Občasník č. 3

Září 2005

Jezero, krásné jsou tvé hlubiny!
Vlahý dech vánku bojí se tě ovát,
jen úbělově čisté lekníny
se odvažují z vod tvých vynořovat.
Sem rybář nahodí svou udici,
zde loďka neprorve klid nad vodami;
jak příroda slavnostně pějící
šumí jen les těmito samotami.
Heinrich Leuthold

Informace o dění v obci od 14. zasedání zastupitelstva
obce (13. 6. 2005)
• na základě výsledků výběrového řízení byla na stavbu chodníku na hřbitově a podél ul. Proskovické vybrána firma Jan Slabý, celková cena za obě stavby je 776 489 Kč vč. DPH
• stavba chodníku na hřbitově dokončena, bude provedeno napojení vodovodu a zprovozněno
osvětlení
• stavba chodníku ul. Proskovická bude dokončena do 7. 10. 2005
• na stavbu chodníku ul. Proskovická obdržela obec z Krajského úřadu dotaci ve výši 200 000 Kč
• hlavní vodovodní řad podél ul. Kostelní realizovaly SmVaK F-M za finanční prostředky majitelů pozemků - cena 159 000 Kč plus DPH
• na stavbu inženýrských sítí za školou bylo vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci,
nyní se dokončuje projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
• předána výkresová dokumentace veřejného osvětlení ul. Vodárenská a Za Křížem, jsou zajišťovány podklady pro žádost o vydání územního rozhodnutí
• v ZŠ vyměněna okna (mimo kotelnu, místnost uklízečky a bývalého školníkova bytu, garážových vrat a oken na schodišti) – bude provedeno začátkem měsíce října
• ve výběrovém řízení na rekonstrukci ZŠ byla vybrána firma Bytmont, spol. s r. o., Frýdek-Místek za celkovou cenu díla 7 017 081 Kč vč. DPH
• v polovině srpna byla zahájena rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ firmou Bytmont F-M
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s celkovými náklady asi 750 000 Kč vč. DPH
• Krajský úřad provedl průběžný audit hospodaření obce k 30. 6. 2005
Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12. září 2005
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 14. zasedání zastupitelstva obce
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) darování pozemku parc. č. 981/48 o ploše 25 m2 – ostatní komunikace – z majetku firmy
LINEL, s. r. o., Ostrava-Nová Bělá do majetku obce
b) rozpočtové opatření č. 3/2005
c) Přílohu č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace „Základní škola T. G. Masaryka
Krmelín, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace“
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) finančnímu výboru připomínkovat směrnici určující výpočet výše nákladů při vedlejší činnosti příspěvkové organizace ZŠ T. G. Masaryka Krmelín
b) finančnímu výboru provést kontrolu evidence spotřeby pohonných hmot u obce a SDH
c) kontrolnímu výboru provést kontrolu všech nájemních smluv obce a navrhnout jejich aktualizaci k 1. 1. 2006

Sdělení obecního úřadu
Cenový výměr za svoz, třídění a zneškodňování komunálních odpadů v období od 15. 10. 2005
do 1. 10. 2006 na základě ustanovení § 1 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb. o cenách
Objem
nádoby

Četnost svozu

Tarif

Období svozu

Cena Kč

70 l

1× za 14 dní

P1 01

15. 10. 2005–1. 10. 2006

1 020,-

110 l

1× za 14 dní

P2 01

15. 10. 2005–1. 10. 2006

1 300,-

110 l

1× týdně zima
1× za 14 dní léto

P2 61

15. 10. 2005–1. 10. 2006

1 690,-

110 l

1× týdně zima

P2 71

15. 10. 2005–30. 4. 2006

1 270,-

Nádobu o obsahu 70 l si objednávají občané s menším výskytem odpadů výhradně u domů
s ekologickým topením (elektřina, plyn). Do těchto nádob nesmí být ukládány popeloviny.
Zimní období je od 1. 10. do 30. 4.

Změny v odvozu popelnic
OZO Ostrava sděluje, že z důvodu zefektivnění provozu vozidel dojde od 1. 10. 2005 ke změně harmonogramu odvozu popelnic v naší obci. Převážná část obce bude odvážena v pondělí,
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v úterý budou vyváženy tyto ulice: Fojtská, Lípová, Na Brodě, Na Skalce, Na Svahu, Včelařská,
Paskovská, Záhumenní, Polní, Pod Myslivnou (Nová Bělá), Vodárenská, Brušperská-část.

Velkoobjemový odpad
Mobilní sběrna velkoobjemového odpadu bude občanům k dispozici v sobotu 8. října 2005 od
8 do 12 hodin na těchto místech:
1. ulice Stará cesta, prostranství před paní Známskou
2. plocha vedle prodejny Potravin – 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
Do kontejneru s velkoobjemovým odpadem mohou občané odkládat např. nábytek, koberce,
televizory, rádia, matrace, pneumatiky, bílé domácí spotřebiče (ledničky, mrazničky, pračky).

Nebezpečný odpad
Mobilní sběrna nebezpečného odpadu bude přistavena v pátek 7. října 2005 od 9 do 16 hodin
na ploše vedle Hasičské zbrojnice a v sobotu 8. října 2005 od 9 do 16 hodin na parkovišti vedle
hostince „Na Světlově“. Do kontejneru nebezpečného odpadu mohou občané odkládat např. barvy, oleje, zářivky, baterie, kyseliny, léky, drobný chemický odpad.

Naši jubilanti
V měsících červenci, srpnu a září letošního roku oslavili významná životní výročí naši spoluobčané
Naděžda Kvapíková
70 let
Svatoslava Máchová
70 let
Tibor Laták
70 let
Drahomíra Nováková
70 let
Anna Zezulková
70 let
Miroslav Cintler
75 let
Vlasta Plačková
75 let
Vilém Niesner
75 let
Zdeňka Havránková
80 let
Libuše Janková
80 let
Růžena Urbanová
80 let
Adéla Doležílková
80 let
Ludmila Linhartová
80 let
Ludmila Gerlichová
85 let
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a spoustu radosti a spokojenosti.
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V těchto měsících nás opustili:
Zdenka Mičanová 49 let
Jaroslava Ptáčková 78 let
Rodinám zemřelých vyslovujeme hlubokou soustrast.
Hana Plačková

Základní škola Vás informuje
Vážení rodiče!
Letní a ne právě slunečné prázdniny jsou v nenávratnu, Vaše ratolesti každé ráno spěchají do
školních lavic a Vám se dostává do rukou organizační plán školního roku 2005/2006.
Pedagogičtí pracovníci školy
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy
Mgr. Romana Tylečková, třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Dagmar Kovalová, třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Jarmila Adámková, třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Jarmila Palarczyková, třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Dagmar Jínová, třídní učitelka 5. třídy
Anna Kubišová, vychovatelka školní družiny
Žáci
K 1. 9. 2005 bylo zapsáno 88 žáků:
1. ročník - 17 dětí
2. ročník - 15 dětí
3. ročník - 20 dětí
4. ročník - 18 dětí
5. ročník - 18 dětí
Výuka
Výuka povinných předmětů probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola, č. j.
16847/96–2. Za návaznost učiva v jednotlivých ročnících a dodržování osnov i tématických plánů zodpovídá ředitel a pedagogové v jednotlivých ročnících.
Zájmové útvary, kroužky, nepovinné předměty:
(pravidelná činnost bude zahájena od října 2005 na základě podaných přihlášek):
Florbal (D. Ignačík), Dětský pěvecký sbor a kapela Motýlek (D. Kovalová), Jazyk anglický
(M. Trávníčková), Mladý ochránce přírody pro 3.–5.ročník (J. Palarczyková), Výtvarný kroužek
- výběr ze všech ročníků (R. Tylečková), Šachy (A. Svrdlin), Keramika (K. Martiníková), Náboženství (J. Paseková), Počítače pro začátečníky a pokročilé (J. Tyleček), Minikopaná (M. Čejka,
M. Hubálek),
Školní družina - provozní doba školní družiny: ranní 6.30–7.45, odpolední 11.40–16.15 s maximálním počtem 30 dětí.
Harmonogram školního roku 2005/2006
Září :
1. 9.
Slavnostní zahájení školního roku
9. 9.
Zahajovací schůze s rodiči + třídní schůzky
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Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 2. a 3. ročníku (do 21. 11. - 20 lekcí)
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 1. a 4. ročníku (do 21. 10. - 10 lekcí)
Drakiáda
Říjen:
20. 10. Projekt Mezi námi sousedy (Polsko)
26.–27. 10. Podzimní prázdniny
31. 10. Podzimní rej duchů
Listopad:
Turnaj ve florbalu - povodí Ondřejnice (pořádá ZŠ T. G. M. Krmelín)
15. 11. Pedagogická rada + konzultace (15.00–17.00)
18. 11. Oslavy 75. výročí založení školy
Prosinec: 6. 12. Mikulášská nadílka
Vánoční dílny, vánoční jarmark
23. 12.–2. 1.
Vánoční prázdniny
Leden:
3. 1. 2006
Zahájení vyučování
24. 1.
Pedagogická rada
31. 1.
Ukončení 1. pololetí - rozdání vysvědčení
Únor:
1. 2.
Zahájení 2. pololetí
3. 2.
Pololetní prázdniny
7. 2.
Zápis do 1. ročníku
13. 2.–19. 2.
Jarní prázdniny
Turnaj ve vybíjené - povodí Ondřejnice (pořádá ZŠ T.G.M Krmelín)
Dětský maškarní bál
Projekt Mezi námi sousedy (Slovensko)
Březen:
8. školní ples
Duben: 13. 4.–14. 4. Velikonoční prázdniny
18. 4.
Pedagogická rada + konzultace (15.00–17.00)
Projekt Mezi námi sousedy (Česká republika) – Den Země
Květen:
výchovný koncert ZUŠ Brušperk
Červen: 1 .6.
Den dětí
6. 6.
Pedagogická rada
Školní výlet
Den pro rodinu
30. 6.
Závěr školního roku 2005/2006
V průběhu celého školního roku navštíví žáci tato představení v Divadle loutek v Ostravě: Kocour Vavřinec – detektiv, sportovec 1., 2. r., Broučci 1., 2., 3. r., Stepující stonožka aneb Hity
a mýty V + W + J 3., 4., 5. r., Ze starých pověstí českých 4., 5. r.
Žáci školy se zúčastní sportovních turnajů: přespolní běh, florbal, šachy, vybíjená, miniházená,
minikopaná, atletický trojboj.
O dalších akcích a případných změnách budou děti i rodiče včas informováni.
Preventivní stomatologické prohlídky: MUDr. Hana Bočková, zdravotní středisko Krmelín
vždy v pondělí 15.00–17.00 vyhrazeno pouze žákům daného ročníku:
31. 10. – 1. ročník, 7. 11. – 2. ročník, 14. 11. – 3. ročník, 21. 11. – 4. ročník, 28. 11. – 5.ročník
Mgr.Dušan Ignačík, ředitel školy
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Z naší mateřské školy . . .

Vracíme se po prázdninách a dovolených do každodenního života, na svá pracoviště, do svých škol – a proto mi dovolte popřát
Vám, ať zůstáváte plni energie, kterou jste načerpali každý podle
svých možností, přání, zájmů a schopností dobré přijímat
a dále předávat.
Také v naší mateřské škole jsme o prázdninách pilně pracovali, abychom 1. září
nezůstali nepřipraveni a přivítali naše
nejmladší školáčky a tak se třídy naší mateřské školy staly přirozenou součástí
prostředí, ve kterém děti budou žít, rozvíjet
se, učit se a seberealizovat.
Předškolní vzdělávání zahrnuje první
etapu získávání a rozvíjení schopností, důležitých pro celý další život a tím je tato
etapa spojena i s počátkem povinné školní
docházky. Mateřská škola poskytuje v tomto směru hodně a tím podporuje rozvoj
všech funkcí, které jsou k systematické
školní práci nutné.
Také náš vzdělávací program je připravován pro děti tak, aby zajistil různorodou
a pestrou nabídku vzdělávání a pružně reagoval na konkrétní potřeby a zájmy dětí.
Tvořivá činnost učitelek v naší mateřské škole představuje prostor k splnění dětských přání a radosti z poznání nových kamarádů.
Ve školním roce 2005–2006 bude naši mateřskou školu navštěvovat 56 dětí.
V mateřské škole pracují: ředitelka Jitka Janková, učitelky Zdenka Holaniková, Lucie Neničková, Marie Vašicová, asistentka učitelky Pavlína Jesenská, pracovnice provozu a stravování Martina Popelářová, uklízečka Pavla Kabátová, ekonom Simona Venclíková.
Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

Zájmové organizace
Z činnosti místního Klubu důchodců
Činnost místního Klubu důchodců neustává ani v letních prázdninových měsících.
Průměrně 40 členů Klubu se pravidelně setkává v pondělí dopoledne k pobesedování a k získání informací o tom, co pro ně výbor Klubu připravuje. Mimoto se členové příjemně pobavili
na červencovém přátelském posezení na terase restaurace Nautilus. Proto bylo stejné posezení
plánováno i na měsíc srpen. Pro nepříznivé počasí se však konalo v salónku a v klubovně Klubu
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v 1. poschodí Obecního domu. Zpestřením obou popsaných akcí bylo hudební vystoupení důchodcovské Krmelanky.
Velmi příjemným pro účastníky bylo zářiové přátelské posezení opět na terase restaurace Nautilus, kde nejen členům Klubu vyhrávala k poslechu i k tanci dechová hudba pana Konečného
z Brušperka. Ta a krásné teplé počasí udržovaly dobrou náladu účastníků až do večerních hodin.
V měsíci srpnu organizoval Klub výlet na Hukvaldy, kde účastníci navštívili muzeum Leoše Janáčka, arboretum a v odpoledních hodinách v klubovně tamního Klubu důchodců pobesedovali
s předsedkyní jejich Klubu o aktivitách i problémech.
Krmelínský Klub důchodců připravuje další přátelská posezení do salónku restaurace Nautilus
a klubovny Klubu důchodců. Pro ně se také připravuje program. Ten prosincový předpokládáme
již tradičně zaměřit k Mikuláši a Vánocům.
Do programu činnosti Klubu jsou po letní přestávce opět zařazena měsíční setkání žen v dámském klubu.
Jak pondělní dopolední setkání v klubovně, tak měsíční přátelská posezení a stejně posezení
v dámském klubu, jsou akce otevřené a mohou se jich účastnit i nečlenové Klubu důchodců.
Zpracoval: František Novák

MED – zázračný produkt přírody
Včelí rod má opravdu dlouhou tradici. První včelky se na naší Zemi objevily před 15 milióny
let. A sotva se objevil člověk, už se začal mlsně ohlížet po medu. První doklad o vybírání medu
nacházíme na nástěnné malbě v jeskyni ve Španělsku. Pochází ze starší doby kamenné a je stará
15 tisíc let. Pravěký člověk se pravděpodobně učil od medvědů, kteří včelstva vybírali. Když se
lidé usazovali, tak od ničivého vybírání včelstev postupně přecházeli k opatrnějším metodám, až
si včely v dutých kmenech přiblížili k svému obydlí a začali včely chovat. Výjevy ze včelařského
života jsou zachyceny i na svitcích starých Egypťanů a prvním autorem učebnice včelařství byl
proslulý řecký filozof Aristoteles. Doporučení na průčelí chrámu, starého 24 století zní: „Nerozčiluj se, jez mléko s medem, pěstuj divadlo, gymnastiku a dožiješ se klidného vysokého stáří“ a je
stále aktuální. Cílevědomou prací všech generací včelařů jsme dospěli až k dnešnímu vyspělému
chovu včel při využívání přírodních zákonů a výsledků včelařského výzkumu.
Co je to vlastně med. Včely v přírodě sbírají sladké šťávy, které obsahují cukry. Tyto šťávy přenášejí v medovém váčku do úlu, kde je předávají dalším včelám. Ty do šťávy přidají enzymy, které složitější cukry rozloží na jednoduché a stravitelnější. Po nějakou dobu včela sladké tekutiny
takto natravuje a pak předá produkt dál. Postup se opakuje a z řídké sladiny se i odvětráváním
vody stává med.
Po chemické stránce med obsahuje především cukry, dále pak bílkoviny a aminokyseliny, rostlinná barviva, minerální látky, organické kyseliny, vitamíny a aromatické látky. Je to prostě taková
bomba zdravé výživy. Vždyť v medu najdeme takřka celou Mendělejevovu tabulku prvků. Mezi
nejvýznamnější stopové prvky patří železo, měď, mangan a zinek. Z dalších minerálních látek to
jsou pak sodík, síra, fosfor, vápník a hořčík.
Užívání medu lze rozdělit v zásadě do tří oblastí. V lidské medicíně je med využíván velmi
účinně. O tom se ale nebudu rozepisovat. Tuto oblast nám nejzasvěceněji osvětlí osoba nejpovo-
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lanější MUDr. Jana Hajdušková. Je špičkovým odborníkem republikové úrovně na léčení včelími produkty. Pro občany Krmelína připravujeme její přednášku na měsíc leden, případně únor
2006.
Další oblastí využití medu je okamžité posílení organismu a zvýšení výkonnosti. Med po požití přechází přímo do krve a eliminuje únavu. Obecně známé jsou medové nápoje vrcholových
sportovců. Horolezec Edmund Hillary na Mount Everest s sebou nesl na závěrečnou a nejobtížnější část výstupu právě med. Protože sám choval včely, jistě věděl, že právě med mu rychle dodá
ztracenou energii a přitom co nejméně zatíží jeho zažívací trakt.
V neposlední řadě je med využíván v kosmetice. Je prokázáno, že krásná královna Egypta Kleopatra vděčila za svůj půvab pravidelné aplikaci medových masek. Bulvár uvádí, že americká zpěvačka Madonna se medem natírá celá a po částečném vstřebání následuje koupel v mořské vodě.
Přes veškeré výše uvedené vlastnosti medu je u nás jeho spotřeba na obyvatele velice nízká
v porovnání s jinými státy. Přitom Český med je medem nejvyšší kvality. Zárukou kvality je med
koupený přímo od známého včelaře. Zásadně nekupujte med v Supermarketech. Stačí se podívat
jak tmavé (lesní) medy jsou ve sklenicích řídké jako polévka. Jsou to medy míchané z jihoamerických a východoasijských medů, mnohdy s přísadou sirupů. V mnoha vzorcích byla zjištěna
rezidva antibiotik. Není nadnesený slogan, že je lepší koupit med od nejhoršího včelaře než z nejlepšího obchodního řetězce.
Nákupem medu od včelařů podpoříte chov včel v naší obci a zemi, a tím i přírodní rovnováhu.
Vždyť tam, kde nežije včela, nemá co pohledávat ani člověk.
Předseda ZO Českého svazu včelařů v Krmelíně, Ing. Miroslav Kanclíř

Z činnosti hasičů
Kolektivy letos jen sporadicky navštěvovaly pohárové soutěže, ani dosažené časy zatím nebyly
převratné. Nezbytnou se ukázala potřeba mít tréninkovou plochu. Vedle požárního domu a na
silnici ke kostelu, kde dlouhá léta probíhal nácvik požárního útoku, už nebylo dovoleno pokračovat a bez tréninku výsledků dosáhnou nelze. Připravujeme návrhy a ve spolupráci s Obecním
úřadem chceme upravit vybraný prostor na tréninkovou plochu a vyjasnit podmínky přípravy
hasičů.
Kolektiv dorostenek z okresní soutěže postoupil do krajského kola ve Vratimově, kde nenavázal na lepší výsledky a skončil až na 4. místě.
Důkladnou prověrkou zásahové jednotky se stala větrná smršť, která zasáhla velkou část kraje,
nejpostiženější byly Vratimov a Krmelín. V naší obci jsme vyjížděli k 6 případům spadlých stromů, nejvíce polámaných na ulici Brušperské. V blízkosti ulice Na zátiší spadlé elektrické vedení
způsobilo požár stromu, ten se naštěstí hned po vypnutí proudu samovolně uhasil.
Konečně jsme letos uskutečnili dlouho plánovaný zájezd. Malým autobusem jsme vyrazili směr
Jedovnice. Byli jsme ubytováni v perfektně vybavené chalupě v Jedovnici u Boskovic. Po prvotním seznámení s okolím jsme pomohli s posekáním trávy na zahradě, připravili táborák a při kytaře a s písní na rtu zakončili večer. Na programu v sobotu dopoledne byla procházka po okolí
a lezení na přírodní skále s pomocí horolezeckého vybavení. Tento náročný sport si vyzkoušeli
všichni schopní jedinci. Nahoru bez cizí podpory vylezli jen někteří, ostatním se ke zdolání cca
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10 m výšky muselo pomoci „jiným“ způsobem. Odpoledne jsme strávili ve westernovém městečku u Boskovic. Plnění různých úkolů, např. hod tomahavkem, oštěpem, střelbu lukem nebo
z pušky si vyzkoušeli všichni hraví. Nejlepší zábavou se ukázala jízda na divokém býku. Odvahu
našli jen nebojácní, dokonce jedna žena. Jet na býku co nejdelší dobu nebylo snadné, držet se
mohlo jen jednou rukou a rychlosti i zrádných pohybů zvířete přibývalo. Většina kovbojů spadla
po zařazení druhého stupně, jeden vydržel na začátek třetího. V areálu městečka probíhala divadelní představení a ukázky westernových sportů. V půjčovně kostýmů se členové DýmTýmu
převlékali do různých typů šatů a stali se další neplánovanou atrakcí návštěvníků. Druhý den se
podařilo zajistit návštěvu Punkevních jeskyní a propasti Macocha. Z horního můstku propasti
ke vstupu do jeskyní byla 2,5 km procházka po úzkých a kluzkých chodnících. A tak po prohlídce
jeskyně a projížďce v loďkách na říčce Punkvě všichni k návratu nahoru rádi využili lanové dráhy.
Ve volných chvílích u chalupy jsme nezaháleli. Proběhlo fotbalové utkání, okořeněné o kluzký
trávník, kdy nebyla nouze o pořádné pády. Dalším objeveným sportem se stal petanque. Smíšená
družstva, některá velmi ambiciózní, házela koulemi co nejblíže malé dřevěné kuličky a poražený tým musel udělat několik dřepů. Slabší výkonnost jednoho z těch sebevědomých družstev je
nadlouho přejmenovala na Dřepař Tým. Počasí jsme si moc neužili, ale naštěstí deště nebylo
mnoho. Návrat domů proběhl v klidu a všichni se těší na další společnou akci.
I v letošním roce jsme vyjeli na pohárovou soutěž na Dolní Bečvu. Nebylo nás tolik, v době dovolených se podařilo poskládat jen dvě družstva, která obsadila 7. a 13. místo z 21 zúčastněných.
V předešlých zpravodajích jsme informovali o výrobě praporu. Bohužel vlivem dovolených
u výrobce byl termín dokončení posouván. Teď je již prapor zhotoven a v krátké době proběhne
jeho převzetí do užívání. O doprovodné akci vás budeme informovat.
V měsíci září proběhlo v Ostravě II. otevřené mistrovství Evropy v požárním sportu. V disciplínách běh na 100 m překážek, výstup do 4. podlaží věže, štafetě na 4x100 m a požárním útoku
soutěžily nejlepší týmy hasičů Evropy. Závodníci předváděli neuvěřitelné výkony v rychlostech,
při nichž se tajil dech. Byly překonány světové rekordy v disciplíně 100 m s překážkami a dvojboji. Naše republika si hlavně vítězstvím v požárním útoku zajistila vynikající 2. místo. Doprovodná
výstava představila historickou i nejmodernější požární techniku a vybavení.
Přírodní katastrofy jako by ve světě přibývaly. V poslední době hurikán Katrina způsobil USA
rozsáhlé škody a město New Orleans zažívá apokalypsu. Přejme si, aby se nám tato odvrácená
tvář přírody vyhýbala. V případě potřeby je připraven podat pomocnou ruku i Sbor dobrovolných hasičů v Krmelíně.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

TJ SOKOL Krmelín
S nadcházejícím podzimem se opět naplno rozjela činnost všech sportovních oddílů, cvičení
pro ženy, aerobic, jóga, házená, stolní tenis i karate mezi sebou rádi uvítají nové zájemce. Bližší
informace o jejich tréninkových a cvičebních hodinách jsou vyvěšeny na nástěnce ve vstupních
prostorách haly.
Oddíly házené začaly podzimní soutěž, a tak jim přejme hodně úspěchů, ať se v tabulkách
umístí na co nejvyšších příčkách. Pro jejich věrné fanoušky uvádíme rozpis domácích zápasů:
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Házená:
So 24. 9.
8.00–14.00
turnaj miniházená
Ne 25. 9.
9.30
ml. žáci
TJ SOKOL Krmelín-TJ LOKO Suchdol
St 28. 9.
8.00
ml. žáci
TJ SOKOL Krmelín-KH Kopřivnice B
9.00
st. žáci
TJ SOKOL Krmelín-KH Kopřivnice B
10.30
dorost
TJ SOKOL Krmelín-TJ METEOR Orlová
Ne 9.10.
8.00
st. žáci
TJ SOKOL Krmelín-HCB Karviná B
9.00
ml. žáci
TJ SOKOL Krmelín-HCB Karviná B
10.30
muži
TJ SOKOL Krmelín-TJ Veselá
12.00
dorost
TJ SOKOL Krmelín-DTJ Polanka
So 15.10.
16.00
dorost
TJ SOKOL Krmelín-KH OREL Paskov
Ne 23.10.
8.00
ml. žáci
TJ SOKOL Krmelín-TJ Cement Hranice
9.00
st. žáci
TJ SOKOL Krmelín-TJ Cement Htranice
10.30
muži
TJ SOKOL Krmelín-TJ LOKO Suchdol
Ne 30.10.
8.00
ml. žáci
TJ SOKOL KRMELÍN-SOKOL Ostrava B
9.00
st. žáci
TJ SOKOL Krmelín-SOKOL Ostrava B
10.30
muži
TJ SOKOL Krmelín-SOKOL Krnov
12.00
dorost
TJ SOKOL Krmelín-HC Hlučín
Umístění po jarní části:
Muži
3. místo
3 liga Morava sever
Dorost
2. místo
Divize
Starší žáci
2. místo
Oblastní přebor
Mladší žáci
5. místo
Oblastní přebor
Za výbor TJ SOKOL Krmelín Lenka Zborovská

Z oddílu futsalu
Po tříletém působení v 2. celostátní lize skupiny východ se našemu družstvu A nepodařilo
zachránit, takže v sezóně 2005–2006 budeme hrát Divize F. Pro oddíl tato soutěž nebude tak
finančně náročná, jak tomu bývalo v uplynulých sezónách (především v cestování do Havlíčkova
Brodu, Vysokého Mýta atd.). Také se nám nepodařilo prodloužit smlouvy se sponzory, jak tomu
bylo při působení v druhé lize. Od loňského roku se Divize F nehraje turnajově, ale stejně jako
druhá liga jednozápasově. Doufáme, že mužstvo naváže na výkony, které předvádělo především
v sezóně 2003–2004, kdy se umisťovalo na předních místech tabulky.
Máme taky B mužstvo, které bude hrát Ostravskou okresní ligu, jak tomu bylo v loňské sezóně.
Přejeme jim více úspěchů než loni, kdy se v soutěži zachránili na poslední chvíli. Na závěr bychom chtěli oddílům popřát mnoho vyhraných zápasů.
Rozpis domácích zápasů SK Krmelín A podzim 2005:
SK Krmelín-CC R.Mroček Jistebník B
2:7 (0:2)
SK Krmelín-Sokol Přívoz Ostrava B
7:2
SK Krmelín-Parlament Ostrava
8. 10.
20:00 hod.
SK Krmelín-AC Gamaspol Jeseník
14. 10.
19:30 hod.
SK Krmelín-KFV Roub Vítkovice
23. 10.
20:00 hod.
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SK Krmelín-Barakuda Jakubčovice
11. 11.
19:30 hod.
SK Krmelín-HDO Olomouc
2. 12.
19:30 hod.
Zápasy se odehrají v hale Sareza v Ostravě-Přívoze.
Soutěž mužstva SK Krmelín B bude rozehrána v listopadu.
Petr Matušinský

Z oddílu tenisu...
Tenisový oddíl při Tělocvičné jednotě Sokol Krmelín vstoupil letos do druhé sezóny. I když
loňská sezóna byla sotva poloviční, dala nám už částečný obraz o finančním krytí provozu na
kurtech a reálných možnostech splátek Obci Krmelín, které představují vždy 40 tisíc Kč k 30. 6.
a 40 tisíc Kč k 31. 12. každého roku. Tu první splátku jsme v termínu zaplatili a jsou reálné předpoklady, že i v závěru roku se se svými závazky vypořádáme. Letošní deštivé jaro a především
nepříznivé léto se projevilo ve využívání kurtů. Tržby byly v porovnání s předpoklady zhruba
o třetinu nižší, přičemž provozní náklady zůstávají v plánované výši. Předpokládáme, že závěr
sezóny z hlediska počasí bude lepší a tržby se zvýší. Bude také záležet na tom, jak dlouho bude
trvat letošní sezóna, než se objeví první mrazíky, kdy je definitivní ukončení sezóny na antuce. Za
této situace nám pro vyrovnání finanční bilance velmi pomohly sponzorské dary.
V současné době máme celkem 70 členů oddílu, z toho 8 žen, 4 děvčata, 12 chlapců a 46 mužů,
z toho 8 důchodců. Oddílové příspěvky ve výši 1 000 Kč, 500 Kč nebo 300 Kč (dle kategorií) zaplatilo celkem 30 našich členů.
I po sportovní stránce se máme čím pochválit. Po zimním výcviku žactva ve sportovní hale
TJ Sokol Krmelín, který se ukončil k 15. 5. se přešlo na venkovní kurty. Zimní příprava žactva
se ukázala jako velmi prospěšná, což se projevilo na výkonnosti i větším zájmu mládeže o tenis.
Určitě k tomu pomohla i nabídka našeho oddílu, že už druhým rokem po dobu letních prázdnin
měla mládež do 15 let vždy v úterý a čtvrtek dopoledne přístup na kurty zdarma.
V dlouhodobé soutěži máme přihlášeno jedno družstvo mužů v kategorii nad 45 let ve složení:
Jiří Boček, Karel Paulík a Jiří Tošenovský.
Dosud jsme zorganizovali 3 turnaje.
12. 6. 2005
– oddílový turnaj dospělých v jednotlivcích i ve čtyřhrách, kterých se zúčastnilo
16 našich členů
1. místo kategorie jednotlivců: Tomáš Balcar
1. místo ve čtyřhře: Jiří Tošenovský – Martin Kutač
18. 6. 2005
– oddílový turnaj žactva ve dvouhrách
1. místo – Tomáš Balcar
2. místo – Sven Šindel
3. místo – Veronika Polášková
Celkem 8 účastníků
30. 7. 2005
– vyvrcholením turnajové aktivity byl turnaj dospělých ve čtyřhrách, kterého sezúčastnilo 19 dvojic ze širokého okolí, z toho 5 dvojic z našeho oddílu. Vzhledem
k velkému počtu účastníků se hrálo i na kurtech v Brušperku. Poražené dvojice
v předkole a v 1. kole hrály soutěž útěchy. Turnaj měl výbornou sportovní úroveň
a byl dobrou propagací tenisu v Krmelíně.
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Finále hlavní soutěže: Letkovič, Priesol – Rodek, Adámek
6:2
6:3
Finále soutěže útěchy: Lyčka J. Lyčka D. – Bujok, Linduška
6:1
6:4
Kromě toho se naši hráči zúčastňovali i turnajů v okolních jednotách, kde zaznamenávali
dobré výsledky. Do konce sezóny připravujeme ještě jeden turnaj dospělých a pro zimní období
2 turnaje v hale.
Problémy s vandalstvím a poškozováním majetku na tenisových kurtech, které nás provázelo
v loňském roce, začátkem letošního roku se naštěstí omezilo, ale ještě zcela nevymizelo. Nejvíce
tomu zřejmě přispělo uzamykání házenkářského areálu přes noc.
Za výbor TJ Sokol Krmelín Ing. Leoš Pchálek st.

Oddíl Moderního Sportovního Karate Krmelín informuje
o své činnosti
Druhý červnový víkend se do Italské Padovy sjeli karatisté z celé Evropy, aby změřili své síly
na Evropském poháru, uspořádaném mezinárodní federací F. E. K. D. A. (Federazione Europea
Karate Discipline Associate). Na této významné pohárové soutěži nastoupili do soutěže ve sportovním boji týmů a sportovním boji jednotlivců borci z České republiky vedle karatistů Francie,
Slovinska, Chorvatska, Německa a domácí Itálie.
Tým České republiky, jehož členy byli i členové Krmelínského oddílu Ivana Nevludová a Tomáš Boček, nastoupil proti týmům Německa, Francie a Itálie. Našim karatistům se po výborných
bojích podařilo postoupit ze základní skupiny do čtvrtfinále, kde však narazili na obhájce loňského prvenství domácí Itálii. Po těsné prohře 2:3 zde naše naděje v bojích týmů vyhasly a dále
jsme bohužel nepostoupili.
V soutěži jednotlivců jsme byli již podstatně úspěšnější a obsadili jsme 4 medailové pozice, mezi nimi získal náš člen Tomáš Boček 2. místo v kategorii do 80 kg.
Další úspěšnou akcí, které jsme se zúčastnili, byl již tradiční mezinárodní cvičebně výukový seminář Moderního Sportovního Karate - Letní škola - pořádaná v Letovicích nedaleko od
Brna. Tento první týden letních prázdnin do České Republiky zavítal mistr bojových umění
Prof. dr. Rudolf Jakhel nositel VIII. Danu v karate, aby předal část ze svých cenných zkušeností
všem zájemcům o „umění prázdných rukou“.
Trénink probíhal třikrát denně. Všechny je vedl, za asistence ostatních mistrů, osobně sám
Prof. Dr. Rudolf Jakhel VIII. Dan, což bylo jistě pro všechny zúčastněné nesmírně přínosné.
Na medailových pozicích internacionálního turnaje, který byl součástí semináře, se s naprostým přehledem umístil člen Krmelínského oddílu Tomáš Boček, který obsadil prvenství jak ve
formě set (5 forem zacvičených následně za sebou), tak ve formě Quintě a ve sportovním boji
získal krásné 3. místo.
Tyto úspěchy mu zajistily udělení vyššího pásu a Tomáš se teď může těšit na mistrovské promoce v roce 2006 v Chorvatsku. Jemu i dalším členům přejeme mnoho podobných úspěchů při
překonávání sama sebe a všechny, kteří by se v budoucnu chtěli podobných akcí zúčastnit, zveme
na nábor v září 2005.
Za oddíl MSK Krmelín Petr Muladi
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Skautské okénko
Jaký byl náš tábor? aneb Hadinka 5.–16. 8. 2005
Letos jsme se jako každý rok vydali na letní tábor. Tentokrát to byla
Hadinka na Vítkovsku, kde nás přijali jako své spolutáborníky skauti
a skautky ze Staříče. Děti přijely 5.
července vlakem, zatímco většina
vedoucích a roverů na ně už čekala. Měli jsme tam stany s podsadou
a dvě indiánská Tee-pee.
Celkem rychle jsme se seznámili
se svými staříčskými bratry a sestrami. Hned první večer se rozběhla
celotáborová hra, ve které jsme se snažili navrátit zlatý poklad ukradený za druhé světové války
němci z banky v Polsku. Po stopách
německé jednotky děti poznávaly
těžké boje, které se tehdy odehrávaly a taky tvrdé podmínky, protože
více než polovinu tábora pršelo. My
jsme se drželi 11. skautského zákona:
„Skaut je nepromokavý a skládací“
a nenechali se odradit. Náš program
probíhal s menšími úpravami dál
a tak děti o nic nepřišly.
První dny si jednotlivé družinky
vyráběly vlajky, vymýšlely pokřiky
a procvičovaly již nabyté dovednosti.
Neminulo nás ani poznávání okolí,
drobné hry a díky „Teepkům“ ani večerní táboráky plné písniček. Protože jsme skauti, děti musely vypomáhat s vařením, sekáním
dřeva a služba musela brzy ráno chodit nakupovat.
Celým táborem se prolínaly také dva signály, které zpestřovaly některé delší chvilky, kterých
ale moc nebylo. Když se táborem rozezněl hvizd píšťalky a výkřik odstřelovač, všichni, se vrhali k zemi a za stany, aby je vyvolávající vedoucí neviděl. Vznikaly tak velmi zajímavé momenty.
Druhým, méně oblíbeným signálem byl nálet. Všichni si v časovém limitu 5 minut museli sbalit
předem dané věci a nastoupit po družinách v hangáru. I přes krátký čas tento povel většinou
splnili všichni.
Všichni měli možnost účastnit se různých odborností. I když byly nepovinné, většina účastníků je podstoupila a mnoho i splnila. Bylo to například ranní otužování, kopřivák, stezka odvahy,
hladovka, mlčení, a mnoho dalších.
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Ke konci prvního
týdne nám vysvitlo sluníčko a tak mohla proběhnout velká bojovka,
která probíhala i přes
většinu noci. Děti měly
za úkol uchránit vlajku na své pozici v lese
a získat je od ostatních.
Tak jsme zažili nádhernou hru plnou napětí
a emocí, kde nebylo
do poslední chvíle jisté,
kdo vyhraje.
Sotva jsme hru
ukončili a vrátili se do
tábořiště, začalo znova
pršet. Nám to ale nevadilo a věnovali jsme se batikování, vázaným stavbám a zdravovědě. V pondělí bylo znovu hezky, a tak jsme se vydali autobusem do Hradce nad Moravicí. Na cestu pěšky
jsme kvůli proměnlivému počasí nepřistoupili. Prohlídli jsme si krásné interiéry i park a delší
cestou jsme odcházeli zpět. Neminulo nás ani koupání v nedalekém bazénu, stavba a závody vorů, ošetřování a přesun figurantů do tábora.
Jeden den nad táborem kroužil vrtulník MI-24 a potom přistál na nedaleké louce. Děti měly
možnost si jej do detailů prohlédnout.
Blížil se konec tábora. Etapová hra se chýlila ke konci. Děti z deníku jednoho člena německé
jednotky zjistily, kde by se měl poklad ukrývat. Po cestě viděly i oběšence a nakonec se jim zlato
podařilo najít. Přišel si pro něj úředník z banky a jako odměnu nám věnoval několik „Zlatých
cihel“.U posledního táborového ohně jsme zhlédli Fireshow, našeho bratra Radka a velký ohňostroj. Už se těšíme na další tábor, snad zase se skauty ze Staříče.
Dalibor Flám

Víkend v Tee-pee
Protože jsme se dozvěděli, že se
bude konat beseda pro základní školu
o Karlu Mayovi a byli požádání o pomoc s přípravou, rozhodli jsme se,
že si o něco prodloužíme prázdniny.
Tee-pee jsme postavili už v pátek večer a bydleli jsme v něm až do úterý,
kdy se beseda konala. Půjčili jsme si
jej od Staříčských skautů. Děti si tak
alespoň mohly znova ověřit, jak jsou
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soběstačné a co vše umí. Museli jsme si vařit, každý den chodit na chrastí a dřevo do lesa. Ve volných chvílích jsme se bavili. Hráli jsme naše oblíbené hry a připravovali okolí na besedu. Celou
dobu bylo krásné a parné počasí. Jelikož stan stál kousek od domů, vzbudila stavba velký zájem
veřejnosti. V noci už bylo dost chladno, a tak jsme uvnitř museli mít pořád zapálený oheň, abychom nezmrzli.
V úterý ráno už jsme měli připravené tři táboráky, když přišly děti ze školy. Bylo jich kolem
stovky a tak jsme měli co dělat. Pan Menšík z knihovny jim řekl něco o slavném spisovateli kovbojek. Děti si začaly opékat párky a my je začali postupně pouštět na prohlídku Tee-pee. Nakonec si ještě na louce zahrály bojovku, ve které využily papírové čepice, které si předtím vyrobily.
Potom jsme čekali na odpolední část besedy, kdy měly přijít starší děti. Bylo nám líto, že nikdo
nedorazil a tak jsme hráli hry se dvěma dětmi zajímající se o náš oddíl.
Tee-pee jsme nechali postavené ještě ve středu, ale k večeru jsme ho odvezli na malém traktůrku zpět do Staříče. Tento víkend se všem líbil a začali jsme uvažovat o tom, že letos budeme
šetřit a pořídíme si Tee-pee vlastní. A už teď se těšíme na to, až v něm budeme trávit další krásné
chvíle.
Dalibor Flám
Tato akce měla mezi žáky naší školy velký ohlas. Svědčí o tom dopis Adama Hubálka a Dominika Kuči, který otiskujeme:
Indiáni Karla Maye
„Dne 6. srpna jsme si připomněli významného spisovatele Karla Maye. Krmelínští skauti nás
překvapili. Postavili indiánské Tee-pee na louce. Opékali jsme buřty, postavili jsme si čepici jako
Večerníček. Prvňáci odešli ke škole, zbytek hrál hru, dostat se do kruhu. Poděkovali jsme panu
Menšíkovi za povídání. Byli jsme v Tee-pee“.

Chovatelé hodnotí
Tak jako každý rok, i letos jsme uspořádali již tradiční 39. výstavu drobného zvířectva o pouti
25. a 26. 6. 2005 v prostorách u zdravotního střediska. Jsme počtem malá organizace, ale chceme
se zúčastňovat všech akcí tak, jak bylo zvykem v naší organizaci. Výstavu se nám podařilo dobře,
za pomocí obětavých kamarádů ze sboru dobrovolných hasičů, připravit. Tím jim patří náš dík
za výpomoc. Chovatelé, kteří zde vystavili své oblíbence a svědomitě je připravili, byli podle toho
také ohodnoceni a klasifikováni. Věříme, že každý, kdo naši výstavu navštívil, byl spokojen.
Nyní trochu statistiky.
Bylo vystaveno: 168 ks králíků, 24 plemen
43 ks drůbeže zakrslé, 15 plemen
21 ks drůbeže velké, 8 plemen
2 ks hus slovenských
5 ks kachen ruánských
40 ks holubů, 16 plemen a barevných rázů
Bylo uděleno:
10 čestných cen za králíky
5 čestných cen za drůbež
3 čestné ceny za holuby
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Členové naší organizace získali 6 čestných cen za králíky, 1 čestnou cenu za drůbež a 2 čestné
ceny za holuby.
Výstavu zhlédlo 285 dospělých osob a 135 dětí. Jako každý rok, tak i letos proběhla družební
soutěž.
Výsledky soutěže:
Králíci
Drůbež
1. místo
ZO Krmelín
1 134,5 bodů
1. místo ZO Stará Ves
843,5bodů
2. místo
ZO Stará Ves
1 133 bodů
2. místo ZO Krmelín
841 bodů
3. místo
ZO Paskov
1 126,5 bodů
3. místo ZO Staříč
748 bodů
4. místo
ZO Staříč
1 038 bodů
4. místo ZO Paskov
742 bodů
CELKOVĚ
1. místo
ZO Stará Ves
1 976,5 bodů
2. místo
ZO Krmelín
1 975,5 bodů
3. místo
ZO Paskov
1 868,5 bodů
4. místo
ZO Staříč
1 786 bodů
Tento výčet svědčí o dobré práci v naší organizaci, chovatelé předvedli to nejlepší, co ve svém
chovu mají.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám jakkoliv pomohli při pořádání této náročné
akce. Děkuji panu Slávkovi Jarolímovi, který nám zajistil krmivo pro zvířata a obci za peněžní
příspěvek.
Další velká akce, kterou organizujeme, je očkování králíků proti moru a myxomatóze.
Letos jsme naočkovali pro členy i nečleny celkem 1 200 ks králíků.
Těšíme se na setkání s Vámi na dalších akcích, které budeme jako organizace pořádat.
ZO ČSCH Krmelín, Miroslav Klimeš

Z Lašského společenství, o. s a z Lašské univerzity
libovolného věku
Vítejte do třetího roku činnosti Lašského společenství, o. s. a Lašské univerzity libovolného
věku. Připravili jsem pro Vás následující program.
RNDr. Milan Konečný - radosta LS. o. s.
Přednášky a klubové aktivity:
Kabinet projekční - RNDr. Milan Konečný -„Projekty a dotace – od malých projektů až po
dotace s EU“- Vhodné pro zájemce o rozvoj města a regionu, podnikatele, zástupce spolků a zájemce o management a řízení projektů. Přednáška bude základní, vítáme i přítomnost kvalifikovaných odborníků, kteří mohou přednášejícího v diskusi doplnit.
Národní dům 18. října v 18 hodin.
Kabinet Život - Ing. Ludmila Pavlíková - „Prevence pomocí bylin a alternativních metod“.
Vhodné pro všechny věkové kategorie jako prevence na zimní období.
Národní dům 25. října v 18 hodin.
Kabinet modelingový LULV - Kurz „Něco pro začínající i zkušenější švadleny“, lektor Vlaďka
Válová, předpokládaný začátek kurzu – 8. října v 18 hod. ZŠ Brušperk.

Krmelínský zpravodaj

17

Obsah kurzu – základy střihu a opravy – kalhoty, sukně, sako, rukávy, límce, plášť, raglán, kimono.
Kabinet jazykový LULV – Jazyk anglický - středa 17 hod. – 18 hod. 30 min – začátečníci,
18 hod 45 nin – mírně pokročilí , čtvrtek – 16 hod. 30 min – více pokročilí, 18 hod. ještě více
pokročíli. Konverzace (bude vynikající – více lektorů) a dětský se upřesňují. Vše se koná na ZŠ
v Brušperku. Do všech kurzů se můžete ještě přihlásit.
PRIVIZ centrum -Klub „Hej Rub“ – Akce „Kam s tím?“. Máš přebytky? Dej to do databanky
klubu „Hej Rub“. Např. věcné věci – nábytek, starý počítač, služby – pomohu při úpravě zahrady,
půjčím kolo…a můžeš to za něco vyměnit! Podpora nejen pro nezaměstnané!
Hledáme spolupracovníky na realizaci projektů a projekt managery na malé i větší projekty. Vhodné i pro nezaměstnané a důchodce anebo jak přivýdělek. Také je možné přihlásit se do
činností následujících kabinetů – KLAS – Klub Lašských aktivních seniorů, Život, Junior, Středu,
Ekonický, Podnikatelský...
Vše může být mírně pozměněno!
Informace – www.mawis.cz , www.lassko.cz, konecny@lassko.cz, 558666526, 776683659.
Sekretariát na ZŠ Brušperk, skříňka u autobusové zastávky, vývěska na sídle LS, o. s – K náměstí
č. 500, Brušperk

Aktuality
Oznamujeme zájemcům o rekreační jízdu na koních, že mohou navštívit krmelínského chovatele pana Jardu Tyšera v jeho novém působišti, které se nachází pod krmelínským kopcem.
Můžete prožít hezké chvíle v krásném prostředí s vyhlídkou a s příjemným posezením.
Na projížďku podzimní přírodou Vás zve Jaroslav Tyšer - mobil: 604 201 974

Upozornění
Upozorňujeme občany, že kontejner, který je umístěn v prostoru u lakovny p. Grace, je určen
pouze na železný šrot! Prosíme proto občany, aby do kontejneru neházeli jiné předměty!

Mezi námi . .
Jestli patříte k té skupině občanů, která v tomto období, za příznivého počasí, upřednostňuje procházky přírodou před sledováním odpoledních televizních pořadů, pak tyto řádky jsou určeny právě Vám.
Příroda mne stále oslovuje, budí respekt a její zákonitosti by měl
respektovat každý z nás. Rozhlížíme se a obdivujeme se i stromům, které jsou její součástí. Vzpomeňme, jak rádi jsme si hrávali s nádhernými hnědými plody kaštanů, kolik dřevěných hraček
nás obklopovalo a oslovují i naše vnoučata. A bez interiéru ze dřeva si útulný byt nedovedeme
představit.
Stromy nám obecně poskytují dřevo, plody a některé z nich i proutí. A právě na podzim je
vrbové proutí v plné síle. Je to nejlepší doba pro jeho ořezání na pletení košíků, které přijdou
v období sklizně právě vhod. A jsou to nejen košíky s úchytem přes ruku na houby, ale větší se
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dvěma úchyty na brambory a ty největší přes rameno na trávu, slámu nebo seno. A ptačí budky!
Přesně takové, které jsme viděli dávněji ve večerních pořadech Receptáře. A dále různé druhy
podnosů, třeba i vázy.
Košíkářské vrbové proutí se tedy v době vegetačního klidu nařeže, protože jenom v čerstvém
stavu jsou pruty poddajné a při vyplétání se nelámou. Dle druhů výrobků je nutno především
zhotovení kostry, tj. včetně výšky, šířky a založení madel. A pak jednotlivé pruty odspodu po
základu obtáčíme vyplétáním, každou vrstvu pečlivě dřívkem srovnáváme tak, aby se v jednotlivých vrstvách proutí nad sebou dotýkalo. Vyrobené produkty jsou buď žlutozelené, zelené nebo
červené… podle druhů vrbového proutí. A těch druhů vrb je více než 300, mezi sebou se velmi
často různě kříží a rostou všude tam, kde je v blízkosti voda.Košíkářské výrobky po uschnutí
změní barvu a podle toho, jak ohleduplně s nimi dokážeme zacházet, prodloužíme nebo zkrátíme jejich dobu používání.
A odkud mám tyto informace? Téměř v sousedství bydlí kamarád. Počká, až sejdu k hlavní
cestě, nebo zajdu k němu. Tyto informace mi předával v kotelně a věřte, že Karel Jakubek svými
košíkářskými výrobky umí udělat radost. Vždyť pletení košíků patřilo mezi řemesla a košíkáři
se vyznačovali patřičným fortelem. A tak je moc dobře, že s vrbovým proutím se umí ze záliby
předat obdarovanému i velká radost, a že je tomu tak v naší obci, mezi námi.
Vaše Ludmila Adámková

Výlet do okolí
Tento výlet je určen pro cyklisty. Je nenáročný s přibližnou délkou 40 km.
Z Krmelína se dáme přes Oprechtice-Paskov, Řepiště-Sedliště. Při hezkém počasí je po celé cestě hezký výhled na Beskydy. V Sedlištích dojedeme až k dřevěnému kostelu. Ten pochází z roku 1638. U kostela odbočíme doprava a pojedeme po cestě směrem na Frýdek-Místek. Po 500 m odbočíme znovu doprava.
Pomalu budeme stoupat, až na vrchol zvaný Baba. Zde se nachází Bezručova vyhlídka. Na
vrcholu nalezneme též památník, který připomíná starý pluh. Po prohlídce celého prostranství
se vydáme dále po cestě. Po nenáročném sjezdu se dostaneme do části obce Lískovce-V Hájku.
Od zastávky autobusu odbočíme do lesa a přijedeme ke kapli. O kousek níže nalezneme pramen
s pitnou vodou.
Pro cestu zpět můžeme použít dvě cesty.
1. Dostaneme se až na konec Lískovce, kde odbočíme doprava na Řepiště.
2. Pro ty, kteří mají orientační schopnosti, doporučuji sjet přibližně do poloviny obce a odbočit
doprava mezi domky, kolem hřiště. Odtud budete stoupat až do Řepišť. Pro cestu zpět zvolíme
již stejnou cestu přes Paskov.
Přeji Vám příjemnou a šťastnou cestu.
Martina Popelářová
Koupím dům v Krmelíně a okolí.
Možno i k rekonstrukci. Platba hotově.
Telefon: 777 556 536 nebo 777 556 142

Čistění koberců a sedacích souprav,
levně, rychle, kvalitně.
Telefon: 777 040 012

Volejte:
Tel./fax: 558 647 555,
Mobil: 608 877 165
Příborská 12/1585,
Frýdek-Místek (vedle Modré Labuti)
E-mail: mattys.group@quick.cz
www.mattysgroup.cz
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ZATEPLOVÁNÍ FASÁD

ZÁMKOVÉ DLAŽBY

VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
novostavby, přestavby, obklady, dlažby

OBKLADAČSKÉ A DLAŽDIČSKÉ PRÁCE

TESAŘSKÉ PRÁCE

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

STŘECHY
provádíme opravy, rekonstrukce
a výměny střešních krytin

Jiří Fluksa

MATYS GROUP
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MATTYS GROUP
Firma HA-VEL

Vám nabízí profesionální výuku počítačových znalostí přímo ve Vaší společnosti, a to kdekoliv na území České republiky. 3 počítačové kurzy = 9 hodin výuky a praktických cvičení.
1. Základy počítače
2. Základy textového editoru
3. Internet a elektronická pošta
Přihlaste se:
telefonicky na čísle: 552 305 305
na Internetové adrese www.ha-vel.cz a www.micr.cz
své dotazy můžete zasílat rovněž elektronicky na adresu nppg@ha-velfamily.cz

Nabízíme možnost vyzvednutí
a dovozu zakázky až k Vám domů!
Tel. : 731 179 243

Krmelínský zpravodaj
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Vážení zákazníci,
nejbližším kontaktním místem SMP ve Vašem regionu je kanceláø

smluvního partnera SMP
GASCONTROL,
spoleènost s r.o.
Palkovická 1432
738 01 Frýdek - Místek
Tel./Fax: 595 142 572
e-mail: gascontrol@gascontrol.cz
www.gascontrol.cz
web:
Otevírací doba
Pondìlí 8.00 - 12.00
Úterý
8.00 - 12.00
Støeda 8.00 - 12.00
Ètvrtek 8.00 - 12.00
Pátek
zavøeno

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 17.00
13.00 - 15.00

U novì plynofikovaných objektù
pøijímá žádosti o pøipojení k distribuèní
soustavì
pøijímá žádosti o dodávku zemního plynu
uzavírá smlouvy na dodávku
zemního plynu
provádí montáže plynomìrù (bezplatnì)
U stávajících zákazníkù SMP pøijímá
žádosti na zmìnu odbìratele
žádosti na zmìny v kupních smlouvách
žádosti na demontáž plynomìru

Zákaznická linka SMP 840 111 115

(v pracovní dny od 6 do 20 hod.,
vždy za cenu místního hovoru)

Pohotovostní linka SMP 1239

(nonstop, pouze v pøípadì poruchy)

www.rwe-smp.cz
Z dùvodu poklesu zájmu zákazníkù o hotovostní platby ruší SMP od 1.9.2005 veškeré platby
v hotovosti na zákaznických kanceláøích. Bližší informace o jiných zpùsobech platby za odbìr
zemního plynu vám poskytnou pracovnice smluvního partnera nebo také na www.rwe-smp.cz.
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