další práce, stačí se 
poohlédnout po nejbližším okolí.

Za výbor ČZS 
PaedDr. Hana Černíková
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KDYŽ
DOSLOUŽÍ

Recyklační 
koloběh
1. Elektrospotřebiče 
jsou nezbytnými 
pomocníky v každé 
domácnosti. Kam ale 
se starými, když si 
pořídíme nové?

6. Získané materiály 
se znovu použijí k další 
výrobě.

7. Nové 
spotřebiče 
jsou tak znovu 
připraveny pro 
každou domácnost. 4. Vysloužilé spotřebiče 

se sváží k recyklaci, kde jsou 
nejprve odstraněny nebezpečné látky.

5. Moderní stroje pak oddělí kovy, 
plasty a další materiály k dalšímu využití.

3. Vysloužilé spotřebiče 
můžeme ZDARMA 

odevzdat do sběrného 
dvora nebo v každé 

větší prodejně 
elektra.

 JSEM ZPĚT: Prověřený 
elektrospotřebič dostává druhou 

šanci a je předán potřebným. 
www.jsemzpet.cz

2. Servisní technik prověří, zda spotřebič 
splňuje bezpečnostní a technické požadavky.

t 4

3

FUNGUJE?
VYHOVUJE?

NE NE

ANO

ANO

1

7

6 5

4
3

2

CHLAZENÍ
chladničky, mrazničky, 
vinotéky, klimatizace, tepelná 
čerpadla, olejové radiátory

VELKÉ SPOTŘEBIČE
pračky, myčky, sušičky, 
elektrické sporáky, kopírky, 
elektrokola, elektrické vozíky, 
bojlery, elektrické a plynové 
kotle, elektrické radiátory a kamna

Aby to vše dokonale fungovalo, je třeba, aby koloběh elektrospotřebičů někdo řídil.
Proto je tu kolektivní systém ELEKTROWIN.

Sběr a recyklce vysloužilých elektrozařízení
MALÉ SPOTŘEBIČE
žehličky, fény, rychlovarné 
konvice, kávovary, mikrovlnné 
trouby, vysavače, šicí stroje, 
vysavače, svítidla, ventilátory, 
elektrické zahradní 
a dílenské nářadí

TELEVIZE A MONITORY
televizory, monitory, laptopy, 
tablety, fotorámečky

SVĚTELNÉ ZDROJE
zářivky, výbojky, LED 
žárovky a pásky, žárovky

www.elektrowin.czZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM Z NÁS
JIŽ 17 LET JSME TU PRO VÁS

RecyklačníRR 2. Servisní technik prověří, zda spoří, zda sa spotřespottřetopoto bebiččřeb

Co s nimi, když doslouží?
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Historický kilometrovník (patník) byl 
odstraněn v 80 létech při stavbě kanalizace 
na Světlově a odvezen na skládku materiá-
lu do doliny mezi Krmelínem a Proskovice-
mi, kde se ho po 25 letech podařilo objevit 
a při stavbě chodníku ulice Proskovické, 
usadit na původní místo.

Navazuje na historické patníky od Pros-
kovic. Patník číslo 0,0 se nachází u Městské-
ho úřadu v Proskovicích, patník číslo 1 km 
se nachází kousek od hřbitova v Proskovi-
cích. Bohužel patník číslo 2 km se nacházel 
v dolině mezi Krmelínem a Proskovicemi, 
ale ten se zatím nepodařilo najít možná 
že slouží jako základ v nějaké novostavbě, 
a nakonec patník číslo 3 km, který se na-
chází u parkoviště na Světlově.

V rámci soukromé akce“Z“ jsem zrekon-
struoval a natřel patník č. 3 i malý patník, 
který se nachází na ulici Proskovické při 
křížení s ulicí Řadovou.

David ptáček (FOGL)

Historie patníků na Světlově
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Rawdies

DJ Macek

Obecní slavnosti
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Ivoš Šindel

Mirek Hranický Zvukař

Obecní slavnosti
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Sax Quartet

Stánek Sokolů

Obecní slavnosti
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Večerní rej

Zvukaři



ČIŠTĚNÍ F≈M

www.cistenifm.cz

≈ Revize domovních čistíren
 odpadních vod (DČOV)

≈ Vývoz žump a septiků (doklad o vývozu)

≈ Čištění kanalizací tlakovou vodou
 a kamerová kontrola potrubí

vývoz žump a septiků

Vývoz:
604 282 325

Revize DČOV:
606 093 947

DISTEP a.s.

PORADENSTVÍ 
A PRÁVNÍ SLUŽBY
NEJEN PRO ONKOLOGICKÉ PACIENTY

Nadační fond Pavla Novotného
ve spolupráci s
JUDr. Milan Čichoň
poskytují právní poradenství a právní služby, dle zadání a dispozic klienta
i konzultace v oblasti zajištění bezplatné právní poradny
pro klienty Nadačního fondu Pavla Novotného.

Více informací na tel.: 725 718 890



 

Obchůdek pro kutily, zahájil prodej semínek od firmy SEMO. Semínka okurek od 
ing. HOLMANA. 

Postřiky AGRO BIO, AGRO CZ, hnojiva a substráty. Potřeby pro zahrádkáře. 

Co u nás ještě najdete: barvy laky, elektro, spojovací materiál, tesařské vruty, 
nářadí pro kutily. 

Kouřové roury, kolena. Papírnictví a školní potřeby. Směsi do krmítek, 
slunečnici, lojové koule pro venkovní PTACTVO. 

Další služby: příjem a výdej zásilek: PPL, GLS, WEDO. 

Terminál SAZKA-zde si můžete dobít telefon od různých operátorů, vsadit si 
sázenku, nebo koupit los. 

Taky se zde dají platit složenky dobíjet si PAYSAFECARD. 

provozovna: Krmelín 

                     ul. Brušperská 212 

                     tel:731 708 604 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTÁŽE OPLOCENÍ,  WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ 
Tel.: 722 550 000, Nová Bělá, Hrabovská 5/39, Otevřeno: PO 8-16, ÚT-PÁ 8-13 

• KLASICKÉ PLETIVOVÉ PLOTY, SVAŘOVANÁ PLETIVA, BRÁNY, BRANKY, 
• SVAŘOVANÉ PANELY 2D, 3D, bezúdržbové plotovky PILWOOD. 
• Thuja Smaragd - výšky cca 130cm, možno na živý plot, ale i jako solitér. 
• MOBILNÍ PLOTY – PRODEJ, PRONÁJEM – DOPRAVA i MONTÁŽ. 

• MŘÍŽE – pevné i otevíravé, před okna i dveře 
• klasické tyče, nebo výplň tahokov 
• povrchz žárový zinek, nebo ZN+RAL 
      Garážová vrata: dvoukřídlá, výklopná        
               www.vrata-ostrava.cz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POTŘEBY PRO CHOV DRŮBEŽE + krmivo pro křepelky, klece pro křepelky 
Krmítka, napáječky, líhně pro drůbež, pomůcky pro odchov, ohřev, desinfekce. 
Tel.: 722 550 000, Nová Bělá, Hrabovská 5/39, Otevřeno: PO 8-16, ÚT-PÁ 8-13 




