Občasník č. 3

Září 2006
Svatováclavský chorál
Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš,
pros za nás Boha, svatého Ducha, Kriste eleison.
Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě.
Nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave, Kriste eleison.
Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné,
zažeň vše zlé, svatý Václave, Kriste eleison.

Svatý Václav (r. 907 - 28. září 935) byl českým knížetem a světcem,
který je považován za hlavního patrona české země.
Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, patron české
země, mučedník, postava, jejíž tradice sehrála velmi důležitou úlohu ve zrovnoprávnění českého státu a přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy. Václavova obliba je také daná
dlouhou církevní tradicí, později byla posílena obrozeneckými potřebami. Kult, ke kterému se
nakonec obrátil i samotný Boleslav, se začal výrazně projevovat od druhé poloviny 11. století.
Vyzdvihované přednosti jsou: zbožný a mravný život, horlivost pro čest a slávu Boží, péče
o rozšíření křesťanské víry v celém národě, stavba četných křesťanských chrámů, častá návštěva bohoslužeb, všestranné konání skutků milosrdenství a lásky. Václav ctil svou matku, pečoval
o chudinu, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv stala křivda, byl osobně statečný, výrobný jezdec na koni.
Český kníže

Informace o dění v obci od 18. zasedání zastupitelstva
obce (7. 6. 2006)
• započato s rozšířením veřejného osvětlení na ul. Vodárenské a ul. Za Křížem
• provedena výměna oken v budově MŠ a odstraněny původní shozy paliva (okna) v knihovně
• na základě výběrového řízení vybrána ﬁrma Bytmont, spol. s r. o., Frýdek-Místek pro rekonstrukci budovy MŠ v ceně 4 847 986 Kč vč. DPH
• v budově ZŠ provedena optimalizace topné soustavy
• je dokončována studie proveditelnosti kanalizace a ČOV
• schválena dotace na dosadbu lipové aleje na Krmelínský kopec ve výši 73 935 Kč - 100%
nákladů
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• místní komunikace opraveny Technickými službami Frýdek-Místek v hodnotě 209 725 Kč
vč. DPH
• rozhodnuto o zrušení výjezdu z místní komunikace na silnici II/486 v lokalitě Cigánka
• uzavřena smlouva s Domovem důchodců Ondráš na příspěvek 15 000 Kč na osobu na rok
2006

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce, konaného
dne 6. 9. 2006
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a)
kontrolu usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce
b)
informaci o dění v obci od 18. zasedání zastupitelstva obce
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a)
rozpočtové opatření č. 2/2006
- částka snížena o 464 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci PO ZŠ
b)
výkup pozemků parc. č. PK 507/1, PK 509, PK 510, PK 511 o celkové ploše 286 m2
z majetku p. Josefa Menšíka do majetku obce za cenu 50 Kč/m2
c)
Územní plán obce Krmelín Změna č. 1 - návrh
d)
zadání změny č. 2 Územního plánu obce
3. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
a)
návrh plánu společných zařízení (cest) v rámci komplexní pozemkové úpravy
4. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) svolat schůzku zastupitelů obce a Sboru zástupců s projektantem společných zařízení
(cest) v rámci komplexní pozemkové úpravy
b) informovat občany o možnosti odvozu posekané trávy a listí do zemědělského družstva Zemkovo

Sdělení obecního úřadu
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, oznamujeme, že volby do zastupitelstev
obcí se uskuteční v pátek 20. října 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října
2006 od 8.00 do 14.00 hodin.
Místo konání voleb:
Ve volebním okrsku č. l:
Je volební místnost v suterénu Haly TJ Sokol, ul. Brušperská, Krmelín 72, pro voliče bydlící v ulicích: Benátská, Bělská, Brušperská, Fojtská, Hraniční, Kolmá, Kostelní, Lípová,
Místní, Na Brodě, Na Cigánce, Nad Hvozdem, Na Nový svět, Na Rybníčku, Na Skalce, Na
Svahu, Paskovská, Polní, Spojná, Starodvorská, Stará cesta, Světlovská, Školní, U Paleska,
Včelařská, Zahradnická, Záhumenní, Za Křížem, Zdravotní.

Krmelínský zpravodaj

3

Ve volebním okrsku č. 2:
Je volební místnost v hostinci Na Světlově, ul. Staroveská, Krmelín 137, pro voliče bydlící
v ulicích: Boční, Hajní, Konečná, Krátká, Květná, Lyskova, Na Zátiší, Nová, Okrajní, Proskovická, Příčná, Rovná, Řadová, Slunná, Staroveská, Světlovská, U Černého lesa, U Kapličky, V Březince, Vilová, Výstavní, V Zahradách.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky.
Každémlu voliči bude dodán 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístek. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.

Změny při vyřizování cestovních pasů
Od 1. 9. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 136/2006, kterým se mění některé zákony na úseku
cestovních dokladů
Co nám novela zákona přinesla:
- Občan si může žádost o nový cestovní pas podat od 1. 9. 2006 pouze v místě trvalého pobytu a na pracovišti, které je vybaveno zařízením pro snímání biometrických prvků.
- To znamená, že všichni občané obcí, které spadají do správního obvodu města Frýdku-Místku, tj. i občané naší obce, musí žádost o nový cestovní pas podat pouze na Magistrátu
Frýdek-Místek, na oddělení v Místku (bývalý MěÚ F-M).
- Pokud občan žádá o vyhotovení cestovního pasu – rychlovky, může si ji podat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností či matričním úřadě, např. na matrice
v Brušperku.
- U cestovních psů pro děti do 5 let, budou se tyto pasy vyhotovovat pouze na pracovišti
v Místku a jejich platnost bude 1 rok.
- Děti do 15 let se nebudou zapisovat do cestovních pasů rodičů. (Pokud jsou již děti zapsány
v cestovních pasech rodičů do 1. 9. 2006 budou moci tyto děti cestovat společně s rodiči).
- Ruší se vydávání cestovních průkazů.
Správní poplatky za vyhotovení cestovního pasu a doba platnosti:
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a biometrickými prvky:
- pro občany starší 5 let a mladší 15 let
100 Kč
platnost 5 let
- pro občany starší 15 let
600 Kč
platnost 10 let
Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů (rychlovky):
- občanům mladším 5 let
50 Kč
platnost 1 rok
(Tito malí občánci budou mít pouze tyto pasy.)
- občanům starším 5 let a mladším 15 let
1000 Kč
platnost 6 měsíců
- občanům starším 15 let
1500 Kč
platnost 6 měsíců

Výměna řidičských průkazů

Dle zákona č. 229/2005 § 134 odst. 2 , jsou povinni držitelé řidičských průkazů provést jejich
výměnu takto:
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Řidičské průkazy vydané:
- od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993
výměna do 31. 12. 2007
- od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000
výměna do 31. 12. 2010
- od 1. 1. 2001 do 30. 04. 2004
výměna do 31. 12. 2013
Řidičské průkazy vydává Magistrát Frýdek-Místek, na oddělení v Místku (bývalý MěÚ
F-M).
Řidičské průkazy a řidičská oprávnění a lékařské potvrzení
Držitel řidičského oprávnění, který dosáhl věku 60, 65 a 68 let a po dovršení věku 68 let každé dva roky je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce, kterou provádí posuzující
lékař (viz § 84 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.). Ten po ukončení lékařské prohlídky vydává vždy
„Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“.
Podle nového znění zákona je výše uvedený držitel řidičského oprávnění povinen mít při
řízení motorového vozidla tento posudek o své zdravotní způsobilosti při sobě a na požádání
ho předložit policistovi ke kontrole (viz § 6 odst. 9).

Úprava vdovských důchodů

Dnem 1. 7. 2006 nabyla účinnosti některá ustanovení zákona č. 267/2006 Sb., který mimo
jiné zákony, mění i zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Nárok na úpravu vdovských důchodů mají od tohoto data podle novely zákona ty ženy,
jejichž manžel zemřel před 1. lednem 1996 a celkový úhrn dvou důchodů, na které měly
nárok (např. vdovského a starobního), překračoval pevně stanovené maximum. Tyto ženy
pak dostávaly buď nižší vdovský důchod nebo na vdovský důchod vůbec neměly nárok. Nárok
na vdovský důchod neměly podle dřívější právní úpravy ty ženy, jejichž samotný starobní nebo invalidní důchod, dosahoval maxima v pracovní kategorii, ve které žena pracovala.
Je třeba zdůraznit - vdovský důchod byl v době před 1. 1. 1996 vyměřen z manželova důchodu ve výši 60%, při souběhu dvou důchodů byl přiznán ten vyšší, např. starobní, a 60% vdovského důchodu se zkrátilo na poloviční výši, v případech, kdy úhrn obou takto vypočtených
důchodů přesahoval maximální částku, byla výše důchodu na ni omezena.
Další podmínkou, kterou je třeba splnit proto, aby ČSSZ mohla vdovský důchod přepočítat
či nově začít vyplácet je, že k 1. červenci 2006 má žadatelka po manželovi, k jehož úmrtí došlo
před 1. 1. 1996, na vdovský důchod stále nárok.
O úpravu či obnovení výplaty vdovského důchodu je třeba písemně požádat Českou správu sociálního zabezpečení, případně jiného plátce důchodů, kterým je mimo ČSSZ také MV
a MO. ČSSZ připravila speciální formulář, který si můžete vyzvednout na obecním úřadě.
Žádost lze sepsat přímo na Okresní správě sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku (oddělení důchodového pojištění ) nebo poslat na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 225 08 PRAHA 5.
Vdovský důchod se upravuje, případně obnovuje, od splátky důchodu v červenci 2006. O žádostech uplatněných do 31. 10. 2006 může podle přijaté právní úpravy ČSSZ rozhodnout ve
lhůtě, která je ve srovnání s běžnými lhůtami správního řízení prodloužena o 90 dnů. Vdovy
o své peníze v souvislosti se zvýšením vdovského důchodu od července 2006 rozhodně nepřijdou, ČSSZ jim je vyplatí formou doplatku.

Krmelínský zpravodaj
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Cenový výměr za svoz, třídění a zneškodňování
komunálních odpadů v období 1. 10. 2006 – 30. 9. 2007
Objem
nádoby
70 l

Četnost svozu

Tarif

Období

1× za 14 dní

P1 01

1. 10. 2006–30. 9. 2007

1 170

110 l

1× za 14 dní

P2 01

1. 10. 2006–30. 9. 2007

1 470

P2 61

1. 10. 2006–30. 9. 2007

1 930

P2 71

1. 10. 2006–30. 4. 2007

1 450

K1 11

1. 1. 2007–31. 12. 2007

9 720

110 l
110 l

1× týdně zima
1× za 14 dní léto
1× týdně zima

kontejner 1× týdně

Cena Kč

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.
Celková hmotnost nádoby 70 l včetně obalu nesmí přesáhnout 50 kg.
Zimní období je od 1. 10. do 30. 4.

Naši jubilanti
V měsících červenci, srpnu a září tohoto roku oslavili významná životní výročí naši občané
Libuše Kommová
70 let
Marta Fulnečková
75 let
Karla Šperlínová
70 let
Milada Strakošová
75 let
Jiřina Lusková
70 let
Radomír Plaček
80 let
Vítězslav Zborovský 70 let
Václav Slavík
80 let
František Novák
70 let
Ludmila Palmiová
85 let
Libuše Bednářová
75 let
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, hodně spokojených dnů v kruhu
blízkých a spoustu životního elánu.
V měsíci srpnu nás navždy opustila
Pavlínka Žídková
1 rok
Rodině vyslovujeme hlubokou soustrast.

Hana Plačková

Z naší farnosti
V letošním roce můžeme pozorovat v naší obci zvýšený stavební ruch na obecních budovách. Končí stavební úpravy na základní škole, pokračuje se v rekonstrukci mateřské školy
a zcela jistě se připravují další investiční akce, které změní k lepšímu nejen vzhled obce, ale
i potřeby jeho obyvatel.
Jedním ze symbolů každé vesnice nebo města je téměř vždy místní kostel nebo kaple. Kostel
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je na každé vesnici jeho dominantou, je to orientační bod pro nově příchozí občany a slouží
občanům obce, a to nejen věřícím.
V Krmelíně máme kostel zasvěcený římským patronům svatým Janu a Pavlovi. Ten, kdo
se s touto stavbou seznámil blíže, poznal, že je v žalostném stavu. Jako akutní se jeví okamžitá kompletní rekonstrukce střechy, pokládka nové krytiny a výměna svodů a okapů. Je zcela
zřejmé, že oprava takového rozsahu si vyžádá nemalé ﬁnanční náklady. I přes velkoryse nabídnutou pomoc ze strany obce a přes pravidelné nedělní sbírky na bohoslužbách není farnost
schopna zcela pokrýt celkové náklady nutné pro dokončení zamýšlené rekonstrukce.
V součastné době ﬁnišují jednání ohledně uzavření příslušné smlouvy o dílo a shánějí se
ﬁnanční prostředky, kde se dá. Prosíme proto všechny, kdo mohou pomoci, jednotlivce i ﬁrmy,
o poskytnutí sponzorských darů. Samozřejmostí je vydání příslušného potvrzení ze strany
farnosti pro účely odpočtu hodnoty daru ze základu daně občana nebo ﬁrmy v souladu s platným zákonem o dani z příjmu.
Prosíme ještě jednou o ﬁnanční podporu a věříme, že kostel sv. Jana a Pavla bude i Vaší
zásluhou sloužit místním občanům ještě po mnoho dalších let.
P. Pavel Kupka, farář

Základní škola Vás informuje
Vážení rodiče!
Slunný červenec a spíše deštivý srpen jsou spolu s prázdninami v nenávratnu. Vaše ratolesti
každé ráno spěchají do školních lavic a Vám se dostává do rukou organizační plán školního
roku 2006/2007.
Pedagogičtí pracovníci školy
Mgr. Dušan Ignačík
ředitel školy
Mgr. Dagmar Kovalová třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Romana Tylečková třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Jarmila Adámková třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Adéla Adamusová třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Yvona Voráčová
třídní učitelka 5. třídy
Anna Libišová vychovatelka školní družiny
Žáci
K 1. 9. 2006 bylo zapsáno 82 žáků:
1. ročník - 15 dětí
2. ročník - 16 dětí
3. ročník - 17 dětí
4. ročník - 17 dětí
5. ročník - 17 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 zodpovídají pedagogové v jednotlivých ročnících a ředitel školy.

Krmelínský zpravodaj
Září:

Říjen:

Listopad:
Prosinec:
Leden:

Únor:

4. 9.
19. 9.
29. 9.

5. 10.
5. 10.
16. 11.
26. – 27. 10.
31. 10.
14. 11.
6. 12.
23. 12.–2. 1.
3. 1. 2007
16. 1.
23. 1.
31. 1.
1. 2.
2. 2.
6. 2.
19. 2.–25. 2.

Březen:
Duben:

5. 4. – 6. 4.
17. 4.

Květen:

Červen:

1. 6.
5. 6.
19. 6.
29. 6.
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Harmonogram školního roku 2006/2007
Slavnostní zahájení školního roku
Zahajovací schůze s rodiči + třídní schůzky (16.00–17.00)
Ředitelské volno – malování objektu (oprava),
dokončení optimalizace topné soustavy
Drakiáda
Přespolní běh
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 2. a 3. roč. (do 14. 12. - 20 lekcí)
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 1. roč. (do 9. 11. - 10 lekcí)
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 4. roč. (do 14.12. - 10 lekcí)
Podzimní prázdniny
Podzimní rej duchů
Turnaj ve ﬂorbalu - povodí Ondřejnice
Pedagogická rada + konzultace (15.00–17.00)
Mikulášská nadílka
Vánoční dílny, vánoční jarmark
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování
Konzultace (15.00–17.00)
Pedagogická rada
Ukončení 1. pololetí - rozdání vysvědčení
Zahájení 2. pololetí
Pololetní prázdniny
Zápis do 1. ročníku
Jarní prázdniny
Turnaj ve vybíjené - povodí Ondřejnice
Dětský maškarní bál (s Unii rodičů)
Rodinománie II. ročník (s Unii rodičů)
Jarní dílny + Vynášení Mořeny
Velikonoční prázdniny
Pedagogická rada + konzultace (15.00–17.00)
Turnaj ve ﬂorbalu – Třanovice
Den Země
Výchovný koncert ZUŠ Brušperk
Děti před oponou - festival divadelních souborů Třanovice
Mc Donald ´s Cup – turnaj v minikopané
Novinářský kalamář – turnaj v miniházené
Den dětí
Atletický trojboj
Konzultace (15.00–17.00)
Pedagogická rada
Školní výlet
Den pro rodinu (s Unií rodičů)
Závěr školního roku 2005/2006
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Zájmové útvary, kroužky, nepovinné předměty:
(pravidelná činnost bude zahájena od října 2006 na základě podaných přihlášek):
Florbal (D. Ignačík), Dětský pěvecký sbor Motýlek (D. Kovalová), Jazyk anglický pro 3., 4 r.
(A. Adamusová)
Výtvarný kroužek (R. Tylečková), Keramika (K. Martiníková), Pohybově-dramatický kroužek pro 3.– 5. r. (Y. Voráčová), 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 .
V průběhu celého školního roku budou navštívena v ostravském Divadle loutek tato divadelní představení dle výběru třídních učitelek:
Kocour Vavřinec – detektiv, sportovec , O pejskovi a kočičce pro 1., 2. r., Stepující stonožka
aneb Hity a mýty V + W + J pro 4., 5. r., Ze starých pověstí českých pro 3., 4 r., Kráska a zvíře
pro 3., 5. ročník, Hobit pro 4., 5. ročník, Půjdem spolu do Betléma pro 1.–5.ročník
Národní agentura programu SOCRATES/Comenius se sídlem v Praze schválila pro školní
rok 2006/2007 projekt V evropském hrnci (zpracovaný ředitelem školy) s ﬁnančním krytím
2500 euro. Tento projekt navazuje na projekt Mezi námi sousedy, realizovaný v minulých školních letech a vybraní žáci školy budou mít opět možnost vycestovat do partnerských škol
v Polsku a Slovensku.
O dalších akcích a případných změnách budou děti i rodiče včas informováni.
Mgr. Dušan Ignačík – ředitel školy

Procházka vesmírem – zpravodaj byl u toho
Velmi zdařilá akce se uskutečnila v Základní škole v Krmelíně. Přesto, že končil školní rok,
se 27. června v odpoledních hodinách shromáždily děti i s rodiči, aby se zúčastnili procházky
vesmírem. Představitelé této „komické“ akce věnovali odpoledni náležitou pozornost, zejména
kostýmům, jejichž výroba určitě zabrala hodně práce. I pan ředitel byl oděn do velmi slušivého
vesmírného skafandru.
Pět stanovišť na okraji Krmelína směrem k lesu „Máchovec“ musely jednotlivé skupiny dětí
i s rodiči, vybaveni praporky s nápisy podle vlastní fantazie, absolvovat a tam splnit nějaký
předem určený úkol - třeba i projížďku vesmírného vozidla za přítomnosti strážce mléčné dráhy, taktéž oblečeného do skafandru. Celá tato procházka končila v dole na bývalém hřišti, kde
již obětaví rodiče očekávali účastníky akce s občerstvením, což všichni přijali s povděkem.
Tato akce byla již třetím ročníkem a doufáme, že nebyla poslední.
Josef Menšík

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.
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I přes dokončovací práce interiéru a náročný úklid jsme 4.září nezůstali nepřipraveni
a přivítali naše nejmladší školáčky v modernějších třídách mateřské školy, aby se tak 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 dětem
mnoho podnětného 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 2006–2007 bude naší mateřskou školu navštěvovat 55 dětí.
V mateřské škole pracují: ředitelka: Jitka
Janková, učitelky: Zdenka Holaniková, Lucie
Neničková, Marie Vašicová, asistentka učitelky: Hana Bestová, pracovnice provozu a stravování: Martina Popelářová, uklízečka: Věra
Zborovská, ekonom: Simona Venclíková.
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V naší mateřské škole se o prázdninách
pilně pracovalo - a to poněkud jinak, než
bychom ve škole předpokládali – byli to především stavební dělníci, kteří začali měnit
podobu naší mateřské školy a to nejen na
kráse, ale především ve prospěch zkvalitnění prostředí, určeného pro vzdělávání našich
nejmenších školáčků.
Už se všichni moc těšíme na konečný výsledek a proto s nadšením malých dětí sledujeme, jak si nám za okny po lešení vykračují
pracovníci a jak pokračují stavební práce.

Jitka Janková, ředitelka mateřské školy
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Zájmové organizace
Informace z činnosti místního Klubu důchodců
Činnost Klubu důchodců je organizována podle plánu, který si na tento rok vytýčil na své
výroční schůzi a podle zájmu členů.
V návaznosti na informace uvedené v minulém vydání Zpravodaje: červnové přátelské posezení, plánované na terase restaurace Nautilus, se pro nepřízeň počasí uskutečnilo pouze
v klubovně. Také účast byla menší. Zatímco červencové posezení s dechovkou se na terase vydařilo. Hudební produkce se líbila. Dobré náladě účastníků přispělo i hezké počasí. O zdařilé
akci hovoří i účast 76 osob.
Rovněž srpnové posezení se uskutečnilo na terase Restaurace Nautilus. Tentokrát s vlastní
Krmelankou. Tuto zdařilou akci ukončil večerní déšť.
Zářiové přátelské posezení se z důvodu nejistého počasí uskutečnilo v prostorách poschodí
Obecního domu. I když venku svítilo sluníčko, i v salónku se účastníci dobře bavili.
Na měsíc září je rovněž připraven a již početně obsazen autobusový zájezd, tentokrát do
Čech pod Kosířem a na Plumlov. V měsíci září se delegace místního Klubu zúčastní setkání
Klubu důchodců a seniorů z povodí Ondřejnice, tentokrát ve Lhotce u Kozlovic.
Měsícem září zahajuje po prázdninové přestávce činnost dámský klub při Klubu důchodců.
Zabezpečen je rovněž již tradiční ozdravný pobyt našich členů a dalších zájemců ve Slovenských lázních Dudince.
Pondělní dopolední setkání členů v klubovně běží dále a podle účasti na nich úspěšně.
František Novák

Z činnosti hasičů
Výletní slavností v sobotu 1. července spojenou s výstavkou a předvedením
techniky z HZS Frýdek-Místek, Ostrava, z SDH Frýdlantu n. Ostravicí a Paskova pokračovaly oslavy 110. výročí založení sboru. Nejdříve děti s pomocí
historické stříkačky úspěšně zdolaly požár makety domečku. Mladé majoretky
z Ostravy předvedly několik pochodových sestav i ukázky diskotanců. Dospělí hasiči ukázali
hašení auta, vyproštění osoby a rozstříhání osobního vozu hydraulickým nářadím. Přes oheň
se prošel hasič v nehořlavém obleku. Vystaveným historickým zásahovým automobilem TATRA byly poté vypravovány okružní jízdy po Krmelíně. Nejzajímavějším vozidlem byl speciální
vyprošťovací vůz z HZS Ostrava, jenž je předurčen pro činnosti při haváriích, nehodách a jiných pracích, kde jsou podmínky pro zasahující hasiče těžké. K vidění byly zásahové vozy TATRA, včetně jejich vybavení a speciální vozidlo pro průmyslové havárie. Dětem udělalo radost
nastříkání obrovského množství pěny, kde se mohly vyřádit. K občerstvení byl nabízen široký
sortiment zabijačkových specialit, které bylo možno odkoupit. Během slavnosti a také v neděli
dopoledne byla v sále hasičského domu instalována výstava vzácných dokumentů o založení
a celé historii sboru, dále zde byly poháry, fotograﬁe, tabla a další cenné předměty. Je škoda, že
si na tuto akci nenašlo cestu více občanů. Kde se dá vidět nejnovější hasičská technika?
Zásahová jednotka se nejvíce věnovala likvidaci nebezpečného hmyzu, teplé letní měsíce
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přály výskytu včel, vos i sršňů. K postřiku hmyzu používá průmyslově vyráběný roztok, který
se aplikuje na roje nebo místa výskytu. V prvním případě hmyz hubí, v dalším působí dlouhodobě a zabraňuje opětovnému nalétávání a setrvávání hmyzu na těchto místech.
Do konce roku nás čeká vybavení jednotky novými přilbami, zásahovými kabáty a dalším
potřebným materiálem.
Dětské kolektivy a dorost začínají přípravu na další ročník celoroční soutěže Plamen a dorostenecké soutěže. Podzimní kolo je složeno z branného závodu a testů.
S blížícími se podzimními měsíci už začínají občané připravovat otop na zimní období. Nezapomeňte si nechat zkontrolovat topné systémy vašich rodinných domů. Podcenění špatného
technického stavu nebo neprovedení nezbytných oprav může přinést nemilou příhodu. A v zimě je každý výpadek ve vytápění citelně znát.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

Zpráva o činnosti TJ Sokol Krmelín
Prázdniny uběhly jak voda a do naší tělocvičny se opět vrací život. Nechali jsme vymalovat
chodby a šatny haly, aby v září mohly zahájit svou sezónu v příjemnějším prostředí všechny
oddíly.
A tak naplno zahájily tréningy oddíly házené, futsalu, karate a stolního tenisu a cvičební
hodiny rozjely jóga, cvičení pro ženy a aerobik. Také posilovna po omezeném prázdinovém
provozu je k dispozici opět od pondělka do pátku vždy od 18:00 do 20:00 hodin. Všichni odpočatí sportovci jsou po prázdninách u nás vítáni.
Pro naše věrné i nové fanoušky uvádíme rozpis domácích zápasů házené:
(Pozor! Máme nově přihlášené i družstvo starších žákyň.)
neděle 24. 9.
8:00
st. žáci
Krmelín
×
KH Kopřivnice
9:00
ml. žáci
Krmelín
×
TJ Sokol Krnov
10:30
muži
Krmelín
×
TJ Rožnov p. Radhoštěm
12:00
ml. žáci
Krmelín
×
KH Kopřivnice
13:10
st.žačky
krmelín
×
HC Hlučín
neděle 8. 10.
9:00
dorost
Krmelín
×
TJ Meteor Orlová
10:30
muži
Krmelín
×
TJ Meteor Orlová
12:00
ml. žáci
Krmelín
×
TJ Cement Hranice
13:00
st. žáci
Krmelín
×
TJ Cement Hranice
14:10
st. žačky
Krmelín
×
HC Ostrava
neděle 22. 10.
8:00
st. žáci
Krmelín
×
Sokol Trnávka
9:00
dorost
Krmelín
×
TJ Rožnov p. Radhoštěm
10:30
muži
Krmelín
×
TJ Lesana Zubří
12:00
ml. žáci
Krmelín
×
TJ Sokol Krnov
13:10
st. žačky
Krmelín
×
SK Opava
neděle 29. 10.
9:00
dorost
Krmelín
×
DTJ Polanka
10:30
muži
Krmelín
×
Sokol Klimkovice
12:00
ml. žáci
Krmelín
×
DTJ Polanka
13:00
st. žáci
Krmelín
×
DTJ Polanka
Případné změny uvedených zápasů jsou aktualizovány na nástěnce ve vstupních prostorách
haly.
Lenka Zborovská
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Oddíl futsalu
V sezóně 2006-2007 bude mužstvo SK Krmelín „A“ hrát opět divizi F. Mužstvo neopustil
žádný hráč loňského kádru, jen přibyl na hostování hráč Sokolu Příbor – Tomáš Lechovič.
V družstvu nastala zásadní změna na postu trenéra. Po odchodu Radima Křižáka do FC VSK
VŠB TU-Megas Ostrava (mládež U-15, U-18), převzal trenérský post náš brankář, Petr Matušínský, který má dlouhodobé zdravotní problémy a nemůže chytat.
Více informací o oddíle najdete na našich nových internetových stránkách- www.skfutsalkrmelin.unas.cz
Rozpis domácích zápasů:
Hrací den je vždy pátek od 19:30 hod. a domácí zápasy odehrajeme v nové sportovní hale
v Brušperku.
15. 9. SK Krmelín×Ferram Opava
2. 2. SK Krmelín×CC R.Mroček-LKW Jistebn.
3.11. SK Krmelín×AC Gasm.Jeseník
23. 2. SK Krmelín×HDO Olomouc
17.11. SK Krmelín×FC SEZAM-Ostr.
9. 3. SK Krmelín×Zvěřáci Ostrava
1.12. SK Krmelín×FC Parl.Ostrava
23. 3. SK Krmelín×SVP Tsunami Příbor
15.12. SK Krmelín×KFW Roub Vítk.
6. 4. SK Krmelín×Tatran Baracuda Jakubč.
19.1. SK Krmelín×FSC Kunčice
20. 4. SK Krmelín×FC VŠB TU-Ostrava „B“
Petr Matušinský

Karatisté Krmelína uspěli na Moravě
Krmelín, Letovice u Brna
Již tradičně se první týden v červenci konal v Letovicích u Brna mezinárodní seminář a turnaj moderního sportovního karate, kde přijeli získávat nové zkušenosti a prezentovat své dovednosti také karatisté z Krmelína.
V bojovém složení: mistryně Ivana Nevludová a Roman Vantuch dorazili již první den krmelínští bojovníci do letovické haly, kde k nim druhý den přibyli i bratři Lukáš a Petr Muladiovi, kteří se vraceli z exhibičního vystoupení u příležitosti XVI. všesokolského sletu v Sazka
aréně v Praze.
„Celý seminář vedl mistr Rudolf Jakhel, který přijal naše pozvání a přijel vyučovat karate až
ze Slovinska. Dále se semináře zúčastnili, a tím ještě více pozvedli jeho kvalitu, koordinátor
MSKA pro Českou republiku mistr Miroslav Zezulka, mistr Pavel Stránský a další mistři, mezi
kterými se také velice dobře uplatnila, nejen jako učitelka a trenérka, ale také jako soudce na
turnaji, jediná mistryně Ivana Nevludová“ řekl Petr Muladi.
„Na konci velmi vyčerpávajícího semináře proběhl mezinárodní turnaj. Bojovníci nastupovali do dvou disciplín, z nichž jedna byla forma, která se cvičí podle technické vyspělosti studenta, a sportovní boj, jenž je také rozdělen jen podle dosaženého technického stupně, a tudíž
se v boji běžně potkávají bojovníci různého věku a také diametrálně rozlišných vah.
Roman Vantuch, který byl na mezinárodním turnaji vůbec poprvé, se skrz obrovskou konkurenci nakonec neprosadil, ale odvezl si cenné zkušenosti, které jak všichni jeho trenéři věří,
příští rok jistě zúročí. Krmelínský oddíl prokázal své kvality až v bojích. V kategorii mužů
(4. kyu) se bratři Muladiovi probojovali až do ﬁnálního zápasu. Tady zapracovaly větší zkuše-
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nosti Petra Muladiho a v krásném, ale zároveň velmi zvláštním boji porazil Lukáše Muladiho
5:0. Takže ve výsledku zabral Krmelín dvě první místa, což - jak nazval mistr Rudolf Jakhel
– byla kuriozita turnaje nejen proto, že vyhráli oba bratři, ale hlavně proto, že Petr nechtěl kvůli
vážnějšímu zranění do bojů vůbec nastupovat a rozhodl se bojovat až na osobní žádost mistra
Jakhela. Aby toho nebylo málo, dostali nakonec oba bratři vyšší pás (3. kyu).
Převzato z Frýdecko-Místeckého deníku ze dne 17. 7. 2006

Mezi námi...
Měsícem září začíná poslední třetina každého roku. Těšíme se na „babí léto“, vycházky do
přírody, z lesa přicházíme s nasbíranými houbami, sklízíme ze zahrádek všechno, co jsme vypěstovali. A zavařujeme, vyrábíme marmelády, připravujeme šťávy a sbíráme ovoce k moštování. Stále se něco děje.
Naše škola je krásná. Stala se dominantou naší obce a až dojde k úplnému skončení stavebních prací a následně úpravě terénu před školou, naplní se představy zastupitelstva obce. Líbí
se mi hodiny nad vchodem a obdivuji barevné provedení názvu školy.
Pan architekt měl citlivou ruku. A pokud bychom v učení T. G. Masaryka chtěli pokračovat,
pak si připomeňme jeho výrok: „Vzděláním národu, vírou Bohu“. Všem žákům naší školy přeji
šťastný školní rok.
4. listopadu 2006 od 9:00 do 14:00 hod. bude v sále na Benátkách Jarmark řemesel. Někteří
o akci víte, ostatním zájemcům připomínám: společně budeme obdivovat malování na hedvábí, malování na sklo, drátkování keramiky a oblázků, ruční výrobu mýdla, výrobky ze včelího
vosku, zdobení medových perníčků, paličkování, hračky ze dřeva, výrobky z patschworku, vazba suchých květin, výstavu Betlémů, líčení a prodej výrobků z Avonu, koření Nahrinu a léčivé
masti Justu. Akce je prodejní, vstup zdarma, majitel Benátek slíbil i prodej frgálů a výrobků ze
zabijačky (jitrnice, jelita, tlačenka, ovarová polévka). Děti z mateřské školy obohatí atmosféru
svými obrázky. Je možné, že někteří vystavovatelé se ještě přihlásí, některé ještě oslovím, třeba
prodejce vánočních kaktusů, sukulentů a bonsají. Vždy se těšíme na hezkou atmosféru, na skutečnost, že se občané setkají, budou se rukodělkám obdivovat, zapomenou na starosti a budou
se na setkání znovu těšit. A každý z nás by se měl stále na něco těšit!
A pak se budeme připravovat na Vánoce. Závěr roku bude opět s rekapitulací plánů a skuečností. Co myslíte, stihnou ještě Sokoli na hřišti ukotvení branek a opatření betonové zídky za
brankou zábradlím ? Hřiště slouží nejen dětem a žákům mateřské a základní školy, ale děvčata
i chlapci pod vedením trénují házenou, fotbal. Třeba je mezi nimi nový Rosický, Sionko, Koller
– jeden blonďatý kluk u branky mi tento cíl pravidelného trénování sdělil. Sokoli! Ten zájem
dětí je pro Vaše povinnosti, tj. jejich splnění, závazný.
Stále ještě trvá období, kdy s košíkem procházíme zahradou nebo skleníkem a sklízíme zeleninu. A jak ji správně uvaříme:
Ve velkém množství vody vaříme jemnou zeleninu (růžičkovou kapustu, brokolici, růžičky květáku), zelenina se varem nerozmačká. V malém množství vody dusíme drobně nakrájenou kořenovou zeleninu proto, aby byla zachována její chuť a obsah cenných látek. Chceme-li mít zachovanou
zelenou barvu zeleniny, vkládáme ji do většího množství vařící vody, vaříme jen jednu minutu
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a ihned vyndáme a ponoříme do ledové vody. A vaříme zeleninu pod poklicí, nebo bez ní?
Z hlediska spotřebované energie bychom měli vždy vařit zeleninu s poklicí. Postupujeme takto u brambor. U vaření některých
druhů zeleniny však často dochází k takovým chemickým vazbám, které mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví. Proto by
měly být vždy např. zelené fazolky vařeny v páře (na podložce)
bez poklice. Zapamatujme si to, protože člověk jí, aby žil, nežije
proto, aby jedl cokoli.
Mezi námi, co myslíte, vážení spoluobčané, budou si žáci
naší školy všeho vážit ? Nejde o to, že o tak krásné budově se
nám v době naší povinné školní dochzázky ani nezdálo, ale
chovali jsme se slušně. Budou i dnešní žáci chtít dokázat, že žijí ve slušné společnosti?
Držme jim palce.
Vaše Ludmila Adámková

Krmelínská historie
1866 V tomto roce táhli od Moravské Ostravy Světlovem směrem k Novému Jičínu Prusové.
(3. července 1866 u Hradce Králové proběhla bitva mezi Rakouskem a Pruskem.)
1896 Krmelínskou školu navštěvovalo v tomto školním roce již 190 žáků, což si vynutilo
rozšíření dosud dvojtřídní školy na trojtřídní. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s tím,
aby pro třetí třídu byla použita dosavadní obecní kancelář a byt místního podučitele.
Zničující požár z podzimu předcházejícího roku uspíšil založení místního sboru dobrovolných hasičů. Již na ustavující valné hromadě se přihlásilo 72 členů. Spolek zakoupil výzbroj pro padesát mužů a čtyřkolovou stříkačku, která byla zpočátku uchována
v jedné z místních stodol.
1906 V červnu postihla část obce silná povodeň, která zatopila několik domů na horním
konci Krmelína.
1916 Dění v obci ve třetím válečném roce se omezilo na úpisy válečných půjček. Na čtvrtou
válečnou půjčku obce upsala 1 000 K a pátou válečnou půjčku ve stejné výši již byla
nucena uhradit z hotovosti místních chovatelů dobytka. Z dalšího dění v obci v tomto
roce stojí snad za zmínku jen schválení propůjčení části hřbitova pro padlé vojíny.
1926 Obecní zastupitelstvo schválilo zavedení nedělního klidu pro řezníky a uzenáře.
Z kulturního dění je třeba připomenout společné oslavy sedmdesátého výročí úmrtí
významného českého obrozence, básníka a spisovatele Josefa Kajetána Tyla. I přes nepříznivou ﬁnanční situaci na ně obec přispěla ze svého rozpočtu alespoň symbolickou
částkou.
1946 Diplom čestného občana Krmelína byl udělen prezidentu dr. Edvardovi Benešovi při
průjezdu obcí. Tento památný den připadl na 17. července. Cesta přes Krmelín byla vyzdobena prapory, domy byly obíleny. Slavobrána s nápisem „Krmelín vítá svého
prezidenta“. Davy občanů lemovaly silnici. Prezident s chotí mával všem při projíždění
z auta. Ožily vzpomínky na jeho práci za války, nešťastný rok 1938, odchod prezidenta
do exilu a jeho vítězný boj za samostatnost ČSR.
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1956 Byl zřízen místní rozhlas a zahájena přestavba a nadstavba školy. Obec měla 27 veřejných světel. V obci přetrvaly dvě soukromé živnosti. Holičství Františka Ondráka
a stolařství Emila Šindela.
1966 Byla započata stavba vodojemu na krmelínském kopci (327 metrů nad mořem) pro
Ostravu.
1976 O proslavení naší obce se zasloužil Vítězslav Mácha, který na XXI. Olympijských hrách
v Montrealu v Kanadě vybojoval stříbrnou medaili v řeckořímském zápase. Jako památku obdržel každý medailista sazenici kanadského javoru. Stromek byl zasazen před
vchodem do základní školy.
1996 V Základní škole v Krmelíně byla opět po 21 letech otevřena 5. třída.
Martina Popelářová

RADKO LINHART měl 85 let
Krmelínský rodák, pekař, sportovec, odbojář, člen
Klubu olympioniků, cestovatel, divácký účastník celé
řady olympijských her, tělem i duší Sokol a vlastenec
Radko Linhart se 16. 8. 2006 dožil v plné svěžesti
a činorodé aktivitě 85 let.
„Pekařinu jsem kromě mnoha míst doma dělal
také po světě ve Finsku, na Ukrajině, v Rusku, Polsku, Kanadě, byla to zkušenost skutečně velmi cenná
a bohatá. Když mi pracovníci České televize položili
otázku, která země se mi líbila nejvíc, bez zaváhání
jsem odpověděl, že sladká a krásná Havaj, ale vzápětí
jsem si uvědomil, že navzdory krásné přírodě jsou
tam ochuzeni o neopakovatelné jinovaté zimní vánoční pohledy na krajinu, které nejsou nikde jinde
krásnější, než právě na Valašsku. Tak jsem řekl lidem
„U něj jsem se cechu pekařskému
vyučil,“ řekl nám k tomuto snímku u po- od televize: Kdepak Havaj, ale kaplička na Radhošti,
mníčku Hynka Tošenovského jubilant naše Pustevny, to je nejkrásnější kout na zeměkouli. To potvrdí každý. Dokonce i Rakušané, kteří mají
R. Linhart
krásnou zem, když jsem jim dělal průvodce a tlumočníka, vyjádřili se o Beskydech slovy: Taková tichá krása, jakou vy tady máte, taková u nás
v Rakousku není“.
Radko Linhart už žije na Dolní Bečvě 62 let. Výchovu k vlastenectví získal doma od otce,
který byl starostou sokolské župy moravskoslezské. „Na výchově k vlastenectví se za první
republiky podílely všechny spolky, ať už to byl Orel, TJ nebo Sokol, ten nejvýrazněji, výchova
tam byla čistě vlastnecká. Také ve škole nás vedli učitelé k vlastnectví. I když se svět mění, je
dobré připomenout si slova Františka Palackého, který po dopsání posledního dílu Dějin národa českého prohlásil, že země česká měla skvělou a bohatou minulost a v době Husově byla
nejvzdělanějším národem v Evropě – jeho slova i dnes musí vzbudit hrdost v každém z nás“
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A plány do budoucna?
„I přes svůj věk nechci zůstat stranou. Chci dělat to, co mám rád a pro co jsem celý život žil“.
Záběr Radko Linharta by stačil na několik životů. Poradil i pomohl. Šel příkladem. Nikdy se
nezpronevěřil sokolské myšlence. Ctil olympijskou myšlenku fair play. Prožil chvíle tragické
i radostné, tak jak je přinesl život. Stále zůstává sám sebou. Jeho život je vrchovatě naplněný
bohatstvím, které penězi nelze získat. Prožil a prožívá bohatý a smysluplný život.
Otiskujeme dopis, který nám zaslal pan Radko Linhart
Vážený pane starosto,
Sokolským „Nazdar !“ zdravím Vás i všechny občany mé rodné obce Krmelín, do níž se vždy
velmi rád vracím. Prožil jsem v ní nejkrásnější léta mého mládí. Připojuji pár dokumentů jen
proto, že jsem dovandroval do té 85 a připomínám si J. A. Komenského, i když jsem optimista,
že každý život má i tu kapitolu poslední. Snažil jsem se žít po celý život dle otcovy rady, kterou
mi napsal do Reichu, kde musel náš ročník 1921 na otrocké práce. „Milý Raďo ! Jsi mladý, máš
ještě celý život před sebou, Chraň si jej, střež si jej, abys byl platným členem své rodiny a národa, z něhož pocházíš“. Ale není času na dlouhé psaní a já se těším, že se k Vám podívám opět
na nějakou významnou událost. Náš ročník už dohromady moc nedáme, neboť už je nás na
mále, jako té rosenky na zelené trávě. Lubím svoji rodnou obec Krmelín a ještě jednou Vás co
nejsrdečněji zdravím. „Kde otec stál – syn vždy bude stát!“
Radko Linhart, Dolní Bečva, 10. 9. 2006

Zachraňte lesní zvěř
Jak jistě víte, loňská zima byla opravdu krutá a hodně dlouhá. Meteorologové předpovídají,
že tomu tak bude i letos. Tím, že téměř celou zimu se udržel sníh a bylo ho skutečně hodně, trpěla i lesní zvěř, jak zající, bažanti, srnčí i ptáci, kteří od nás na zimu neodlétají. Myslivci, i když
se snažili dostat se v hlubokém sněhu ke krmelcům i zásypům, mnohdy jejich snaha nestačila
a hodně lesní zvěře uhynulo vysílením i strádáním z nedostatku potravy.
Vyzýváme proto všechnu školní mládež, aby nyní, kdy dozrávají kaštany, žaludy, bukvice,
i jiné plody, je sbírali a shromáždili na zimní měsíce a pomohli tak myslivcům krmit lesní zvěř.
Určitě se to vyplatí. Vyvarujeme se toho, že další generace se nebudou chodit dívat na lesní
zvěř do zoologické zahrady.
Josef Menšík

Aktuality
• Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, zásahové středisko Frýdek-Místek oznamuje, že v termínu od 9. 10. do 20. 10. 2006 bude v naší obci pracovníky SmVaK prováděn
pravidelný opis vodoměrů.
• Z důvodu zvýšené dostupnosti ordinace všeobecného lékaře má MUDr. Pavel Janečka pro
ordinaci ve Staré Vsi i v Krmelíně jednotné telefonní číslo: 739 226 950
• Informujeme občany o možnosti odvozu posekané trávy a listí do zemědělského družstva
ZEMKOVO v Krmelíně.
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SVATOVÁCLAVSKÝ
HUDEBNÍ
FESTIVAL
(28. září–28. října 2006)
Záštity:

František Václav Lobkowicz
- BISKUP OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE
Vladislav Volný
- BISKUP SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
Ing. Evžen Tošenovský
- HEJTMAN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
VSTUPENKY:
Ostravský informační servis, s. r. o.,
Nádražní 7, Moravská Ostrava
Tel.: 596 123 913,
Více informací na: www.shf.cz

OPRAVY
chladniček a mrazniček
 do 24 hodin bez DPH za práci
 opravy všech značek v bytě zákazníka
 tlakování a plnění autoklimatizací
mechanik: p. Holaň mobil: 605 140 362

Tel: 596 731 421

Ostrava-Nová Bělá, Krmelínská 357
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UNIPOL - zahradnictví, keramika s.r.o.
Stará Ves nad Ondøejnicí 226
všechny srdeènì zve na

SLAVNOSTI UNIPOLU
29.9. - 1.10. 2006

Pøipravili jsme pro vás:
- Prohlídka keramické dílny - ukázka
toèení na kruhu,nahlédnutí do pece...
- Výstava a prodej kaktusù, sukulent.
bonsají a masoravých rostlin ukázky tvarování, odborný výklad a
poradenství
- Ukázka øezbáøského umìní, drátování
a košíkáøství
- Prezentace kamenické dílny
- Výstava dušièkových kytic, vìncù
- Burèák k pohoštìní i prodeji
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INZERCE
Hledám jednoho až dva žáky pro výuku
angličtiny ke stávající žákyni (12 let), úroveň
znalostí – středně pokročilá, výuka 1× týdně,
středa 16–17.30 hod. v Krmelíně.
Kamila Zdražilová, tel. 606 300 309

ZAMĚSTNÁNÍ
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