Občasník č. 3

Září 2007

Svatý Václav - 28. září – Den české státnosti
Český kníže a světec (r. 907 – 28. září 935), který je považován za
hlavního patrona České země.
Syn Vratislava I. a Drahomíry, vnuk sv. Ludmily. Život skončil
rukou vrahů najatých bratrem Boleslavem I. Svatořečen byl již
v r. 972–975 za pontifikátu papeže Benedikta VI.
Kníže Václav jako světec byl považován za ochránce České země.
Byl vyobrazován na symbolech státnosti, korunovačních klenotech, praporcích, mincích atd. Národ ho vzýval v dobách zlých.
Je považován za šiřitele křesťanské víry a zakladatele kostela
sv. Víta na Pražském hradě. Zasloužil se o rozšíření pražského knížectví a výstavbu kostelů a škol.

Sdělení obecního úřadu
Informace o dění v obci od 5. zasedání zastupitelstva obce (14. 6. 2007)
•
•
•
•
•
•
•
•

firma UDIMO Ostrava zpracovává projekt okružní křižovatky silnic II/486
a III/4841
do 16. 11. 2007 úplná uzavírka silnice III/4841 – oprava přemostění trati
s Ing. arch. Šonovským uzavřena smlouva na návrh interiéru budovy Obecního úřadu v ceně 99 960 Kč vč. DPH
nesouhlas Krajské hygienické stanice s umístěním třídy v III. NP budovy MŠ z důvodu nedostatku přirozeného osvětlení-nové řešení osvětlení pomocí světlovodů předáno k posouzení Krajské hygienické stanici
podána žádost na Krajský úřad o dotaci ve výši 700 000 Kč na projekt kanalizace
a ČOV pro územní řízení
zakoupena cisternová stříkačka typu Karosa ASC 25 - RTH od města Brušperk za
cenu šrotu ve výši 44 300 Kč
na stavební úpravy okolí budovy ZŠ vybrána firma Jan Slabý v ceně 1 774 535 Kč vč.
DPH
výpověď p. Aleše Paličky k 31. 10. 2007 a nástup p. Petra Šperlína ml. od 1. 11. 2007 –
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•

možnost příspěvku Úřadu práce na mzdu ve výši 7 000 Kč po dobu 4 měsíců
pro budovu Zdravotního střediska zpracován energetický audit Ing. Cigánkem v ceně
47 600 Kč vč. DPH a projekt rekonstrukce budovy ZS firmou OSA – Ing. Dalibor Staněk v ceně 35 700 Kč vč. DPH

Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12. 9. 2007
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 5. zasedání zastupitelstva obce
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) změnu účelovosti kapitálových výdajů u investice „PD stavby chodníku a ostrůvku
podél silnice I/58 – lokalita Cigánka“ na „PD stavby chodníku a ostrůvku lokalita
Cigánka a Světlov podél silnice I/58“
b) vykoupení pozemku parc. č. 622/1 o výměře 1 756 m2 v k. ú. Krmelín z majetku
p. Marty Klimánkové do majetku obce za cenu 50 Kč za m2
c) rozpočtové opatření č. 5/2007
3. Zastupitelstvo obce uděluje:
a) finanční dar ve výši 3 000 Kč p. Petru Bejochovi, ul. Fojtská, 739 24 Krmelín 392 za
120 bezpříspěvkových odběrů krve
4. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) prověřit dohodu mezi Biocelem Paskov a dopravci ohledně průjezdu nákladních
automobilů silnicí III/4841 - ul. Paskovská

Cenový výměr č. 1/2007

za svoz, třídění a zneškodňování komunálních odpadů
v období 1. 10. 2007 – 30. 9. 2008
Objem
nádoby

Četnost svozu

Tarif

Období

Cena Kč

70 l

1× za 14 dní

P1 01

1. 10. 2007–30. 9. 2008

1 200

110 l

1× za 14 dní

P2 01

1. 10. 2007–30. 9. 2008

1 500

110 l

1× týdně zima
1× za 14 dní léto

P2 61

1. 10. 2007–30. 9. 2008

1 990

110 l

1× týdně celoročně

P2 11

1. 10. 2007–30. 9. 2008

2 400

110 l
1× týdně zima
P2 71
1. 10. 2007–30. 4. 2008
1 540
kontejner 1× týdně
K1 11
1. 1. 2008–31. 12. 2008
9 720
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.
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Celková hmotnost nádoby 70 l včetně obalu nesmí přesáhnout 50 kg. Zimní období je od
1. 10.2007 do 30. 4. 2008.
Možnosti platby:
- v kanceláři obecního úřadu hotově, nebo
- bezhotovostním stykem: číslo bankovního účtu Obce Krmelín 168 198 13 89/0800
variabilní symbol 3722 xxx = číslo popisné rodinného domu
(příklad: 3722477)
specifický symbol
rodné číslo
Platbu proveďte v termínu do 25. 10. 2007.
Jarmila Sýkorová

Sdělení redakční rady Zpravodaje
Závazný postup Redakční rady pro příjem, evidenci a zveřejnění článků (příspěvků)
v obecním Zpravodaji
1) Budeme zveřejňovat jen pisatelem podepsané články, informující o dění v obci.
2) Nebudeme zveřejňovat články s politickým obsahem.
3) Nebudeme zveřejňovat články vedoucí k mylným názorům
s cílem dezorientovat občany.
4) Nebudeme zveřejňovat články, ve kterých budou závažné nepravdivé informace, které
poškozují dobré jméno obce, nebo jejich zástupců. Požaduje-li pisatel u článků s tímto
obsahem vysvětlení, nechť dotaz adresuje na Radu obce.
Josef Menšík

Opisy vodoměrů
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují, že v termínu cca od 11. 10.
2007 do 24. 10. 2007 bude v naší obci prováděn pracovníky SmVaK Ostrava, a. s., pravidelný
opis stavu vodoměrů.

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
V Ostravě byla nově zřízena poradna pro spotřebitele „Sdružení obrany spotřebitelů České
republiky (SOS)“. Sdružení Vám poskytne základní informace o reklamačním řízení, o délce
záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo o podmínkách odstoupení od kupní smlouvy.
Bezplatně získáte znalosti o spotřebitelských právech a pomohou Vám řešit spotřebitelské
problémy.
Poradna je v Ostravě ve Střelniční ulici č. 8, můžete ji navštívit v pondělí od 14 do 18 hodin,
v úterý od 14 do 17 hodin nebo po dohodě ve středu a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.
Telefon č. 596 111 252.
E-mail: ostrava@spotrebitele.info www.spotrebitele.info
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Naši jubilanti
V měsících červenci, srpnu a září roku 2007 oslavili významná životní výročí naši občané
pan Ing. Zdeněk Šindel
70 let
paní Věra Pospěchová
70 let
paní Emilie Čikasová
70 let
pan Rudolf Fabián
75 let
paní Oldřiška Šeděnková
80 let
paní Vlasta Keislerová
80 let
pan Milan Mácha
85 let
paní Zdenka Paličková
85 let
a paní Zdenka Matýsková
85 let
Všem jubilantům přejeme především dobré zdraví, klid, pohodu, spokojenost, radost
a hodně životního elánu.
Hana Plačková

Základní škola Vás informuje
Vážení rodiče !
doufám, že jste prožili s Vašimi dětmi nádherné léto, bohužel či možná bohudík prázdniny
jsou pryč a Vám se dostává do rukou organizační plán školního roku 2007/2008.
Pedagogičtí pracovníci školy
Mgr. Dušan Ignačík
ředitel školy
Mgr. Yvona Voráčová
třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Dagmar Kovalová
třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Romana Tylečková
třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Jarmila Adámková
třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Adéla Adamusová
třídní učitelka 5. třídy
Anna Libišová
vychovatelka školní družiny 1. oddělení
Zuzana Bernatíková
vychovatelka školní družiny 2. oddělení
Žáci - K 1. 9. 2007 bylo zapsáno 81 žáků :
1. ročník - 16 dětí		
4. ročník - 16 dětí
2. ročník - 16 dětí		
5. ročník - 17 dětí
3. ročník - 16 dětí
Výuka
Výuka povinných předmětů bude probíhat v 1.ročníku podle školního vzdělávacího programu Naše tvořivá škola, ve 2.–5. ročníku 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.
Pedagogové školy pro své třídy objednali v Divadle loutek v Ostravě tato představení: Kocour Vavřinec – detektiv, sportovec (1., 2. r.), Jak švec Dratvička vysvobodil princeznu (1.,
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2., 3. r.), Pinokio (3., 4., 5. r.), Ze starých pověstí českých (3., 4., 5. r.), Sněhurka, zvířátka
a sedm trpaslíků (1., 2., 3. r.). Všichni žáci absolvují v místní knihovně následující knihovnické lekce: Práce s knihou - 1. ročník, František Hrubín a Václav Čtvrtek - 2. ročník, Josef
Lada - 3. ročník, Eduard Petiška - 4. ročník, Jules Verne - 5. ročník
Vybraní žáci se zúčastní sportovních turnajů a klání: přespolní běh, florbal, vybíjená, miniházená, atletický trojboj.
Naše škola je zapojena do mezinárodního projektu „V evropském hrnci“ s účastí polské,
slovenské, rumunské a italské školy, v loňském roce obdržela od Národní agentury evropských vzdělávacích programů se sídlem v Praze (www.socrates.cz) 2500 euro, pro letošní
školní rok byla schválena finanční dotace 5 100 euro.
Tento projekt navazuje na projekt „Mezi námi sousedy“, realizovaný v předešlých letech
a vybraní žáci budou mít opět možnost vycestovat do partnerských škol v Polsku a Slovensku.
Zájmové útvary, kroužky, nepovinné předměty :
(pravidelná činnost bude zahájena od října 2007 na základě podaných přihlášek):
Florbal (D. Ignačík), Počítače (D. Ignačík), Dětský pěvecký sbor (D. Kovalová), Jazyk anglický (A. Adamusová), Keramika (R. Tylečková), Pohybově dramatický (Y. Voráčová), Náboženství (J. Paseková).
Školní družina
Provozní doba školní družiny: ranní 6.30–7.45 hod., odpolední 11.40–16.15 hod. s maximálním počtem 30 dětí pro každé oddělení.
Harmonogram školního roku 2007/2008
Září:
3. 9. 2007
Slavnostní zahájení školního roku
11. 9.
Zahajovací schůze s rodiči + třídní schůzky (16.00 – 18.00)
		
Přespolní běh
		
Drakiáda
Říjen:
10. 10.
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 2. a 3.ročníku
		
(do 2. 12.- 20 lekcí)
10. 10.
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 4. ročníku
		
(do 7. 11. - 10 lekcí)
		
Projekt „V evropském hrnci“ (Polsko)
25. – 26. 10. Podzimní prázdniny
31. 10.
Podzimní rej duchů
Listopad: 3. 11.
Přehlídka lidových řemesel
14. 11.
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 1. ročníku
		
(do 12. 12.- 10 lekcí)
		
Turnaj ve florbalu - povodí Ondřejnice
20. 11.
Pedagogická rada + konzultace (15.00–17.00)
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Prosinec: 6.12.
Mikulášská nadílka
		
Vánoční dílny, jarmark, akademie
22. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny
Leden:
3. 1. 2008
Zahájení vyučování
22. 1.
Pedagogická rada + konzultace (15.00–17.00)
31. 1.
Ukončení 1. pololetí - rozdání vysvědčení
Únor:
1. 2.
Pololetní prázdniny
4. 2.
Zahájení 2. pololetí
5. 2.
Zápis do 1. ročníku
25. 2. – 2. 3. Jarní prázdniny
		
Turnaj ve vybíjené - povodí Ondřejnice
		
Dětský maškarní bál (Unie rodičů)
		
Projekt „V evropském hrnci“ (Slovensko)
Březen: 		
Rodinománie 3. ročník (Unie rodičů)
		
Jarní dílny
20. – 21. 3. Velikonoční prázdniny
Duben: 22. 4.
Pedagogická rada + konzultace (15.00–17.00)
		
Den Země
Květen: 		
Den matek
		
Výchovný koncert ZUŠ Brušperk
Červen: 1. 6.
Den dětí
		
Atletický trojboj
10. 6.
Konzultace (15.00 – 17.00)
17. 6.
Pedagogická rada
		
Školní výlet (Velehrad – slovanské hradiště)
		
Den pro rodinu – Putování za Slovany (s Unií rodičů)
27. 6.
Závěr školního roku 2007/2008
O dalších akcích i případných změnách budou děti i rodiče včas informováni.
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

Zájmové organizace
Z činnosti TJ Sokol Krmelín
Koncem měsíce srpna se po prázdninovém „lenošení“ opět rozběhly tréninky našich sportovních družstev - házené, futsalu, stolního tenisu a karate. Od září pak obnovily svou činnost jednotlivé složky Sportu pro všechny - tj. cvičení pro ženy, jóga, aerobic a cvičení pro
maminky s dětmi. Provoz naší posilovny je rovněž rozjet po celý týden. Rozpis cvičebních
a tréninkových hodin, ceník pronájmu a ostatní aktuality jednotlivých oddílů jsou vyvěšeny
na nástěnce ve vestibulu sportovní haly. Pronájem velké i malé tělocvičny je možný po domluvě se správcem haly, panem Macečkem.
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Házená
Sezónu 2006–2007 můžeme počítat jako úspěšnou. Družstvo mužů skončilo druhé o pouhý bod za TJ Zubří a jeho hráč Petr Mácha s 97 brankami byl pátým nejlepším střelcem.
Oddíl dorostu byl také o jeden bod druhý, tentokrát za Rožnovem pod Radhoštěm. Jakub
Červenka byl pátým nejlepším střelcem s 80 vstřelenými brankami. Starší žáci i starší žačky
byli osmí a Leoš Petrovský byl třetím nejlepším střelcem se 70 brankami.
V letošní sezóně došlo v krmelínské házené ke dvěma změnám. Díky nedostatku mládeže
byli zrušeni starší žáci a jejich zbylá hrstka přiřazena k dorostu. Minižáci vzhledem k menší
připravenosti nebyli přihlášeni do soutěže a budou odehrávat zatím jen přípravná utkání.
Mužstvo mužů se navíc přihlásilo do Českého poháru a hned jeho první zápas byl úspěšný,
vyhrálo nad Ostravou 32 : 28. Pro naše „skalní“ fanoušky uvádíme rozpis podzimního kola
domácích zápasů severomoravské ligy mužů a dorostu a soutěže žáků a žaček a budeme se
těšit na jejich podporu.
neděle

7. 10.

neděle

l4.10.

neděle

28. 10.

8:00
9:00
10:30
12:10
8:00
9:00
10:30
12:10
9:00
10:30
12:00

ml.žáci
dorost
muži
st. žačky
ml. žáci
dorost
muži
st. žačky
dorost
muži
ml. žáci

Krmelín
Krmelín
Krmelín
Krmelín
Krmelín
Krmelín
Krmelín
Krmelín
Krmelín
Krmelín
Krmelín

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

TJ Rožnov pod Radhoštěm
TJ Rožnov pod Radhoštěm
TJ Rožnov pod Radhoštěm
Sokol Poruba
TJ Meteor Orlová
Sokol Klimkovice
Sokol Klimkovice
Lesana Zubří
TJ Meteor Orlová
TJ Veselá
SKP Frýdek-Místek „B“

Futsal

Také oddílu futsalu se v loňské sezóně dařilo. Ve své divizi „F“ 3. futsalové ligy se umístili se 43 body na 2. místě za AC Gamaspol Jeseník. Mužstvo „B“ , které hraje Ostravskou
okresní ligu, skončilo s 26 body na 4. místě. V letošní sezóně se mužstvo začíná potýkat
s úbytkem kvalitních hráčů. Je-li mezi krmelínskou mládeží nadějný fotbalista, který by měl
zájem zkusit futsal, ať se přijde podívat na některý z tréninků a mohl by se stát platným členem našeho týmu.
Rozpis domácích zápasů mužstva „A“ podzimního kola soutěže
všechny domácí zápasy se hrají v SH Brušperk , vždy v sobotu v 19:30 hodin
22. 9.
13. 10.
27. 10.

SK Krmelín
SK Krmelín
SK Krmelín

x
x
x

Apollón Horní Bludovice
FC VSK VŠB TU - Industroprofil Ostrava „B“
FC Parlament Ostrava
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10. 11.
24. 11.
8. 12.

SK Krmelín
SK Krmelín
SK Krmelín

x
x
x

Sezam - Langer Ostrava
AC Gamaspol Jeseník
FSC KOMAX Kunčice pod Ondřejníkem

Stolní tenis
Cílem „A“ družstva je 5. - 7. místo v okresním přeboru. V loňském roce dlouho bojovali
o 2. místo, nakonec skončili na 4. místě. Družstvo opustil nejsilnější hráč Dušan Šustek, který přestoupil do Horní Datyně. Místo něj oddíl posílí Daniel Unzeitig, který přichází do TJ
Sokol Krmelín z Nové Bělé.
„B“ mužstvo skončilo v uplynulé sezóně na 9. místě a pro letošní rok má jasný cíl - zachránit se v soutěži. Domácí utkání obou mužstev se hrají v malé herně naší TJ. Většinou je
zde napjatá až bouřlivá atmosféra. Veškerá utkání můžete zhlédnout zdarma, pro diváky je
k dispozici k sezení volná lavice. Fanoušky a fanynky stolní tenisté rádi uvítají. Pro zájemce
samozřejmě uvádíme rozpis domácích zápasů podzimní části soutěže. Hrací dny: sobota od
17:00 hodin
29. 9.
Krmelín „A“ x
TJ Sokol Brušperk „C“
6. 10.
Krmelín „B“ x
TJ Oldřichovice „B“
13. 10.
Krmelín „A“ x
TJ Slezan Frýdek - Místek „B“
20. 10.
Krmelín „B“ x
TJ Sokol Dobrá „B“
27. 10.
Krmelín „A“ x
SK Nervy Čeladná
3. 11.
Krmelín „B“ x
TJ Sokol Kozlovice „D“
10. 11.
Krmelín „A“ x
SSK W. Komorní Lhotka
17. 11.
Krmelín „B“ x
SSK W.Komorní Lhotka „C“
24. 11.
Krmelín „A“ x
KST Dolní Lomná
1. 12.
Krmelín „A“ x
TJ Fer. Frýdlant nad Ostravicí
8. 12.
Krmelín „B“ x
TJ Slezan Frýdek -Místek „D“
Lenka Zborovská, za TJ Sokol

Poděkování
Jménem dětské organizace KONDOR skupina Stará Ves, bych vás chtěl seznámit s několika událostmi letošního roku.V únoru 2007 nám neznámý pachatel podpálil táborovou
základnu. Od začátku měsíce března jsme začali uvažovat, jak tuto základnu opravíme
a zprovozníme do léta, kdy nám každoročně začínají dětské tábory. Začalo to charitativním
koncertem ve Staré Vsi, veřejnou sbírkou, Práskáním v Krmelíně a mnohými brigádami.Po
třech měsících usilovné práce, se psal datum 30. 6. 2007 a tábor byl připraven k provozu.
Proběhlo sedm týdnů nádherné rekreace ,na které se ve třech turnusech vystřídalo 163 dětí.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomohli znovu vybudovat tento LTD. Jedná
se o sponzory, kteří nám přispěli, ale i ty, co se nebáli přiložit ruku k dílu.
Možnost prohlédnout si základnu na: www.kondorsv.com
Petr Mácha, vedoucí skupiny
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Z činnosti hasičů
V letních měsících se pohárových soutěží zúčastňovaly dětské kolektivy, přihlásily se do
letos vzniklé Moravskoslezské ligy mladých hasičů. Liga obnáší pohárové soutěže přihlášených družstev, které se navzájem utkají v šesti kolech. Umístění je závislé na výkonech v jednotlivých soutěžích, do konce sezóny ještě zbývá jedna. Prázdninovou akcí mladých hasičů
č. 1 byl zájezd do Zlína, během něhož navštívili mistrovství republiky v požárním sportu ve
Zlíně, projeli se lodí po Baťově kanálu, navštívili ZOO v Lešné a samozřejmě zažili mnoho
skvělých společných chvil.
Stará garda vyjela na soutěž na Dolní Bečvu, kde byla sice diskvalifikována, ale dosažený
čas slibuje lepší výsledky na nový rok. V něm další členové dovrší věku 35 let, povinného
pro soutěžení ve starých gardách a snad i mladší družstvo staré gardy začne objíždět soutěže
a znovu sbírat vavříny.
Zásahová jednotka se nejvíce podílela na likvidaci nebezpečného hmyzu, vos a sršňů bylo
letos zase hodně. V současné době má zásahová jednotka k dispozici dopravní vozidlo Avia
– A30, rok výroby 1985, které slouží převážně k technickým zásahům. Vybavenost vozidla
k zásahům je velmi dobrá. Technický stav vozidla dobrý, ale náklady na údržbu a opravy se
každý rok zvyšují. Potíže jsou s brzdami a startováním vozidla hlavně v zimních měsících.
I přes tyto problémy je vozidlo schopné provozu na další roky.
Druhým vozidlem byla CAS 25 RTHP, rok výroby 1979. Toto vozidlo nám sloužilo až do
dubna 2007, kdy při zásahu u požáru lesa v Nové Bělé v obtížných podmínkách došlo k poruše motoru vozidla, která znemožnila bez rozsáhlé opravy další provozování vozidla. Po hledání v okolních sborech a následných jednáních jsme dostali vyřazenou cisternu z Brušperka (původně již směřovala do šrotu). Bohužel toto vozidlo je staršího data, než naše původní,
rok výroby 1974. Po úpravách interiéru a zabudování pomocných konstrukcí, výstražných
světel a panelů a doplnění zásahového materiálu jsme vozidlo připravili k zásahům. Dne
14. 7. 2007 jsme 2× vyjeli k požáru skládky ve Staříči. Požár jsme pomohli zlikvidovat, ale
při zásahu se projevily závady na vozidlech, cisterna měla problém se vzduchovou soustavou,
vozidlu AVIA vypovědělo startování. Poruchovost vozidel přímo ohrožuje akceschopnost
zásahové jednotky a při zásahu je nespolehlivost vozidel omezujícím prvkem, jak pro zasahující jednotku, tak pro ostatní účastníky silničního provozu. Udržování vozidel v technickém stavu, umožňující „nějaké“ použití při zásazích každoročně spolyká podstatnou část
prostředků na požární ochranu. Od roku 2009 navíc nesmí vyjet vozidla s jednookruhovým
brzdovým systémem na komunikace, to v praxi znamená, že i vozidlo CAS 25 RTHP v roce
2009 nesmí být použito na výjezdy bez úpravy.
Další problém nastává s přepravou dětí do 15 let ve vozidlech bez autosedaček, což je
případ vozidla AVIA A30. Pouze do konce letošního roku platí výjimka, která nám umožňovala tyto děti převážet bez autosedaček. Pořízení autosedaček do hasičského vozidla by bylo
velice nákladné a podstatně by omezilo dopravu dětí na hasičské soutěže.
Výbor SDH Krmelín po konzultacích s velitelem sboru vyhodnotil situaci a připravil návrhy na řešení, s nimiž Vás rovněž chceme seznámit.
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1. Pořízení nového zásahového vozidla formou přímé platby nebo na leasing
Státní dotace, prostřednictvím programu na obnovu hasičské techniky, činí 2 000 000 Kč,
další finanční prostředky hradí obecní úřad přímou platbou nebo v leasingových splátkách
ve výši min. 2,5 mil. Kč.
2. Pro rychlé technické zásahy a případně dopravu dětí na hasičské soutěže je možnost
převést ze zásob Policie ČR na obce vyřazená vozidla za symbolickou cenu. Ty se stávají po
určité době majetkem obce.
Rok a půl je dlouhá doba, ale výroba nového vozidla trvá min. 6-9 měsíců. Vozidla zásahové jednotky se musí řešit v dlouhodobém horizontu. Finance, které bude nutné vložit do
úprav vozidel, aby vyhověla technickým podmínkám provozu na pozemních komunikacích,
jsou odhadovány na cca 600–700 tis. Kč. Tyto a další každoroční výdaje na zajištění prohlídek a oprav, které se vyskytnou při provozu, bude vhodnější investovat do nové techniky,
u níž je provoz méně nákladný.
Trošku v kontrastu s hlavním zásahovým vozidlem sboru jsou nejblíže porovnatelná zásahová vozidla sborů našeho Brušperského okrsku. Pro zajímavost. Nová nebo poměrně
mladá zásahová nebo dopravní auta si již pořídili ve Staré Vsi n. O, Paskově (dvě vozidla),
Staříči, Fryčovicích, Brušperku a Košatce.
I vozidla SDH Krmelín jsou účastníky silničního provozu a můžete je potkat na silnicích
v obcích nebo poblíže ní. Jede-li vozidlo k zásahu, používá výstražného světelného a zvukového znamení, což jej opravňuje využít některá ustanovení silničního zákona o vozidlech
s právem s předností v jízdě.
Výtah dvou ustanovení ze zákona č. 361/2000 Sb o provozu na pozemních komunikacích
se týká situací, s nimiž se můžete setkat nejčastěji:
„7) Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na
takovém místě, aby jim nepřekážela. Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy
a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel nesmějí zařazovat.“
„9) Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré barvy na stojícím vozidle, musí řidiči ostatních
vozidel podle okolností snížit rychlost jízdy a popřípadě i zastavit vozidlo.“
Přeji vám že, až potkáte vozidla hasičů, bude to jen v případech bez použití výstražného
znamení, kdy nepůjde o rychlost a včasnost zásahu, ale v prvé řadě o bezpečnost vaši i ostatních účastníků silničního provozu. Pro každou cestu si pamatujte jedno důležité pravidlo
„Šťastný návrat domů“.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

Moderní Sportovní Karate Krmelín
Sezónu 2007 zahájili krmelínští karatisté úspěchem na Zimním turnaji v Brně. Naše stálice
Lukáš Muladi si zase s přehledem pohlídal první příčky a umístil se na 1. místě ve Formě
4˚ a na místě 2. ve sportovním boji. Dalším velkým úspěchem bylo 4. místo ve formě 2˚
a 2. místo ve sparingu Romana Vantucha. V ženských kategoriích jsme měli zástupce Dášu
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Mužnou, která předvedla vynikající boje a v konečném výsledku skončila na 2. místě.
Dalším turnajem, kde jsme vyjeli získávat úspěchy byl turnaj 18.3. v Brně. Lukáš Muladi se
opět umístil na medailových pozicích, když se i po drobném zaváhání dostal na 3. místo ve
formě 4˚ a po urputném finálovém boji obsadil místo 1. Roman Vantuch získal i přes obrovskou konkurenci 4. místo ve formě 2˚ a i přes nešťastné zranění se probojoval až na 3. místo
ve sparingu. Svou kondici potvrdil i Tomáš Nenička, který ve formě 3˚ dosáhl na medailové
pozice v podobě 3. místa a v bojích na pomyslnou medaili bramborovou, když těsně prohrál
poslední boj a obsadil tak 4. místo.
Díky svým úspěchům byl Lukáš Muladi vyslán, aby reprezentoval Krmelín také na externí
akci - 1. kolo poháru Dorostu a Juniorů. Zde se znovu projevila Lukášova bojovnost a obsadil tak 2. místo v kumite.
Zatím poslední turnaj byl Mezinárodní turnaj Letovice 2007. Tohoto turnaje se zúčastnili
z Krmelína jen bratři Muladiovi. Lukáš Muladi znovu předvedl formu, která jej katapultovala okamžitě na první místo a v bojích se opakovala historie loňského roku, když se oba bratři
probojovali až do finále, kde spolu změřili své síly. I přes urputnou snahu Lukáše nakonec
znovu zvítězil Petr.
Přes prázdniny náš oddíl také nelenil a ve složení Petr Muladi, Dáša Mužná a Slávek Kratochvíl jsme se zúčastnili tábora na Čeladné, kde jsme jako zpestření vyučovali sebeobranu.
Zájemci, kteří by se k nám chtěli připojit a získávat s námi úspěchy, mají možnost přijít
kdykoli na trénink, napsat pro bližší informace na krm@mska.cz nebo navštívit naše stránky
www.mska.cz/krmelin.
Petr Muladi, vedoucí

Mezi námi . . .
Léto končí 21. září. Dnem 3. září začal našim školákům nový školní rok
2007/2008. Prvňáčci mají i novou koncepci vzdělávání, budou se jí tedy
učit i jejich paní učitelky a přejme jim, aby to byla ta škola hrou, kterou
zmiňoval již J. A. Komenský. Chci věřit tomu, že v naší škole není šikana,
děti se vychovávají v kamarádském kolektivu, ve kterém je ohleduplnost i tolerance. A pokud nechtě dojde k opačným projevům, pak omluva nebude chápána jen jako chyba, kterou
nelze přiznat, ale jako ctnost. Jen se přimlouvám za to, aby děti nevysedávaly stále u televize
a nevnímaly hrůzy, které programy chrlí. Jsem přesvědčena, že dobrý příklad by byl pro děti
inspirující, ale to by pro naši kulturu nebylo dost akční. A právě tady je i úloha pedagoga
nezastupitelná.
Již 14 let probíhá v rožnovském skanzenu setkání pekařů na „pekařské sobotě“, které bývá
v soutěži zastoupeno i zahraničními hosty. A víte, že v nedávné minulosti toto zápolení mezi
25 zúčastněnými vyhrál náš občan pan Ing. Lumír Boček, majitel pekárny ve Fryčovicích.
Soutěžilo se s výrobkem režný chléb a kromě specifických kritérií, daných potravinářskou
normou se hodnotila i vůně, chuť, vzhled a hmotnost.Přejme si, ať chléb ze zmíněné pekárny
nadále chutná a buďme hrdi na našeho občana, kterému se stále práce daří!
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Naší obci příroda darovala krmelínský kopec - poslední výběžek Beskyd, vysoký 327 m,
nejvyšší kopec Ostravska. Je nepřehlédnutelný ze všech cest, kterými do obce vjíždíme. Asi
nejvíce tato dominanta naší obce zaujme ty, kteří přijíždějí od Ostravy. Oslovili jsme naši výtvarnici paní Rechtíkovou a vznikl Pamětní list, který bude, doplněn svatebním meny
novomanželů, vzpomínkou na oslavu svatebního dne, konaného v našich rest. zařízeních
Nautilus a Šindlerův dvůr. Svatebčané si i projížďkou na náš kopec mohou zpestřit svůj den
a kromě pohledu na široké okolí si svůj album mohou doplnit i autentickými fotografiemi.
A třeba, pokud je vše zaujme, i květem do vázičky, která je připravena u pomníku vedle
odpočívadla, přírodě za nevšední čin poděkovat. Vždyť navzdory veškeré moderní technice,
fotografie, byť po létech zažloutlá, neztratila svůj půvab.
3. listopadu 2007 od 9.00 do 14.00 hod. bude v sále Pohostinství Na Benátkách již 4. „Jarmark řemesel“. Kromě loňských vystavovatelů slíbily účast i děti naší ZŠ se svými pozoruhodnými výrobky, dále se budeme obdivovat i výrobě a tvarování marcipánu, vyřezávání
dřevěných holubiček, účast slíbila firma, která šije papuče. Frgálů bude trojnásobek za stávající cenu a majitel Pohostinství bude mít ve větším množství zabijačkové speciality. Vážení
občané, přijďte se podívat, a opět se budeme obdivovat nápadům a dovednosti rukou.
Máte také úrodu jablek? Zkusme „Závin pod závojem“.
Suroviny: 2 vejce, 6 dkg cukr mletý, 20 dkg Hera, 30 dkg hladká mouka (prosátá), 1/4 lžičky prášek do pečiva, citr. kůra, jablka.
Postup: ze surovin připravíme těsto, které rozdělíme na 3 díly, z každého vyválíme obdélník,
který poklademe krájenými oloupanými jablky a dáme do vyhř. trouby (170° C) péci. Buď
upečeme do červena, nebo, jakmile okraje zrůžoví, vytáhneme a sněhovou hmotou z 1 bílku
a 20 dkg cukr písek, záviny nahoře potřeme, ztlumíme teplotu na 150° C a dopečeme.
Závin je rychlý, snadný a svou chutí nezklame. .
Vážení občané, přejme si ještě očekávané babí léto, s příjemnými teplotami a následně pozvolné odeznívání tohoto období a těšme se i na podzim. Tady příroda čaruje a my se opět
budeme kráse barev obdivovat. A mějte všechny dny sváteční.
Vaše Ludmila Adámková

Zpravodaj byl u toho
Putování za indiány
I když již končil školní rok a žáci zdejší školy se těšili na prázdniny, uskutečnilo vedení
základní školy poslední zábavnou akci pro žáky a jejich rodiče tak, jak se již osvědčilo v loňském roce, ale tentokrát pod názvem „Putování za indiány“.
Konec června, místo konání: Krmelínský kopec. Počasí slunné, mírně větrné, odpovídající
tomuto letnímu období.
Na pozvání ředitele školy přicházím na smluvené místo na samém vrcholu kopce. Tam
již čeká jedna z příslušnic učitelského sboru a zanedlouho přijíždí pan ředitel Mgr. Dušan
Ignačík.
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„Dobrý den pane řediteli“, zdravím příchozího. Dostalo se mi však odpovědi: „Žádný ředitel!“
Dnes je to „Šedý vlk“. Neprotestuji – nakonec jeho indiánský kostým tomu odpovídá. Nepřijel na živém koni, jak by se v době indiánů slušelo, ale v plechovém oři, kde jsou koně
spoutané pod kapotou. Z auta vyndává veliký kulatý terč, luk a šípy a záhy na přilehlé louce
vzniká lukostřelecká střelnice. Přichází první skupina žáků, z dalších šesti stanovišť roztroušených v okolí kopce a již zkoušejí navést šípy na cíl. I když mnozí drží luk poprvé, přesto šípy
dopadají na terč. Středně velký vítr však udělal své, a tak některé šípy jsme hledali v trávě.
Jednotlivé hlídky se pak střídaly na všech ostatních stanovištích s různým
zaměřením. Jedno z posledních se nacházelo v ohradách pod vrcholem kopce, a to v prostoru koňských stájí p. Tyšera. Tam se to již „hemžilo“ větší
částí žáků této zdařilé akce. Nechyběly samozřejmě paní učitelky oblečené do indiánských kostýmů a scházeli se tam i rodiče a příznivci školy.
O občerstvení v podobě nealka a sladkostí nebyla nouze. Obětavý pan
Tyšer jezdce provázel v sedle koní kolem ohrad. Zájem byl veliký a děti
brzy překonaly počáteční strach.
Toto středeční odpoledne se skutečně podařilo a je třeba poděkovat organizátorům zdejší
základní školy za jejich přístup pro spokojenost svých „svěřenců“. Všichni očekávají, jaké
téma se uskuteční v závěru příštího školního roku, ale jistě budeme fandit, aby se tyto akce
staly tradicí.
Josef Menšík

Vážení občané,
Dne 24. června t. r. v den naší pouti, vysílal Český rozhlas, rozhlasová stanice Praha 2 svůj
pravidelný pořad – Dobré jitro. Vysílací čas od 5.00 hod. ráno je pro mnohé nezajímavý,
nicméně, nikdo nebudete ranního vstávání litovat.
Zmíněný den nás provázel pan Dr. Václav Větvička zajímavostmi našeho Lašska. Tříhodinová produkce byla doprovázena úryvky Lašských tanců, skladbami tanečního souboru
Ondřejnica a písní paní Hany Hegerové. Byl to nevšední zážitek a proto v pondělí 25. 6. jsem
své dojmy panu Dr. Větvičkovi sdělila. Z rozhovoru vyplynulo, že naši obec zná, protože cestou z Prahy přenocoval v našem Šindlerově Dvoře, kde se mu velmi líbilo a příští den ráno
pozoroval opravu věže našeho kostela. Netajil se chválou prostředí, ve kterém žijeme a při
cestě do Staré Vsi se zastavil a obdivoval se našemu krmelínskému kopci.
První nedělní pořad uvedené rozhlasové stanice stojí za poslech. Kromě Dr. Větvičky bývá moderátorem třeba Pavlína Filipovská, Luděk Munzar, Josef Fousek, Markéta Zinnerová
a další. Věřte, je to vždy sváteční vykročení v nedělním dni a máte dlouze o čem rozjímat.
Ludmila Adámková

Lašsko
Radek Mácha je rozhlasák tělem i duší, třebaže teď právě působí mimo rádio v jedné z našich televizí. A je to Lach. Narodil se v Lašsku, o němž žertovně říkám, že je severním Valaš-
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skem. Nebo obráceně, jižnímu Lašsku se říká Va-lašsko. Bolek Polívka by mne hnal za takové
rouhání. Oba regiony jsou svébytné, jak se říká, tak jaképak copak. Lachy slovníky definují
jako entografickou skupinu českého národa na severovýchodní Moravě a v části Slezska při
řece Ostravici. Maryčka i starý Magdon byli Laši, stejně jako zdejší Máchové, včetně olympijského vítěze, zápasníka Máchy.
Radek Mácha pochází ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, ležící na jejích posledních metrech
života, než ji slupne u Proskovic Odra. A do oné Staré Vsi mne letos na jaře přitáhl, přivezl
a dokopal - a já mu za to veřejně děkuju, protože jsem pro sebe - a teď možná trochu i pro
vás - objevil další nádherný kus naší země. K té cestě mně přiměl jen a jen proto, abych svým
způsobem propagoval i naše dobrojitrnické pořady na stanici Praha Českého rozhlasu 2, a já
jsem starovesským o svém rozhlasovém působení povídal a tak trochu i četl. A přitom jsem
každou vteřinku věnoval šmejdění, alespoň očima, po zdejším kraji.
Až dosud jsem věděl o Lašku jen od Leoše Janáčka. Jistěže ne od něho samotného, ale
z jeho lašských tanců. Od těch pilek, co dořezaly... Tady jsem si je vyzkoušel na vlastní uši.
Spíš bych měl tance zkoušet na vlastní nohy, ale olši tancovat nenaučíte, bohužel k mé stálé
a velké lítosti. O co už mě mé olšové nohy připravily! Spíš o koho! Takže jsem tu vyslechl
na vlastní uši lašské tance a písničky v podání souboru, který se jmenuje podle zdejší říčky
Ondřejnice Ondřejnice. Spíš Ondřejnica.
Dr. Václav Větvička

Krmelín – poetická vesnice – pokračování
První republika
Z první republiky si toho mnoho pamatovat nemůžu.
Ale přece mezi pamětníky patřím. Dávám k tomu, že jsem
tak starý, že si pamatuji všechny Československé a České
prezidenty. Češi a Slováci (až na Hlinkovce) byli nadšeni,
že mají svobodu. Masaryk byla hotová modla. Beneš byl
rovněž nesmírně váženým politikem. Já se v Krmelíně do
žádné politiky nechci pouštět. Jen pár faktů. Že to zas tak
jednoduché s naší politikou nebylo. Byl to mnohonárodnostní stát. Za dobu dvaceti let bylo
celkem 20 vlád, byla nezaměstnanost a nepřísluší mně hodnotit, kolikrát se střílelo do lidí,
kteří chtěli jen práci. Nicméně si nesmírně vážím prezidenta Masaryka a prezidenta Beneše.
Myslím si, že takové politiky by nám mohl každý národ závidět. Nyní se řada politiků hlásí
k prvorepublikové demokracii. Ale Masarykovo heslo: „ nebát se a nekrást“ se nějak vytratilo.
Masaryk zemřel v roce 1937. Stařenka mne poslala, abych šel něco koupit do obchodu
k Linhartům. Viděl jsem na vlastní oči, jako pětiletý kluk, jak celá vesnice plakala. Celá vesnice byli ti lidé, které jsem na dědině potkal a viděl. Když jsem to po létech dobrým přátelům
v Krmelíně vyprávěl, že je to můj první zážitek, který si jako pětiletý pamatuji, k velkému
úžasu jsem se dověděl, jaký to byl věrolomný židák. Tolik zloby jsem na Masaryka za celý
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život neslyšel ani od fanatických komunistů. Bylo to zřejmě z doby, kdy Masaryk na hradě
vyvěsil prapor s kalichem a kvůli projevu Masaryka odjel papežský nuncius z Prahy. Beneš si
zoufal a dalo mu to hodně práce, než jsme se jako republika s Vatikánem usmířili.
Mimo řádných obchodů a hospod byli ještě jiní obchodníci, o kterých mladá generace nic
neví. Jan Plaček měl chalupu a pole na Starém Dvoře, hned vedle Holčáka a Franty Cintlera.
Ten zřejmě vykupoval především mléko a ostatní zboží od sedláků a chalupníků a vozil je do
Vítkovic. Měl dost dětí a nynější Plačci jsou již vlastně potomci jeho synů. Měl i dcery. Ale to
bych mohl poplést. Vím, že jeho vnukem byl také Miroslav Petrovský. Vím, že starý Plaček
byl vážený a uznávaný občan. Jeden jeho syn odešel do Argentiny a já jsem v Argentině navštívil jeho manželku a 2 jeho dcery. Podobný obchod prováděl také pan Domčík a ten určitě
obchodoval ještě celou válku.
Slovo pan, paní a slečna jsem v době svého dětství vůbec neslyšel. Byla však paní učitelka,
pan řídící, pan farář. Prostě a dobře, buď to byla Mařena nebo teta Máňa. Dnes je v Krmelíně
každý pan a paní a málem jsem už tak zblbnul, že mám někdy chuť říkat vnučkám svých
kamarádů slečno. Vím, že jsem ještě „tětko“ říkal před několika léty mamince Liby Blahutové
na Novém Světě.
Když jsem byl jako desetileté dítě v zámku Žďáře a uspával jsem malého bratrance v kočárku před zámeckou zahradou, začala se se mnou bavit paní hraběnka Kinská. Té jsem sice
„tětko“ neříkal, ale paní hraběnka musela mít se mnou velké povyražení. Mluvil jsem zásadně
„krmelínsky“ a jako hovorný hoch jsem ji povykládal o stařence, gruntě a o celém Krmelíně.
Strýček mne večer zpovídal, jestli vím, s kým jsem mluvil. Řekl jsem, že nevím, ale asi to byla
ta paní, které všechny zámecké děti líbaly ruce, když vylezla z kočáru. Bavila se se mnou ještě
vícekrát a dávala mi ovoce ze zahrádky.
Stařiček a ostatní sedláci vozili brambory a zelí sami do Vítkovic. Buď je prodávali nějakému obchodníkovi, nebo trhovci, nebo je na zimu prodávali přímo jednotlivým lidem.
Později mi strýc Marcinek vykládal, jaké zažil problémy, když babě nasypal do sklepa asi 5
metráků brambor. Bylo velké sucho, brambory byly malé, baba brambory nechtěla a strýc
je musel znovu napytlovat a vynést ze sklepa. Selata, housata a jiné zvířectvo do Krmelína
vozila tětka Šiřinkula ze Sedlnice nebo Skotnice. Byla to legendární handlíra. Obchodnice,
která požívala velké vážnosti byla tětka Nesitka z Brušperka. Chodila sice pěšky a s čistou
travnicí (česky s nůší) (slezsky s dišuli), nosila různé textilní výrobky. Chodívala od jednoho
stavení ke druhému prodávat. Z Brušperka k nám chodila nějaká paní prodávat preclíky. To
byly v té době asi nejdostupnější pochoutky. Čas od času k nám na nocleh chodil spávat pan
Buček, zvěroklestič, kterému jsme říkali myškař. Byl velmi čistotný a na tu dobu vzdělaný
a sečtělý člověk. Byl to zdroj informací a pamatuji se, že vedli se stařičkem do pozdního
večera nějaké moudré řeči.
V Krmelíně, až na několik sedláků, nebylo moc bohatých lidí. Nějaká služka, nebo lidi
v nájmu bez pole, na tom dobře finančně nebyli. Pro nás, děti, byl však každý dospělý a hlavně starý člověk váženým člověkem a musel být respektován. Stačilo, když dělal dobré metly,
jako starý Čemerek. Jmenoval se jinak, ale to jsem již zapomněl. Děti se vychovávaly pře-
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devším v rodině, ale také všude, kde byli dospělí lidé. Nemuseli být majetní, ale byli dospělí,
proto museli být dětmi respektováni.
V roce 1938 dostudoval strýc Jan policejní školu. Šel před brušperskou poutí poprvé v uniformě po naší cestě ke gruntu. Když jsem jej spatřil, letěl jsem mu naproti. Byl rád, že jsem ho
letěl přivítat. Měl mne rád jako všichni strýci a dal mi zřejmě ze své první výplaty 5 korun.
Příští den byla v Brušperk pouť. Já jsem byl jako u vytržení, měl jsem peníze a chtěl jsem
jít na pouť. Nikdo se mnou nechtěl jít. Prostě jsem utekl. Strýc Velička, kterého jsem na cestě
dohonil, mně vyhrožoval, abych šel domů. Ale nešel jsem. Na pouti jsem si koupil za 1,20
Kčs perníkovou chaloupku pro stařenku. Nějaké bombony, které se tehdy balily do obyčejných novin. Na pouti mne potkal strýc Pepa v té době 18ti letý. Moc se divil, že jsem na pouti
a odvedl mne z města na cestu, abych nezabloudil. Šel jsem k tětce Šimečkuli, protože jsem
se bál, že dostanu nářez. Tětka šla se mnou na grunt, nářez jsem nedostal, hlavně kvůli tětce
a možná i proto, že jsem se bez úhony vrátil domů.
MVDr. Radko Pastor
(Ze vzpomínek krmelínského rodáka MVDr. Radko Pastora)

Výzva myslivců - Zachraňte lesní zvěř
Tak jako v loňském roce, i letos vyzýváme školní mládež, aby sběrem kaštanů a žaludů
pomohla lesní zvěři překonat tuhé podmínky zimního období. Vykupovat je bude opět myslivec pan Bejoch Vladislav, ul. Fojtská 392, za jednotnou cenu 2 Kč/kg vždy v sobotu dopoledne, tj. 29. 9., 6. 10., 13. 10. a 20. 10. 2007. Děkujeme!

Informace pro maminky s dětmi
Milé maminky s malými dětmi, máte zájem o společná setkání?
Od 2. 10. 2007 nám bude vyhrazeno každé úterý, v salónku Restaurace Nautilus, a to vždy
od 9.00 do 11.00 hodin. Chcete-li si s dětmi zacvičit i zazpívat, pak přijďte mezi nás každou
středu do haly TJ SOKOL, začínáme v 10.00 hodin. Přezůvky a sportovní oděv s sebou!
Těšíme se na společná setkání.

Oznámení vedoucího rybářského kroužku
Všichni zájemci z řad mládeže o členství v rybářském kroužku nechť se dostaví ve středu
3. října 2007 v 17.00 hod. do Základní školy V. Martínka v Brušperku. Děti mladší 10 let se
musí dostavit v doprovodu s rodiči.
Zbyněk Kratochvíl, vedoucí RK

Nabídka

Nabízím na místním hřbitově v Krmelíně dvojhrob, který se nachází v první řadě při vstupu vlevo (hrob na jméno rodina Zezulkova). Ponechám nerez vitrínu i nerez lampu. Hrob je
ve velmi dobrém stavu. Bližší informace na mobilním čísle: 605 918 555.
Anna Andrýsková, Ostrava-Nová Bělá
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KLEMPÍŘSTVÍ
– POKRÝVAČSTVÍ

LINKFER s. r. o.

- pokládka rovných i šikmých střešních
krytin
- demontáž starých střešních krytin
- nástřik půdních prostor proti škůdcům
- výroba a montáž klempířských střešních
prvků
- nátěry plechových střech a okapových
systémů
- montáž střešních oken
- kompletní dodávky materiálů

nabízí k prodeji
ocelové pozinkované trubky
svařované o průměru 60 mm,
tloušťka stěny 2 mm,
v délkách 3 a 4 m
za cenu 50 Kč/m.

Porovnejte naše ceny s jinými.
Dohodnutou cenu nenavyšujeme.
Zdarma zhotovení cenové nabídky.

Telefon: 775 21 09 70
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz
ChrastinaR@seznam.cz

KOUPÍM
RODINNÝ DŮM
KRMELÍN A OKOLÍ
PŘÍPADNĚ
STAVEBNÍ PARCELU
Tel.: 776 246 236

Další informace na tel. č.:
777 645 465.

HLEDÁTE PRÁCI?
CHCETE JINÉ ZAMĚSTNÁNÍ?
Využijte celostátní program podpory
při pracovním zařazení
VOLEJTE KDYKOLIV
555 111 566

PRODEJ PALUBEK – SMRK KLASIK
Vnitřní obklad
Třída A, B 135 Kč/m2
Třída C 110 Kč/m2

Venkovní obklad
Třída A, B 185 Kč/m2
Třída C 149 Kč/m2

Informace na tel.č.: 737 167 971

Desky
3000 Kč/m3
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Služby do bytu zákazníka
Firma Bronislava Boháčová
nabízí služby:

PEDIKÚRA, masáž chodidel
s rozšířením o stříhání vlasů
Jde výhradně o služby do bytu zákazníka.
Služby jsou na objednávku na tel. čísle 724 094 793,
nebo po ústní dohodě na adrese:
Bronislava Boháčová, Okružní 48, 739 23 Stará Ves na Ondřejnicí
Při objednání 2–3 zákazníků výrazná sleva 15 – 25 %.
Těšíme se na vaši objednávku.

ZVEME VÁS

NA VÝPRODEJ DÁMSKÝCH PLAVEK
každé úterý od 16.00 do 18.00 hodin
říjen a listopad

Krmelín, ul. Paskovská 187, u Kramolišů
- plavky loňské kolekce
- poslední kusy
- sleva až 50%
- průměrná cena 290 Kč/kus
- do vyprodání zásob
Návrhy a výroba: Ing. Kamila Balcarová, Krmelín, tel. č. : 558 674 478, 604 645 122
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Technické služby Vám nabízí:










realizace zahrad na klíč
zakládání nových trávníků
údržbu travnatých ploch, kosení
sadové a terénní úpravy
kultivaci ploch
péči o okrasné dřeviny a keře
průklesty, ořezy, kácení
štěpkování větví
frézování pařezů

Realizace zahrad na klíč

Neváhejte a kontaktujte nás!
TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek - Místek
Tel.: 558 443 211 ● Fax: 558 431 195 ● E-mail: info@tsfm.cz ● www.tsfm.cz

Štěpkování větví

Frérování pařezů

NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU!

7.00 – 16.00
7.00 – 16.00
7.00 – 16.00
7.00 – 12.00
7.00 – 15.00

NABÍZÍME DISKRÉTNÍ A ČESTNÉ JEDNÁNÍ

724 355 189
•

telefon do kanceláře

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Provozní doba

800 100 788
•

Nepřetržitá pohotovostní služba zdarma

•

ZAJISTÍME VÁM
KOMPLEXNÍ POHŘEBNÍ SLUŽBY

Brušperk, Krmelínská 345

Terezie Mixová

Krmelínský zpravodaj
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