
Občasník č. 3                                                               Říjen 2008
28. říjen – Státní svátek

V letošním roce si připomeneme 90. výročí 

vzniku samostatného československého státu.

Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých 
v I. a II. světové válce položením kytice u jejich pomníku v předvečer tohoto 
svátku a na jeho oslavu bude 27. 10. 2008 ve 21.45 hod. ohňostroj na Krmelínském kopci.

Sdělení obecního úřadu

Informace o dění v obci od 9. zasedání zastupitelstva obce (19. 6. 2008)

na přelomu měsíce září a října provedla na základě výběrového řízení fi rma MARAN – Stavby • 
Orlová-Poruba opravu středových ostrůvků v silnici I/58 v ceně 68 306 Kč vč. DPH
od 16. 6. 2008 platí obnovený katastrální operát na podkladě výsledků komplexní pozemkové • 
úpravy
byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 237 500 Kč na projekt • 

„Řešení bezbariérového přístupu do MŠ a obecního úřadu a parkových úprav okolního pro-
stranství“ a ve výši 105 000 Kč na projekt „Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Krmelín“ 
(50% celkových nákladů)
byla poskytnuta dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt „Ve-• 
stavba podkroví budovy MŠ v Krmelíně se vznikem nového oddělení“ ve výši 3 480 755,57 Kč 
(92,5% celkových nákladů)
byla poskytnuta dotace ve výši 2 500 000 Kč na pořízení hasičské cisternové stříkačky v roce • 
2009
byla podána žádost o dotaci na MAS Pobeskydí do Programu obnovy venkova na pořízení • 
dětské prolézačky před budovou ZŠ
dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 provedl Krajský úřad dne 27. 8. 2008 – bez • 
závad
úpravu okolí budovy ZŠ provede na základě výběrového řízení Ing. Ivan Tachezy v ceně • 
554 540 Kč vč. DPH, a to do konce listopadu 2008
 zřízení služby Czech POINT na obecním úřadě a s tím spojená dotace z Ministerstva vnitra • 
ve výši 52 000 Kč (zahájení činnosti bude oznámeno místním rozhlasem)
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zpráva o výsledku kontroly investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 9 000 000 Kč prove-• 
dené Finančním úřadem ve Frýdku – Místku – bez závad
19. 9. 2008 byla na Regionální operační program podána žádost o dotaci na stavbu výtahu pro • 
budovu OÚ a MŠ
dne 29. 8. 2008 vydáno kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci pro stavbu „Vestavba • 
podkroví budovy MŠ v Krmelíně se vznikem nového oddělení“, od 1. 9. 2008 zahájen provoz 
s 20 dětmi
 od 22. 9. 2008 plný provoz obecního úřadu po rekonstrukci budovy• 
fi rma Q-PARS Ostrava na základě výsledků výběrového řízení zpracovává projektovou doku-• 
mentaci úpravy okolí OÚ a MŠ pro územní řízení, celková cena projektu 99 484 Kč vč. DPH
na základě výběrového řízení provede stavbu výtahu Ing. Tomáš Šulák v ceně 1 782 028 Kč • 
vč. DPH

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18. 9. 2008

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 a) kontrolu usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce
 b) informaci o dění v obci od 9. zasedání zastupitelstva obce
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) darování pozemku parc. č. 1233/2 o výměře 252 m2 v k. ú. Krmelín z majetku Pozem-
kového fondu ČR do majetku obce

b) darování pozemku parc. č. 188/7 o výměře 568 m2 v k. ú. Krmelín z majetku Věry 
Vybošťokové a Vladimíra Vybošťoka do majetku obce

c) prodej pozemku parc. č. 787/6 o výměře 247 m2 a pozemku parc. č. 787/7 o výměře 
236 m2, vše v k. ú. Krmelín z majetku obce do majetku p. Horymíra Šindlera za cenu 
550 Kč/m2

d) rozpočtové opatření č. 2/2008
3. Zastupitelstvo obce ukládá: úkoly nebyly uloženy

Poděkování kolektivu učitelek MŠ

Pro uspokojení všech požadavků na umístění dětí do mateřské školy zastupitelstvo obce schvá-
lilo fi nanční prostředky na projekt „Vestavba podkroví budovy MŠ v Krmelíně se vznikem 
nového oddělení“. 

Jeho realizace byla směrována tak, aby mohl být v dalším oddělení MŠ zahájen provoz od 
1. 9. 2008. Díky dobré spolupráci se stavební fi rmou Šulák byly práce ukončeny v předstihu, aby 
bylo možno instalovat nábytek a vyzdobit interiér.

Zde je na místě poděkovat kolektivu učitelek MŠ v čele s ředitelkou p. Jitkou Jankovou za jejich 
úsilí při vybudování třídy, navíc v době prázdnin. Pro děti bylo vytvořeno velmi příjemné pro-
středí, což je oceňováno všemi, kdo prostory v podkroví budovy MŠ zhlédli.

Na výše uvedený projekt poskytla Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko do-
taci ve výši 3 480 755,57 Kč. 

Ing. Václav Zezulka, starosta obce
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Výsledky hlasování - Volby do zastupitelstev krajů

konané dne 17. - 18. 10. 2008

Okrsek 1
Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky Platné hlasy % platných 

hlasů
972 505 51.95 505 489 96,83

Strana  Platné hlasy
číslo název celkem v %

1 Komunistická str. Čech a Moravy 72 14.72 
12 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 53 10.83 
18 Strana zelených 12 2.45 
19 Moravané 1 0.20 
24 Osobnosti kraje 7 1.43 
27 Národní strana 0 0.00 
31 Nejen hasiči a živn. pro kraj 3 0.61 
32 Strana zdravého rozumu 0 0.00 
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 1 0.20 
37 SDŽ-Strana důstojného života 3 0.61 
42 Volte Pr. Blok-www.cibulka.net 2 0.40 
44 Demokracie 0 0.00 
47 Občanská demokratická strana 182 37.21 
48 Česká str. sociálně demokrat. 149 30.47 
53 Děln. str.-zrušení popl. ve zdr. 4 0.81 

Okrsek 2
Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky Platné hlasy % platných 

hlasů
680 342 50.29 339 325 95.87

Strana  Platné hlasy
číslo název celkem v %

1 Komunistická str. Čech a Moravy 27 8.30 
12 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 27 8.30 
18 Strana zelených 9 2.76 
19 Moravané 0 0.00 
24 Osobnosti kraje 3 0.92 
27 Národní strana 3 0.92 
31 Nejen hasiči a živn.pro kraj 3 0.92 
32 Strana zdravého rozumu 1 0.30 
33 Sdruž. pro rep.-Republ. str. Čsl. 0 0.00 
37 SDŽ-Strana důstojného života 1 0.30 
42 Volte Pr. Blok-www.cibulka.net 0 0.00 
44 Demokracie 0 0.00 
47 Občanská demokratická strana 140 43.07 
48 Česká str. sociálně demokrat. 109 33.53 
53 Děln. str.-zrušení popl. ve zdr. 2 0.61 
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Výsledky hlasování - Volby do Senátu Parlamentu ČR

konané dne 17. - 18. 10. 2008 

Okrsek 1 
Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební účast 
v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasů

972 494 50.82 491 466 94.91

Číslo Kandidát Volební strana Počty hlasů 
1. kolo

% hlasů 
1. kolo 

1 Tobola Libor Ing. NEZ/DEM 35 7.51
+2 Kopecký František Ing. ODS 160 34.33
3 Recman Svatomír Ing. KSČM 73 15.66

+4 Richtrová Eva Ing. ČSSD 133 28.54
5 Hartmann Petr Ing. KDU-ČSL 65 13.94

Okrsek 2 
Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební účast 
v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasů

680 336 49.41 331 305 92.15

Číslo Kandidát Volební strana Počty hlasů 
1. kolo

% hlasů 
1. kolo 

1 Tobola Libor Ing. NEZ/DEM 31 10.16
+2 Kopecký František Ing. ODS 115 37.70
3 Recman Svatomír Ing. KSČM 31 10.16

+4 Richtrová Eva Ing. ČSSD 95 31.14
5 Hartmann Petr Ing. KDU-ČSL 33 10.81

+) postupující kandidát 

Návrhy na změnu č. 3 územního plánu obce

Do 14. 11. 2008 očekáváme Vaše návrhy na změnu č. 3 územního plánu obce. Návrhy se po-
dávají na formuláři, který obdržíte na obecním úřadě. Schválené návrhy zastupitelstvem obce 
budou zadáním pro schvalovací proces, který bude probíhat v roce 2009.

Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Informace k občanským průkazům

Upozorňujeme občany, že občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané do 31. 12. 
2003 platí nejpozději do 31. 12. 2008. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po 
dobu v nich uvedenou. Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka. Občanské průkazy, 
ve kterých mají vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez 
omezení“, zůstávají nadále platné.
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Cenový výměr č. 1/2008
za svoz, třídění a zneškodňování komunálních odpadů v období 01.10.2008 – 30.09.2009

Objem
nádoby Četnost svozu Tarif Období Cena Kč

měsíční
Cena Kč

roční
 70 l 1× za 14 dní P1 01 1. 10. 2008–30. 9. 2009 105,- 1 260,-
110 l 1× za 14 dní P2 01 1. 10. 2008–30. 9. 2009 125,- 1 500,-

110 l 1× týdně zima
1× za 14 dní léto P2 61 1. 10. 2008–30. 9. 2009 212,-

125,- 2 110,-

110 l 1× týdně celoročně P2 11 1. 10. 2008–30. 9. 2009 212,- 2 545,-
110 l 1× týdně zima P2 71 1. 10. 2008–30. 4. 2009 235,- 1 645,-
kontejner 1× týdně K1 11 1. 10. 2008–31. 12. 2009 830,- 9 960,-

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. Cel-
ková hmotnost nádoby 70 l včetně obalu nesmí přesáhnout 50 kg. Zimní období je od 1.10. do 
30. 4. Letní svoz je od 1. 5. do 30. 9.

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)
 konstantní symbol 3558 
 specifi cký symbol rodné číslo plátce

Naši jubilanti

V měsících červenci, srpnu a září jsme při příležitosti významných životních výročí popřáli 
našim občanům

paní Ludmile Máchové k 85. narozeninám
panu Rudolfovi Foltovi k 75. narozeninám
paní Libuši Blechové k 80. narozeninám
paní Ludmile Kadlecové k 75. narozeninám
paní Libuši Válové k 85. narozeninám
paní Drahomíře Vašíčkové k 75. narozeninám
a paní Kristině Golkové k 92. narozeninám.

Padesát let společného života oslavili v červenci manželé Miroslav a Ludmila Zaoralovi.

Všem jubilantům přejeme ve zdraví strávené krásné chvilky v kruhu svých blízkých a přátel 
a také spoustu životního elánu.

Hana Plačková
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Škola informuje
Vážení rodiče!
doufám, že jste prožili s Vašimi dětmi nádherné léto, prázdniny jsou v nenávratnu a Vám se 

dostává do rukou organizační plán školního roku 2008/2009.
Pedagogičtí pracovníci školy
Mgr. Dušan Ignačík  ředitel školy
Mgr. Dagmar Kovalová  třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Yvona Voráčová  třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Pavla Lejsková  třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Romana Tylečková  třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Jarmila Adámková  třídní učitelka 5. třídy
Anna Libišová  vychovatelka školní družiny 1. oddělení
Sylva Multanová  vychovatelka školní družiny 2. oddělení
Žáci
K 1. 9. 2008 bylo zapsáno 83 žáků:
1. ročník - 20 dětí
2. ročník - 16 dětí
3. ročník - 13 dětí
4. ročník - 17 dětí
5. ročník - 17 dětí
Výuka 
Výuka povinných předmětů bude probíhat v 1.a 2. ročníku podle školního vzdělávacího pro-

gramu Naše tvořivá škola, ve 3.–5. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola, č. j. 
16847/96–2.

Za návaznost učiva v jednotlivých ročnících a dodržování osnov i tématických plánů zodpoví-
dá 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., 

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. roč-
ník, František Hrubín a Václav Čtvrtek - 2. ročník, Josef Lada - 3. ročník, Eduard Petiška - 4. roč-
ník, Jules Verne - 5. ročník. 

Vybraní žáci se zúčastní sportovních turnajů a klání: přespolní běh, fl orbal, vybíjená, minihá-
zená minikopaná – McDonald ś Cup, atletický trojboj.

Naše škola byla ve školním roce 2006–2007, 2007–2008 zapojena do mezinárodního projektu 
V evropském hrnci s účastí polské, slovenské, rumunské a italské školy, od Národní agentury ev-
ropských vzdělávacích programů se sídlem v Praze (www.socrates.cz) obdržela na tento projekt 
7600 euro. Projekt volně navazoval na projekt Mezi námi sousedy, realizovaný v předešlých le-
tech s partnerských školami v Polsku a Slovensku. Pro budoucí dva roky byl škole schválen nový 
projekt (zpracovaný ředitelem školy a paní učitelkou Adélou Adamusovou) s názvem Toxické 
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substance za účasti italské, slovinské, řecké a turecké školy, Národní agentura evropských vzdělá-
vacích programů poskytne škole částku ve výši 16 000 euro.

Zájmové útvary, kroužky, nepovinné předměty:
(pravidelná činnost byla zahájena od října 2008 na základě podaných přihlášek) :

pondělí:  florbal (D. Ignačík), dětský pěvecký sbor (D. Kovalová), jazyk anglický (H. Martínková)
úterý:  míčové hry (J. Adámková), počítače (D. Ignačík),
středa:  náboženství (P. Lejsková), tanečně dramatický (Y. Voráčová) 
čtvrtek:  keramika (R. Tylečková), výtvarný (P. Lejsková)

Školní družina 
Provozní doba školní družiny : ranní 6.30–7.45 , odpolední 11.40–16.15 s maximálním počtem 

50 dětí pro obě oddělení (poplatek 100 Kč/měsíc).

Harmonogram školního roku 2008/2009 

Říjen 27.–29. 10. Podzimní prázdniny
 31. 10. Podzimní rej duchů
Listopad 1. 11. Přehlídka lidových řemesel
 4. 11. Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 4. a 5.roč. (do 2.12.-10 lekcí)
  Pomůžeme našim lesům – zahájení soutěže ve sběru starého papíru
  Turnaj ve fl orbalu – povodí Ondřejnice
 25. 11. Pedagogická rada+konzultace (15.00–17.00)
Prosinec 5. 12. Mikulášská nadílka (s Unií rodičů)  
  Vánoční dílny, jarmark, akademie
 22. 12.–2. 1. Vánoční prázdniny
Leden: 5. 1. 2009 Zahájení vyučování
 20. 1. Pedagogická rada+konzultace (15.00-17.00)
  Projekt Toxické substance – ČR
 29. 1. Ukončení I. pololetí – rozdání vysvědčení
 30. 1. Pololetní prázdniny
Únor: 2. 2. Zahájení II. pololetí
 3. 2. Zápis do 1. ročníku
  Turnaj ve vybíjené – povodí Ondřejnice
  Dětský maškarní bál (Unie rodičů)
Březen: 2. 3.–8. 3. Jarní prázdniny
  Rodinománie 4. ročník (Unie rodičů)
  Jarní dílny
Duben:  9.–10. 4. Velikonoční prázdniny
 21. 4. Pedagogická rada+konzultace (15.00-17.00) 
  Den Země
  Projekt Toxické substance – Turecko
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Květen:  Sportovní turnaje: minikopaná, miniházená
  Den matek
  Pomůžeme našim lesům-ukončení soutěže ve sběru starého papíru
Červen: 1. 6. Den dětí
  Atletický trojboj
 9. 6.  Konzultace (15.00-17.00)
 23. 6.  Pedagogická rada
  Školní výlet
 30. 6.  Závěr školního roku 2008/2009

O dalších akcích i případných změnách budou děti i rodiče včas informováni.
Mgr. Dušan Ignačík – ředitel školy

O letošních prázdninách jsem byl s rodiči a sourozenci na dvou dovolených.
V červenci jsme jeli do Červeného Kostelce. Navštívili jsme zámky v Náchodě, Opočně a v Ra-

tibořicích. Taky jsme se prošli Babiččiným údolím a chodili jsme na procházky k nedalekému 
rybníku, kde jsme krmili labutě. V srpnu jsme jeli do Uherského Hradiště. Byli jsme i v zámec-
kém parku v Buchlovicích a v Lednici. Největší zážitek jsem měl v Lednici, protože když jsem 
vyšel na vrch minaretu, uviděl jsem na vlastní oči ledňáčka. Po cestě domů jsme se stavili v Na-
pajedlích a koupali jsme se v přírodním koupališti Pahrbek. Letní prázdniny se mi vydařily a už 
se těším na další.

Paseka, 4. ročník

O prázdninách jsme byli s rodinou ve Šternberku. Skoro každý den jsme se jeli na něco podívat. 
Např. na vysokou rozhlednu, na kostel, a na hrad Sovinec. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme byli na 
Sovinci. Zajímavé bylo, že každý den bylo hezky, ale dva dny strašně pršelo. Rád bych se tam zase 
někdy vrátil.

Ještě jsme byli s babičkou, dědou a tetou v jižních Čechách. Bydleli jsme v chalupě. Jezdili jsme 
na kole, hráli fotbal a karty.Jednou jsme sjížděli na raft u řeku Vltavu. Krásně bylo i na zámku 
Hluboká.

Už se těším na další prázdniny!                                                                       L. Hranický, 4. ročník 

A pro všechny, kterým se do školy moc nechtělo…
Ve škole
Pojďte děti do školy,
napište si úkoly.
Naučím vás kreslit, psát 
a v matyce počítat.
Sedněte si do lavice,
nachystejte svoje ruce.
Do ruky si vemte tužku,
namalujem černou mušku.

Ve škole se učíme
o kytičce, i o jiné.
Paní učitelka učí nás,
ať je zima,nebo mráz.
Ve škole jsme kamarádi,
máme se tu všichni rádi.

K. Slaběňáková, 2. ročník
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Zájmové organizace

Z činnosti Klubu důchodců

Místní Klub důchodců neustál ve své aktivitě ani v letních měsících. Mimo pravidelná pon-
dělní dopolední setkávání se k pobesedování, případně poblahopřání k životním výročím byla 
organizována i přátelská měsíční posezení. První v tomto hodnoceném období se uskutečnilo 
3. července na terase Obecního domu. Akci zpříjemnila dechová hudba z Brušperka. Svou pro-
dukci přiměla přítomné ke zpěvu i k tanci. Milým překvapením přítomných bylo rovněž působi-
vé vystoupení mažoretek – členek Klubu důchodců z Paskova.

Srpnové přátelské posezení se uskutečnilo rovněž na terase Obecního domu. Tentokrát tu hrá-
la Krmelanka. Její vystoupení se rovněž líbilo, o čemž svědčí setrvání a bavení se účastníků do 
večerních hodin. Zpestřením bylo kolo štěstí.

Zářiové posezení, plánované rovněž na terase, se z důvodu nejistého počasí uskutečnilo v klu-
bovně důchodců.

I zde hrála Krmelanka a točilo se kolo štěstí. Účast byla tentokrát nižší, ale zábava příjemná.
Dne 18. září připravil Klub autobusový zájezd s návštěvou vodní přečerpávací elektrárny Dlou-

há Stráně a Velkých Losin. Od 25. září je po letních prázdninách opět připraveno setkání žen 
v dámském klubu. Setkání budou dále organizována jednou měsíčně v klubovně důchodců a pa-
ní Jana Pchálková pro ně připravuje zajímavé náplně.

Říjnové přátelské posezení se uskutečnilo již 2. října v salonku a klubovně v 1. poschodí Obec-
ního domu. Členové na ně připravili kulturní vystoupení.

Klub důchodců se připravuje rovněž na setkání Klubu důchodců a Senior klubů, které každo-
ročně organizuje Seniorklub v Palkovicích pod názvem „Důchodci se baví“, zve na ně přátelské 
Kluby, a kde každý se zúčastněných Klubů se představí s připravovaným zábavným programem. 
Krmelínský Klub důchodců se akce zúčastňuje pravidelně.

Prosincové přátelské posezení plánuje místní Klub již tradičně s Mikulášem.
Měsíc prosinec je pro výbor Klubu důchodců také obdobím hodnocení toho, co se pro členy 

udělalo, co se nepodařilo realizovat a zvažování jaké aktivity nabídnout členům v roce příštím, 
aby na počátku nového roku mohl členům na výroční schůzi složit účty a předložil plán.

Přichází podzim, přijde zima a někteří starobní či invalidní důchodci, kteří k nám dosud nena-
šli cestu, začínají uvažovat jak využít volný čas. Přijďte mezi nás.

Snad se nudit nebudete.                                                                                              František Novák

Z činnosti TJ SOKOL KRMELÍN

Prázdniny uběhly jak voda a do naší sportovní haly se opět vrátil obvyklý režim. 
Sportovní oddíly začaly své tréninky, posilovna je otevřená každý všední den a také oddíly 

Sportu pro všechny se rozjely naplno. 
Novinkou v oddílech SPV je pondělní aerobic, kdy jsme zavedli komerční hodiny s profesio-

nální cvičitelkou Magdou Volnou z Fryčovic. Cvičební hodina stojí 40 Kč a zvládne ji i začáteč-
nice, přijďte si to zkusit!
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Pro zralé ženy i nadále probíhá každé úterý od 19:30 hod cvičení v malé tělocvičně a ve středu 

od 19:00 hod jóga.
Maminky na mateřské s nejmladšími dětmi, zhruba od 1,5 roku, mohou využívat malou tělo-

cvičnu každou středu od 10:00 hod. Děti si hrají, zpívají, tančí, cvičí a hlavně si zvykají na kolektiv 
vrstevníků.

Mimo cvičební a tréninkové hodiny nabízíme naše tělocvičny k pronájmu. Informace o vol-
ných hodinách jsou k dispozici u správce haly, na nástěnce ve vestibulu, nebo na našich interne-
tových stránkách – www.tjsokolkrmelin.cz

Na závěr bychom chtěli veřejně poděkovat fi rmě pana Tataye, která nám bezplatně opravila 
střechu staré budovy. Mockrát díky! 

Pro věrné fanoušky stolního tenisu a házené uvádíme rozpisy domácích zápasů, aby si mohli 
naplánovat volné soboty a neděle.

STOLNÍ TENIS
okresní přebor - podzim 2008
zápasy probíhají každou sobotu od 17:00 hodin
25. 10.  TJ Sokol Krmelín A - SSK KL Stonávka B
15. 11.  TJ Sokol Krmelín A - TJ Sokol Brušperk C
29. 11.  TJ Sokol Krmleín A - TJ Orel Paskov B
13. 12.  TJ Sokol Krmelín A - TJ Sokol Skalice

HÁZENÁ
Neděle 2. 11.  9:00 dorost  TJ Sokol Krmelín - Sokol Trnávka
  10:30 muži  TJ Sokol Krmelín - TJ Rožnov p. Radhoštěm
  12:10 ml.žáci  TJ Sokol Krmelín - Sokol Ostrava B
  13:10 st.žáci  TJ Sokol Krmelín - Sokol Ostrava B
Sobota 8. 11.  15:00 muži  TJ Sokol Krmelín - TJ Lesana Zubří

Moderní sportovní karate Krmelín

Rok 2008 začal pro Krmelínské karate úspěšně na Zimním turnaji v Zábřehu na Moravě. Z na-
šeho oddílu se turnaje zúčastnil pouze Roman Vantuch, a přestože v kategorii sportovního boje 
nastoupil poprvé, podařilo se mu probojovat se až do fi nále, kde nakonec zvítězil. 

 Další akcí byl úvodní seminář v Chotěboři. Díky silnému náboru, který proběhl v únoru to-
hoto roku, se naši nováčci semináře zúčastnili a podle očekávání Krmelín nezklamal. Všichni 
zúčastnění přijeli domů s vyšším pásem. Na 11. kyu zde povýšili: Láďa Bradáč, Přemysl Mokroš, 
Jan Dúbrava, Ivan Juráš, Petr Kolář a Ondřej Koval. Někteří nováčci cvičili dokonce tak dobře, 
že 11. kyu přeskočili a rovnou získali první žlutý pás, tj, 10. kyu. Jsou to: bratři Jan a Antonín 
Konvičkovi, Filip Ferenc a Libor Laník. 

V červenci pak následoval již tradiční Mezinárodní turnaj Letovice 2008. Tento turnaj, který 
byl završením týdenního intenzivního trénování karate, přinesl Krmelínu několik medailových 
ocenění. Ivana Nevludová obsadila v bojích 3. místo a Lukáš Muladi se díky své technice umístil 
na 2. místě ve formě Set. Po velké pauze se tohoto turnaje zúčastnil i Michal Dúbrava, který se 
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umístil na 3. místě ve formě Sekundě a vybojoval 2. místo v bojích. Třešničkou na dortu bylo poté 
1. místo pro Petra Muladiho ve sportovním boji. Tímto však náš úspěch neskončil, protože na 
úplný závěr se rozdávaly vyšší pásy a z Krmelínské sestavy povýšili na 10 kyu, Láďa Bradáč, Ond-
řej Koval, Přemysl Mokroš a Petr Kolář. Michal Dúbrava obdržel 7. kyu a Libor Konečný 4. kyu.

Letní prázdniny jsme zakončili víkendovým seminářem, který byl zaměřen speciálně na boj 
pod vedením ultimátního zápasníka Ladislava Žáka. Seminář se skládal z praktických a teoretic-
kých bloků. V praktických blocích jsme trénovali boj na zemi za pomocí technik Brazilského Jiu-
Jitsu používaných v ultimátních zápasech UFC. Teoretické bloky se zabývaly převážně tréninkem 
a stravováním. Seminář byl nejen velmi cenným zdrojem informací ale také velkou motivací pro 
další rozvoj a trénink.

Veškeré bližší informace o Krmelínském karate naleznete na našich webových stránkách 
www.mska.cz/krmelin.                                                                Za oddíl Karate Krmelín Petr Muladi

Začíná další sezóna futsalové divize

V pátek 26. 10 začíná našim futsalistům nový ročník soutěže. Ten letošní bude nesmírně ná-
ročný, neboť došlo ke snížení počtu mužstev na dvanáct, z nichž snad deset bude velice silných. 
Z loňska zůstali ambiciózní Jeseník, Brušperk, Kunčice, nevyzpytatelný celek VŠB za který mo-
hou nastupovat hráči ligového „áčka“, dále prý velice silný nováček ze Závodní České Vsi, ale 
hlavně tři mužstva sestoupivší ze druhé ligy a to Slavičín, Opava a Malé Hoštice. Zvláště Slavičín 
posiluje a chce zpět nahoru.

My nastoupíme se skoro stejným kádrem jako v minulé sezóně. Mrzí nás odchod Honzy Bla-
huta, jehož si povolala zpět do svých řad Mikeska Ostrava. Naopak do kádru se vrátil Martin 
Bulava.

Svoje domácí zápasy odehrajame opět v hale v sousedním Brušperku v pátky ve velice dobrém 
čase. Začátky vždy v 18:00, což by mohlo do haly přivábit v hojném počtu diváky. Těšíme se na 
jejich podporu a doufáme že budou jako vždy skvělí a poženou nás k zisku bodů.

ROZPIS PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY
Pátek  24. 10  20:30  ZŠ Hradec n/M  SK Ferram Opava – SK Krmelín
Pátek  07. 11  18:00  SH Brušperk  SK Krmelín – FC VŠB Industroprofi l Ostrava
Neděle  16. 11  20:00  SH Sareza  FC Parlament Ostrava – SK Krmelín
Pátek  21. 11  18:00  SH Brušperk  SK Krmelín – Tahouni – Zvěřáci Ostrava
Pátek  28. 11  19:15  SH Jeseník  AC Gamaspol Jeseník – SK Krmelín
Pátek  05. 12  18:00  SH Brušperk  SK Krmelín – Závodní Česká Ves
Pátek  12. 12  18:00  SH Brušperk  F.T. Brušperk – SK Krmelín

B. Vychodil vedoucí mužstva

Řádky z tenisu...

Letos jsme vstoupili do páté tenisové sezony. Pro mnohé se staly tenisové kurty v Krmelíně 
neodmyslitelným místem sportovního vyžití, pro jiné zase relaxací po pracovním či studijním 
vytížení. Každý si užívá po svém. Rozhodující však je, že do tenisového areálu přichází stále více 
zájemců z řad mládeže i dospělých. Náš tenisový oddíl při T. J. Sokol Krmelín je zaměřen přede-
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vším pro rekreační sportování široké veřejnosti. Díky zvýšenému zájmu o tenis a sponzorským 
darům se nám daří hospodářsky zabezpečit chod i údržbu tenisového areálu a to i bez navyšování 
poplatků za pronájem kurtů i bez navyšování oddílových příspěvků. Vždyť málokterý tenisový 
oddíl se může pochlubit tím, že po dobu pěti let poplatky za služby nenavyšoval, přičemž patříme 
k nejlevnějším v širokém okolí. Přitom kvalitu antukového povrchu obdivují mnozí tenisoví od-
borníci. Vedle zvolené technologie při výstavbě závisí především na dobré údržbě a starostlivosti 
našich správců. Co nám však schází, je vybavenost, neboť stará plechová bouda, sloužící dříve 
jako garáž, nijak nekrášlí okolí kolem zdravotního střediska a je nedostačující. Sociální zaříze-
ní můžeme využívat v prostorách vedlejší sportovní haly, je však sporadicky využíváno jen při 
turnajích, neboť je to trochu „od ruky“. Prozatím o výstavbě důstojnější správcovské místnosti 
s nejnutnějším sociálním vybavení můžeme těžko uvažovat, neboť nás fi nančně zatěžuje splacení 
půjčky ve výši 800 tisíc korun Obecnímu úřadu v Krmelíně. Dosud jsme splatili 320 tisíc Kč, a to 
je již částka, za kterou bychom mohli postupně vybavovat náš sportovní areál. 

K tenisu se snažíme přitáhnout krmelínské děti a mládež. Spojili jsme se s tenisovou školou ve 
Staré Bělé a od loňského podzimu organizujeme pro naše nejmenší pravidelnou tenisovou výuku, 
kterou vedou profesionální trenéři. Od května do poloviny října probíhá výuka na kurtech, od 
října do konce dubna ve sportovní hale.Začalo se od těch nejmenších a pokroky se postupně do-
stavují. Přes letní prázdniny jsme opětovně dali úterní a čtvrteční dopoledne k dispozici zdarma 
krmelínským školákům. Tato forma vyplňování volného času dětí však nebyla ani letos dosta-
tečně využívána, neboť fenomén televize a počítačů je přitažlivější, ale pro rozvoj dětí z hlediska 
zdravotního bohužel méně prospěšný. Více si slibujeme od tenisové školy, která by měla děti 
tenisu naučit a pak už schází krok, aby většina z nich našla cestu na kurty. 

Stejně, jako již v předcházejících letech, do dlouhodobé soutěže, kterou organizuje Moravsko-
slezská župa české obce sokolské, jsme přihlásili družstvo mužů – veteránů II. (nad 45 let). Naši 
veteráni tuto soutěž vyhráli a na tomto výsledku se podíleli: Boček Jiří, Cáp Ivo, Paulík Karel, 
Sikora Petr, Širokovský Jan a Tošenovský Jiří. Tato soutěž je pro oddíl fi nančně nenáročná a je 
určitým zpestřením pro rekreační hráče této věkové kategorie. Vyvrcholením naší sportovní čin-
nosti se stává již tradičně turnaj mužů ve čtyřhrách „O putovní pohár Obecního úřadu Krmelín“, 
který se konal 2. srpna 2008. Letošního ročníku se zúčastnilo 17 dvojic a hrálo se ve čtyřech 
skupinách, z toho dvě na kurtech v Brušperku. Do závěrečných bojů postoupily ze skupin vždy 
první dvojice, třetí dvojice ze skupin hrály útěchu. V závěrečném klání si vítězství odnesla dvojice 
Balcar Tomáš (Krmelín), Palkovský Pavel (Brušperk) , před dvojicí bratrů Milerských (Havířov). 
Na třetím místě se umístili Pala, Lindovský z Výškovic. Tento turnaj, který si získal velkou oblibu 
z minulých ročníků, byl přehlídkou dobrého tenisu i organizace turnaje, který neovlivnila ani 
dešťová průtrž před závěrečnými boji. I při tomto turnaji se projevila kvalita našich kurtů, kdy 
prakticky během půlhodiny se mohlo hrát, což udivovalo hlavně přespolní hráče. Putovní pohár 
i ostatní ceny předával starosta obce ing. Zezulka Václav.

Další zajímavý turnaj se uskutečnil 27. 9. 2008 již jako II. ročník ve dvouhrách žen. Vítězství si 
odnesla Šárka Odehnalová před Milenou Sikorovou. Na třetím místě se umístila Táňa Kunzová 
a cenu útěchy získala Hana Bočková. Ve srovnání s loňským rokem ženy ukázaly výkonnostní 
posun a předvedly zajímavé sportovní zápolení. Do konce roku plánujeme buď venku nebo v ha-
le ještě turnaje žactva, manželských párů a vánoční turnaj ve čtyřhrách.
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Činnost v tenisovém oddíle se stává stále pestřejší, pokud počasí přeje, na kurty přichází více 

zájemců, takže můžeme být spokojeni. Sezóna se chylí k závěru, můžeme proto pomalu bilanco-
vat. Po stránce ekonomické nebudeme tak úspěšní jako v roce 2007; nepřálo nám počasí, což se 
projevilo na nižším nájemném za kurty a časté přívalové deště nám odplavovaly antuku, čímž se 
spotřeba zdvojnásobila. Kdo se o tenis v Krmelíně zajímá, může potvrdit, že aktivita v tenisovém 
oddíle se postupně zvyšuje, takže hodnocení letošního roku bude příznivé.

Ing. Leoš Pchálek st. 

Slezská župa v bowlingu

Možnosti kulturního a sportovního vyžití v obci Krmelín jsou různé. Občané mohou využít 
např. oddíly a sportovní aktivity Tělovýchovné a Tělocvičné jednoty SOKOL Krmelín, Turistické 
jízdárny ve Stáji Moneta anebo Sportovního centra Bowlingu u Hodže.

Bowling restaurace u Hodže je v provozu 6,5 roku. Kromě bowlingu nabízí širokou škálu sportů 
a zábavy v každodenním provozu. Bowling je hlavním sportem, ale i další nabízené např. kuleč-
ník, stolní fotbal, šipky, shuffl  eboard, ruské kuželky, basketbalové koše a mnoho jiných zpříjemní 
volný čas. Centrum je pořadatelem turnajů v bowlingu, stolním fotbale, mariáši a desetibojů a ví-
cebojů jednotlivců, dvojic a kolektivů v různých vnitřních a venkovních disciplínách. 

Bowling coby hlavní sport v centru lze hrát na dvou vnitřních drahách, jedna venkovní za-
střešená je před dokončením. Dráhy mají šňůrové stavění kuželek a automatická počítadla až 
pro 8 hráčů. Herna disponuje širokým výběrem koulí včetně dětských. Jako v každém sportu tak 
i v bowlingu se hrají celostátní nebo regionální ofi ciální bowlingové soutěže. Pro účast v těchto 
ligách je hlavní předpoklad trochu solidní výkonnost hráčů a časová i fi nanční zátěž. Z okruhu 
hráčů pravidelně hrajících v herně po zhodnocení reálných sil vzešel nápad uspořádat dlouho-
dobější soutěž, která bude zahrnovat účast týmů z nejbližších heren, v nichž se bowling hraje, 
a nalézt vhodný hrací systém, vyhovující hráčům i hernám. Před rokem byly připraveny stanovy 
soutěže nazvané Slezská župa (tento název má vyjádřit územně omezenou působnost na okolí 
mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. V nultém i prvním kole na přelomu let 2007-2008 soutěžily 
4 družstva ze 3 center o zisk Putovního poháru a fi nanční ceny. Kromě Bowlingu u Hodže se 
hrálo v hernách Bluebowling Staříč a Klimkovice.

Nultý ročník vyhrálo družstvo Krmelínu A a podzimně-jarní kolo roku 2008 získal pohár do 
držení tým Staříče A. 

Účastnit župy mají možnost čtyřčlenná družstva, vložením vkladu do kasy župy a dodržováním 
stanov s organizačními a technickými podmínkami, které vydává rada župy a jejichž dodržování 
kontroluje. Hracím dnem je zpravidla neděle a týmy mají možnost svými výkony v základních 
kolech vybojovat pro své centrum pořádání fi nálového kola.

Na webových stránkách http://www.slezskazupa.tym.cz naleznete veškeré informace o pro-
běhnuvších dvou kolech Slezské župy, výsledkové tabulky jednotlivců a týmů a veškeré informace 
o stanovách župy, návrhy nového ročníku župy s termíny kol ( rozběhnout by se měl v polovině 
měsíce října), je zde i fotogalerie z loňského ročníku. Hrací systém je vytvořen tak, aby najed-
nou hráli zástupci všech týmů a průběžně počítané výsledky udržují družstva v napětí. Přijďte si 
zahrát bowling a poměřte síly své nebo utvořte tým třeba s ambicí ukázat těm ostatním, jak se 
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vlastně bowling hraje. Získáte fi nanční a věcné ceny, dobře si zasportujete, uděláte něco pro své 
zdraví a především se dobře pobavíte.                                           Ing. Mojmír Knebl, člen rady župy 

Z činnosti hasičů

Konec měsíce května je spojen s kácením máje. Letos jsme tento úkon spojili se soutěží gene-
rací, jak se dá zjednodušeně tato akce nazvat. U hasičského domu se v požárním útoku s uprave-
nými pravidly utkaly o vítězství 4 družstva – žáci, ženy, muži a stará garda. Kolektivy buď v pů-
vodním složení nebo sestavené losováním, kdy si každý vytáhl provádění jiného postu v útoku 
z klobouku, dosahovaly proměnlivě rychlých časů, nebyla nouze o různé potíže a veselé situace 
při provádění útoku, jenže cílem nebylo vyhrát za každou cenu, ale především se dobře pobavit. 

Uplynulé měsíce znamenaly pro žákovské kolektivy možnost reprezentovat sbor v dalších ko-
lech Moravskoslezské ligy (MSL) mládeže a zúčastnit se pohárových soutěží. V celkovém pořadí 
MSL nakonec skončilo družstvo starších žáků na 3. místě za Novou Vsí a Oprechticemi a mladší 
žáci na místě čtvrtém. Získat dobrý výsledek bylo ke konci ligy obtížné, za ten rok šly výkony 
soutěžících družstev nahoru a úspěch od neúspěchu dělí minimální rozdíl. Situace se začíná 
podobat dospělé části MSL, kde o pořadí musí rozhodovat tisíciny vteřiny (v posledním kole byl 
mezi 3 družstvy mužů rozdíl 9-tisícin). Další účast kolektivů v příštím ročníku MSL bude odvislá, 
jak budou družstva pracovat po odchodu některých členů do dorostu. Z pohárových soutěží si 
přivezli jedno 1. vítězství (Výškovice u N-J) a několik 2. a 3. míst. Účastí naší jediné zástupkyně 
dorostenky Kateřiny Ručkové na krajském kole v Krnově byla ukončena celoroční soutěž dorostu 
a Plamen. Osmé místo z 13 zúčastněných má v obtížných podmínkách přípravy svou hodnotu. 
Nový ročník odstartoval závodem požárnické všestrannosti 18.10. v Oprechticích. Znovu ob-
novený kolektiv mužů se začal připravovat a snažil zlepšovat svoje výkony. Jelikož u nás nejsou 
podmínky pro trénování požárního útoku dospělých (vyjma trati do schodů), jezdil po dohodě 
na nově vytýčené místo do Brušperku včetně možnosti používat vodu. Tréninky probíhaly podle 
možností i třikrát týdně. Družstvo neobjíždělo tzv. TOP pohárové soutěže, spíše ty ostatní a tam 
se snažilo urvat co nejlepší výsledky, podle slov vedoucího kolektivu Davida Redziny, tento rok 
byl zkušební a bere jej jako přípravu na další.

V měsíci červenci si žáci, jejich rodiče a další členové sboru uspořádali víkendový pobyt v Je-
dovnici. Během něj si zkusili vylézat na skály v blízkosti chaty, byli se podívat ve westernovém 
městečku v Boskovicích a v Punkevních jeskyních a jeskyni Macocha. 

Na zájezd pohárové soutěže na Dolní Bečvě v polovině srpna byl vybaven skoro plně obsazený 
autobus, v němž kolektivy mužů, žen a staré gardy doplnili naši příznivci a členové. Výsledky sice 
nepromluvily do předních míst, a tak aspoň naši fanoušci dávali podporu i ostatním sborům.

Zásahová jednotka měla tradiční náplň letních měsíců. Technická pomoc obnášela odstranění 
polámaných stromů při vichřicích, které se přehnaly přes obec, čerpání vody ze sklepů a likvidaci 
obtížného hmyzu. 

Třetí týden v srpnu naplánoval velitel sboru námětové cvičení na budovu Pohostinství Be-
nátky. Úkol pro zasahující hasiče zněl: v dýchacích přístrojích zjistit rozsah požáru v pod-
kroví budovy a uhasit jej (natažení suchého proudu), další hasiči ochlazovali střechu a stě-
nu z jižní strany. Voda pro hašení a do cisterny se doplňovala ponorným plovoucím čer-
padlem, nasazeným do potoka. Z hodnocení velitele na závěr cvičení: - záměr byl splněn,
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- činnost během zásahu v pořádku, - úkoly družstev dodrženy. Drobným nedostatkem byla ne-
znalost nových členů zásahové jednotky v umístění materiálu ve vozidlech a jejich pohyb během 
zásahu. Ale proto se takové akce dělají, aby se odhalily chyby a daly se v rámci výcviku odstra-
ňovat. Odpolední a večerní posezení s grilováním na zahradě Pohostinství bylo neplánovaně 
narušeno požárem hromady dřeva na ulici Záhumenní. Hned po námětovém cvičení jsme měli 
možnost si ověřit nabyté zkušenosti. Hořící hromadu bylo nutné rozebrat a postupně dohašovat. 
Včasným zásahem se podařilo zachránit značnou část dřeva. 

Situace s novým zásahovým vozidlem se dostala do fáze, kdy žádost podaná Obecním úřadem 
byla zařazena do pořadníku na rok 2009 a již je potvrzeno přidělení státní dotace ve výši 2,5 mil. 
Kč na pořízení vozidla. Nyní je řada na Obecním úřadu, aby společně se Sborem dobrovolných 
hasičů připravil výběr auta a podmínky fi nancování. 

Pod dojmem některých událostí v republice, např. katastrofy tramvaje ve Vřesině a vlaku ve 
Studénce - neštěstí s obrovským rozsahem, u něhož došlo ke ztrátám na lidských životech a ma-
jetku, se znovu ukázalo, že kvalitní technika a fungování Integrovaného záchranného systému 
jsou základním kamenem pro včasný zásah, záchranu osob, zvířat a majetku. 

Do konce roku ještě zbývá pár měsíců a doufejme, že výroční valnou hromadu již uspořádáme 
opět v sále hasičského domu. 

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín 

Užitečné rady hasičů – přivolání pomoci

Lidský život provází věci příjemné a vítané, na které se těšíme a očekáváme je, ale taky udá-
losti méně přijímané, přinášející starost, ztráty nebo v nejhorším případě ohrožení života, zdraví, 
majetku.

Ve středověku do období 16. století byli lidé odkázání sami na sebe, při požárech, přírodních 
katastrofách a jiných neštěstí měli jen malou šanci dočkat se pomoci.

„Od té doby vydávala vrchnost požární řády, které obsahovaly nařízení o tom, jakým způsobem 
oznamovat lidem vzniklý požár a kdo je povinen tento požár hasit. Při vzniku ohně měli všichni 
občané přispěchat i s čeledí k ohni, každý měl vzít z domu potřebné nářadí (vědra, háky, žebříky, 
sekyry aj.), a kdo by se tak nezachoval, měl být potrestán“.

Zvyšování lidského sebevědomí, osobní solidarity a lepší společenské situace a rovněž vliv na-
stupující technické revoluce měly za následek sdružování občanů do dobrovolných hasičských 
spolků, jejichž posláním bylo pomáhat v boji s požáry, povodněmi, dělat samaritánství a snažit 
se spolkovým a společenským životem naplňovat poslání připravovat se na zásahy, vychovávat 
své členy a mládež k předcházení nebezpečí, dělat osvětovou činnost a působit na ostatní občany 
k uvědomělému chování.

Mezi prvními zásadami výjezdu jednotky bylo přijetí zprávy o události, způsob vyhlášení 
a svolání členů, příprava k výjezdu a výjezd na místo. Požár se nejdříve oznamoval zvonem, štur-
mováním, bubnem nebo křikem. Pak se muselo čekat na zapřažení tažných koní do hasičské 
stříkačky a s tou dojet na místo. S rozvojem techniky se způsoby vyhlašování i samotné hašení 
vyvinuly do současné podoby a včasnost a rychlost zásahu se podílí velkou měrou na úspěchu při 
požáru, záchraně nebo jiné pomoci. 
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Organizace integrovaného záchranného systému - HASIČI

Převzato z www.hzs.cz, upraveno.
Hasiči (staré označení je požárníci) je označení profesionálních nebo dobrovolných členů ne-

bo příslušníků hasičské (požárnické) jednotky, případně pro člověka, který se na podobnou čin-
nost specializuje neorganizovaně.

Hasiči v množném čísle se často užívá jako zjednodušené označení dobrovolných i profesio-
nálních hasičských (požárnických) sborů.

V ČR působí hasiči různými formami.
V seskupení rozpočtových organizací s názvem Hasičský záchranný sbor České republiky, • 
kde vykonávají práci hasiče jako své hlavní povolání.• 
Ve sborech dobrovolných hasičů, kde vykonávají práci hasiče dobrovolně ve svém pracov-• 
ním volnu, mohou také dostávat fi nanční odměnu nejčastěji od zřizovatele nebo sponzora 
dané hasičské jednotky. Zřizovatelem nebo sponzorem bývá často obec nebo podnik. 
V jiných hasičských záchranných sborech, které mohou být například organizační jednot-• 
kou podniku (výrobního, dopravního apod.), který není rozpočtovou organizací.
Kromě hašení požárů zasahují hasiči obvykle také v případech povodní, jiných živelných • 
pohrom, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách, technické pomoci 
a jiným mimořádných událostech. Vykonávají tedy také další činnosti, které v jiných ze-
mích vykonávají specialisté zvaní záchranáři. Spolupůsobí též při prevenci požárů a dal-
ších podobných nežádoucích událostí.

Tísňová volání a důležité informace (převzato z www.hzsmsk.cz)

  

HASIČI ZÁCHRANNÁ SLUŽBA POLICIE ČR MĚSTSKÁ POLICIE

150 a 112 155 158 156

Letecká záchranná služba v pří-
padě volání mimo UTO Ostrava: 
596 111 110

Pokud voláte některé z tísňových 
čísel, dispečer se Vám ohlásí: „TÍS-
ŇOVÉ VOLÁNÍ“ a uvede název 

V případě volání na některou z tísňových linek vždy 
uveďte:

• Vaše jméno a příjmení.
• Číslo telefonu, ze kterého voláte.
• Co se stalo.
• Pokud možno úplnou adresu.
• Podle požadavku dispečera další potřebné údaje.
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složky, podle čísla, které jste volali (HASIČI, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA, MĚSTSKÁ POLICIE, 
POLICIE). 

Jestliže se Vám ozve jiná složka, než jste volali - NEZAVĚŠUJTE, dispečeři Vámi volané složky 
jsou obsazeni, nebo jste omylem zavolali jiné číslo - např. 155 místo 150. Buď budete přepojeni 
na správné dispečerské pracoviště, nebo Váš požadavek bude zaznamenán dispečerem a ihned 
předán příslušné složce.

Uvědomte si, že linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí stavu nouze. nezneužívejte 
je!! vaší nezodpovědností se může oddálit pomoc lidem, kteří ji v dané chvíli budou opravdu 
potřebovat!! 

POUČTE O TOM I SVÉ DĚTI!                               
Zneužití linek tísňového volání je trestné. 

Další postup – operační středisko
Operační důstojník zhodnotí situaci a podle potřeby vyšle na místo buď Zdravotní záchranou 

službu, HASIČE nebo Policii ČR.
V případě hasičů může vyslat jednotku HZS Frýdek-Místek, Ostrava-Hrabůvka případně jinou 

a současně místní jednotku SDH, případně vyslat jen pouze vozidla SDH Krmelín. Souběžně 
dálkově zapíná do činnosti sirénu v Hasičském domě Krmelín a odesílá z informačního systé-
mu na mobilní telefony vybraným členům zásahové jednotky textové zprávy s popisem události 
a pokynem ke svolání a výjezdu. Velitel zásahu průběžně hlásí stav zásahu na operační středisko, 
které jej vyhodnocuje a případně posílá speciální složky nebo zajišťuje další jednotky.

V obci Krmelín je v Hasičském domě zřízena ohlašovna požárů, která v zajišťuje funkci „ope-
račního střediska“ – přijímá ohlášení události. Po nahlášení občanem (musí uvést nezbytně nut-
né údaje uvedené výše) předává domovník zprávu na operační středisko ve Frýdku-Místku, které 
postupuje podle předešlého odstavce.

Po nahlášení události může domovník ihned zapnout sirénu ke svolání hasičů a výjezdu zása-
hové jednotky SDH Krmelín.

V případě technických pomocí, u nichž nehrozí nebezpečí z prodlení, lze nahlásit událost na 
ohlašovnu požáru nebo se spojit s velitelem SDH Krmelín. 

Kontakty a weby
- hasičský dům - ohlašovna- p. Červenka Jiří  558 674 027
- velitel sboru SDH Krmelín - p. Balcar Martin 725 146 232
- HZS Moravskoslezského kraje  www.hzsmsk.cz 
- Územní odbor Frýdek-Místek – Hasičská stanice 950 720 011
- ofi ciální infoserver Sdružení hasičů ČMS www.dh.cz 
- zprávy ze zásahů v ČR, technika, prevence, sport www.pozary.cz 

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín 
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Mezi námi...
sklizeň celého roku záleží na jaře, kdy se seje - vzpomínám na tatínka, který si byl toho dobře 

vědom a proto vždy velmi pečlivě připravoval půdu, do které přišlo kvalitní osivo. 
I naše mateřská škola klade ve svěřených dětech základy výchovy a vzdělání, vede naše nejmen-

ší především k ochraně zdraví. Hygienické předpisy nařizují a zaměstnanci sledují rozvíjení hy-
gienických návyků-mytí rukou pod tekoucí vodou, dodržování hygieny po použití WC, včetně 
splachování a používání čistých plátěných ručníků. Vyžadují i úklid hraček, zasouvání židlí, kul-
turu stolování a především s dětmi neustále komunikují způsobem, který by měl zohlednit jejich 
věk a chápání. Školka-z řečtiny přeloženo jako „volná chvilka“-pro výchovu, vzdělávání i plnění 
povinností. Nově zřízená třída naší školky je opravdový pohádkový svět. Koncepční dělení re-
spektuje denní harmonogram , hrací kouty s hračkami rozvíjejí logické myšlení dětí. A šikovné 
paní učitelky, trpělivé a vynalézavé s možnostmi, jak děti nadchnout. Děti jsou rády chváleny 
a vědí, kdy si pochváleny být zaslouží.

Patřím naštěstí k těm občanům obce, kteří jsou rádi, že se obec dokáže pozitivně zviditelnit. 
Projektant celého nového díla rekonstrukce MŠ si byl vědom skutečnosti, že objekt patří těm 
našim nejmenším a zvolil stavební prvky, které zaručí bezpečnost dětí a nejen jich. S ohledem na 
legislativu, náročnost jejich požadavků chci poděkovat všem, kteří se o zdar tohoto díla zaslou-
žili - od vyřizování dokumentace až po kolaudaci. Velký dík patří zaměstnancům školy mateřské, 
kteří připravili oddělení, ve kterém budou svěřené děti šťastné.

1. listopadu 2008 od 9– l4 hod. v sále pohostinství Benátky se uskuteční 5. Jarmark řemesel. 
Budete mimo jiné obdivovat i práce dětí školy mateřské, školy základní a řady známých řeme-
slníků doplní i zajímavé nové výrobky řemesel, které mně zaujaly v rožnovském skanzenu. Již 
tradičně se spoléháme na ochotu a vstřícnost majitele Pohostinství Benátky na pomoc hasičů 
a všech ostatních, kteří se na této akci již tradičně spolupodílejí.

Srdečně Vás všechny na tuto akci zvu. Děti, žáci i řemeslníci se na Vás těší, frgály i prodej zabí-
jačkových výrobků je zajištěn. Tu sváteční atmosféru přinesete Vy všichni, kteří se pohledem na 
práce rukou a hlav dokážete zaradovat. Věřte, že to všechno patří i ke sváteční atmosféře nejkrás-
nějších svátků roku, které se blíží.

Zdravím a na setkání s Vámi se těším.                                                      Vaše Ludmila Adámková

Snad nám naše děti poděkují…?!

S blížící se zimní sezónou jde ruku v ruce vytápění našich obydlí. Každý z nás si sám může 
zvolit, jakým způsobem bude svůj dům vytápět. Ať už zemním plynem, elektřinou, dřevem bi-
opalivem nebo uhlím. Mnoho domů je vybaveno kotlem na tuhá paliva a pravděpodobně vás 
ihned napadá myšlenka, že přece není nic špatného takový kotel vlastnit…a to máte samozřejmě 
pravdu! Bohužel, v něm někteří lidé spalují materiály, které tam skutečně nepatří. Jsou to hlavně 
ODPADKY z domácností! Sice pak mají prázdnější popelnici, ale do ovzduší vypouštějí nebez-
pečné látky!!! A to už špatné je! Možná (i když je to málo pravděpodobné), že ani netuší, o které 
látky se jedná a co způsobují našemu organizmu. Proto bych je nejenom těmto obyvatelům naší 
obce představila…při spalování vzniká celá řada nebezpečných látek, které unikají do ovzduší – 
k těm známějším patří dioxiny, polyaromatické uhlovodíky, formaldehyd, kyselina chlorovo-
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díková, benzen či styren. Kromě toho vzniká i nepříjemný zápach, který skutečně velmi obtěžuje 
sousedy bydlící vedle takového nezodpovědného člověka. Spalování nekvalitního uhlí a odpadů 
v domácnostech je považovano za největší plošný (!) zdroj dioxinů a jiných jedů. Odpad je eko-
logičtější a ohleduplnější třídit a kompostovat. 

Látky, které při spalování vznikají jsou TOXICKÉ!!! Dioxiny a furany jsou nejen RAKOVI-
NOTVORNÉ, ale poškozují také nervovou soustavu, hormonální a imunitní systém. V místnos-
tech, kde se topí odpadem, byly naměřeny jejich vyšší koncentrace! V důsledku nedokonalého 
spalování vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), jejichž vliv lze nejlépe přiblí-
žit vlivu kouření cigaret (ty všichni jistě dobře známe). Formaldehyd je RAKOVINOTVORNÝ 
a spolu s ostatními aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou, dráždí naše oči a plíce. Benzen patří 
opět k látkám RAKOVINOTVORNÝM. Styren je KARCINOGENNÍ, jeho vlivem dochází při 
vysokých hladinách k poškození očí, sliznice a při dlouhodobé expozici ovlivňuje negativně ner-
vový systém a je také příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese. Samozřejmě, že množství 
škodlivých látek se odvíjí podle toho, co spalujeme…Pálením odpadů poškozují tito lidé nejen 
SAMI SEBE, ale i SVÉ a NAŠE DĚTI a své nejbližší OKOLÍ! Na jedy v ovzduší jsou především 
citlivé DĚTI, TĚHOTNÉ ŽENY, STARŠÍ OSOBY, LIDÉ TRPÍCÍ ASTMATICKÝM či jiným RE-
SPIRAČNÍM ONEMOCĚNÍM. 

Nyní si řekněme, jaký jed nám vzniká při spalování konkrétního materiálu
1. Plast - PVC vzniká velké množství dioxinů, POLYSTYRENU (PS) vzniká mimo jiné styren, 

POLYPROPYLENU (PP) a POLYETYLENU (PE) či PET vznikají polyaromatické uhlovodíky. 
2. Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené 

dřevo – vyprodukuje se až 50-500krát více dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím. 
3. Celobarevné letáky a časopisy – dochází k uvolňování těžkých kovů z barev, které způso-

bují vrozené vady a rakovinu.
4. Tetrapak (např. obaly od mléka) – jde o šestivrstvý obal z papíru, hliníku a plastu, proto se 

při jeho spalování uvolňují chloroganické látky a těžké kovy.
5. Nebezpečné odpady (jako jsou např. baterie, barvy, léky..) – jejich spalováním je nezničíte, 

ale jedovaté látky, které obsahují, se dostanou do ovzduší a následně do půdy. 
6. Pneumatiky – vznikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky.

A nakonec, co nám ukládá zákon…
Podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické osoby povinny nakládat s odpadem 

podle systému stanoveného obcí. A ten u nás jak víte dobře funguje.
 Podle zákona o vzduší (č. 86/2002 Sb.) jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, gri-

ly a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, 
předepsané výrobcem. Obec může podmínky spalování zpřísnit vlastní vyhláškou. 

Myslím, že závěr už není třeba psát, protože každý rozumný člověk si jej dokáže sám vyvodit. 
Je jenom na nás, jaký vzduch chceme dýchat. Stačí si jen uvědomit fakta a podle toho se zařídit. 
V případě, že ve vašem okolí se nachází jedinec, který na takové věci doslova kašle a ani soused-
skou domluvou nic nepořídíte, můžete se jistě obrátit na místní obecní úřad.Určitě se podaří 
danou situaci zdárně vyřešit ☺.

Zdroj: sdružení ARNIKA více na http://arnika.org
S pozdravem                                                                                                              Renáta Foltová 
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Pro ty, kteří stále neví, neznají a nechtějí znát……

Do plastů můžeme dávat- sáčky, obaly, polystyren, nápojové kartony (mléko, džus, atd.), hrač-
ky, kelímky, atd. Vše co je označeno: PET, HD/PE, LD/PE, PP, PS a nebojte se toho, pořád lepší je 
dát omylem nevhodný plast do kontejneru než do pece!

Sklo je 100% použitelný materiál, nevyhazujte ho zbytečně do obyčejných popelnic ani na 
skládky, ale určitě do zelených kontejnerů, je velice potřebné pro výrobu dalšího skla, škoda jen, 
že nejsme v obci dost zodpovědní, abychom třídili sklo na bílé a barevné, protože ze skla smícha-
ného už se nedá vyrobit sklo čiré, takže co kdybychom to zkusili? Ať nejsme pozadu… 

Papír je další surovina, myslete na to již při nákupu zboží, snažte se nakupovat takové zboží, 
které není několikanásobně zabalené, v igelitu, papíře a ještě v kartonu. Už při nákupu přemýš-
lejte, jak naložíte s tím co donesete domů. Proč si přidělávat práci dalšími obaly, když to půjde 
nenechte si zboží balit navíc dalšími obaly. 

Papír nepotištěný, nebarvený, přírodní lze na malé kousky natrhat i do kompostu. Jinak vše-
chen papír: časopisy, noviny, letáky, kartony, krabice lze dávat do sběru. Nechce-li se vám 
jezdit do Brušperka, odevzdejte sběr základní škole přímo v Krmelíně. ZŠ vždy určí termíny, kdy 
je možno sběr donést a pomůžete tím sobě i dětem, které pak mají levnější dopravu na výlet právě 
díky sběru starého papíru. Pořádně a třeba i 3× si přečtěte předchozí článek, co všechno se při 
spalování barevných papírů děje! Přestože to vypadá tak nevinně.

Kovy jsou také surovina a neustále nás starosta upozorňuje na možnost odevzdávat kovy do 
kontejneru v areálu fi rmy Autolakovna Graca, pokud toho máte pomálu, tak výborná možnost 
jak zase neutrácet za zbytečnou jízdu do Brušperka. Co si budeme povídat, projeli byste víc než 
dostali zaplaceno za sběr. I staré plechovky, víčka, hřebíky a jiné kousky je škoda házet do popel-
nice. Myslete na to! A hlavně se nestyďte, že půjdete s taškou tříděného odpadu do kontejneru, 
na to musíte být pyšní a ostatní co to nedělají se budou časem stydět jak vším plýtvají.

Biologický odpad je nejlepší kompostovat, pokud se chcete dozvědět něco více, tak na inter-
netu si najděte www.ekodomov.cz a na záložce bioodpad/kompostování najdete poučný článek 

„Vraťte přírodě co jí patří“ a spoustu zajímavých rad. Doporučuji! 
Nebezpečný odpad je opravdu nebezpečný i pro Vás, obvzláště spálený v peci, nebo hozený na 

skládku komunálního odpadu. Třiďte ho zvlášť a co půl roku odevzdávejte sběrnému vozu, který 
je v naší obci vždy na jaře a na podzim spolu s kontejnerem na velkoobjemový odpad.

A pokud si nebudete vědět rady a chcete něco udělat nejen pro další generace, ale i pro svůj 
dobrý pocit, přečtěte si stránky www.trideniodpadu.cz. Najdete tam odpovědi kam s určitým 
odpadem a proč to tak dělat. Vhodné pro všechny k nejen k zamyšlení!

Všechno ostatní, co nelze znovu využít nebo recyklovat patří do popelnic, staré oděvy, obuv, 
hygienické vložky či jednorázové pleny do PECE NEPATŘÍ !!!!!, ty holt musíte do těch popelnic 
dát a že těch plen bývá plno…, pak už je na nás zda se rozmyslíme, že budeme raději prát ple-
ny bavlněné či froté, dnes je nabídka i kompostovatelných jednorázových plen a spousta jiných 
možností. Důležité je chtít něco udělat a uvědomovat si následky…

Pokud máte možnost, tak textil se dá odevzdat různým nadacím, když vyhlásí sbírku. Bývá 
občas i v naší obci, a ten dětský, ještě pěkný? Přečtěte si Stránky pro rodiče, budete mít možnost 
nabídnout ho dalším rodičům v bazárku, který se bude konat v Krmelíně.

Naďa Šlachtová
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Stránky nejen pro rodiče…

Každou středu nadále pokračuje CVIČENÍ S DĚTMI, za příznivého počasí venku na hřišti, 
jinak opět v SOKOLOVNĚ s přezůvkami od 10 hodin pod vedením Regíny Otáhalové. Vhodné 
pro chodící děti.

Musím se zeptat, zda vám rodičům nevadí ta spousta psích výkalů 
v okolí chodníků a cest celé naší obce. Není to příjemné, když se podaří 
někomu do toho šlápnout, natož malé děti, rády do všeho šprtají svý-
mi zkoumavými prstíky někdy i nosíky a vůbec nejlepší je, jak se nám 
v tom vyválejí celí. Miláčků – pejsků neustále přibývá, ale v naší obci se 
stále nic neděje a lidé také dělají, že nic nevidí. Zatím co ve městech už 
začínají být vidět odpadkové koše i s papírovými pytlíky určenými k těm-
to účelům, na vesnici si každý myslí, že nemusí pro to dělat nic. Začněte 
právě Vy, sami u sebe, na další procházku se svým psím miláčkem vezmě-
te již opotřebený kus papíru, pytlík od mouky, či igelitový špinavý sáček třeba od koblih a po 
uskutečněné potřebě pejska posbírejte jeho výkaly tak, ať se neušpiníte, a plný pytlík vhoďte do 
nejbližší popelnice, nebo si ho odneste do své. Určitě bude majitelům nejbližší popelnice milejší, 
když v ní občas najdou nějaký pytlík s výkaly, než by to museli za vás kolem svého plotu uklízet. 
A vám pejskařům snad nevadí, když právě váš pejsek se čumáčkem dotýká výkalů jiných psů, 
akorát z toho může mít zdravotní problémy, jak jistě víte a zbytečně musíte řešit a platit léčení 
u veterináře. Musím říct, že to není nic těžkého, nedávno jsem známé šla provětrat psa a přišlo to 
na něj. Poněvadž mi jaksi nedošlo, že se to může přihodit, nic jsem si s sebou z domova nevzala, 
ale protože lidé vyhazují kolem cest cokoli, tak se našel i vhodný papír k těmto účelům. Posbírala 
jsem to a vyhodila do první popelnice, která se naskytla, neušpinila jsem se ani mi neupadly ruce, 
nikdo mi nevynadal. Tak co je na tom, prosím vás, tak těžkého???? Už se těším, že budeme ode 
dneška všichni ohleduplnější. Děkuji.

V naší základní škole letos zavádíme aromaterapii na zkvalitnění ovzduší pro naše žáky ve 
třídách, hlavně na období topné sezóny. Takový kvalitní éterický olej správně zkombinovaný 
a vhodný pro děti může pomoci i jako prevence před některými nemocemi. Požádala jsem vý-
robce pana Karla Hadka, (který je odborníkem v tomto oboru a v mnohaleté praxi má výbor-
né zkušenosti např. i z průmyslových oblastí bývalého SSSR, kde tamním dětem a nemocným 
nechávají dle jeho rad inhalovat vybrané éteráčky, pro zkvalitnění už tak velmi znečištěného 
ovzduší, které tam mají), aby nám pro naše děti něco namíchal a ve větším balení za solidní cenu 
odprodal. Když by vás zajímalo více, mrkněte na stránky www.karelhadek.eu/cs . Můžete si i ob-
jednat jeho časopis aromaterapie, který vám budou zdarma čtyřikrát za rok posílat domů. Bývají 
tam zajímavé články nejen k aroma…. Všechny jeho výrobky jsou bez konzervantů. A když už 
jsem u těch konzervantů, dáváte si pozor kolik jich máte ve stravě? A kolik zkonzumují vaše děti? 
Jestli máte zájem tak na stránkách natur-terapeuta Ing. Víta Syrového www.natur.toe.cz/pridatne.
html najdete pěkně napsaný článek o přídatných látkách v potravinářství i s tabulkou na taháku, 
který můžete s sebou nosit třeba na nákup potravin. Tak dobrou chuť a pěkné počteníčko….

Naďa Šlachtová
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AKTUALITY
ČEZ Distribuce, a. s. žádá občany o pokácení a okleštění stromů a porostů rostoucích • 
v blízkosti elektrických rozvodných zařízení. Okleštění dřevin proveďte v termínu do 
15. listopadu. Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpeč-
nosti osob a kvalitní dodávky elektřiny. 

 Rovněž tím umožníte snadnější průjezd vozidlům záchranné služby, hasičům a 
 fi rmě OZO provádějící svoz komunálního odpadu. 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují, že v termínu cca od • 10. 10. 
2008 do 24. 10. 2008 bude v naší obci prováděn pracovníky SmVaK Ostrava, a. s., pravi-
delný opis stavu vodoměrů.
Zájemci o projížďku na koni krásnou podzimní přírodou se mohou hlásit u pana • Ja-
roslava TYŠERA, Turistická jízdárna, „Stáj MONETA“, mobil: 604 201 974, e-mail: 
moneta@tyserovi.cz
Oční klinika Lexum pořádá akci s názvem:•  „Dejme brýle Africe“. Jde o sbírku, jejímž 
úkolem je shromáždit co nejvíce funkčních dioptrických brýlí, které už jejich majitelé 
nenosí či nepoužívají a poslat je lidem v nemocnici v Itibo v Keni,, kterou zřizuje or-
ganizace ADRA. Celá sbírka je časově neomezená, nepoškozené brýle můžete přinést 
na Oční kliniku LEXUM v Ostravě, u. Masná 1398/3a, Moravská Ostrava. Informace: 
p. Chwastková, mobil: 775 203 894 
Nejasnosti jež se týkají systému sociálních služeb, problémy vyplývající ze smluvních vzta-• 
hů mezi uživateli a poskytovali sociálních služeb se můžete dovědět na webových strán-
kách: www.poradnaprouzivatele.cz. Poradna pro uživatele sociálních služeb se sídlem 
v Centru pro zdravotně postižené MSK, Kolaříkova 653, 738 02 Frýdek- Místek, Mgr. Eva 
Brožová, tel.: 558 431 889, 777 098 204, e-mail: poradnaprouzivatele@emal.cz

INZERCE

VÝUKA ANGLIČTINY
Hledám 1 až 2 žáky pro výuku anglič-

tiny (10 let praxe), nejlépe 2., maximálně 
3. třída ZŠ, výuka bude probíhat jednou 
týdně (v pondělí nebo ve čtvrtek) 1 časo-
vou hodinu od cca 16 hodin v Krmelíně, 
zahájení říjen 2008. Dále mám možnost 
vyučovat 2 až 3 žáky (dospělé nebo děti), 
výuka jednou týdně 90 minut. 

Tel.: 606 300 309
Kamila Zdražilová

OPRAVY OPRAVY 
chladniček a mraznichladniček a mrazničekček

 do 24 hodin bez DPH za práci
 opravy všech značek v bytě zákazníka
 tlakování a plnění autoklimatizací

mechanik: Radim Holaň   
mobil: 605 140 362      Tel: 596 731 421
Otrava-Nová Bělá, Krmelínská 357
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AUTOŠKOLA JELÍNEK
KRMELÍN – HASIČSKÝ DŮM

výuka a výcvik AM, A 1, 
A (do 25 kW), A (bez omezení), B,

B + E, C, C + E, T
kondiční jízdy

profesní školení řidičů
(dle zák.č. 247/2000 Sb.)

přezkoušení profesních řidičů
školení řidičů – referentů

Jiří Jelínek, U Paleska 281,
739 24 Krmelín, tel.: 737 575 139
Nebo tel.č.: 736 676 139, 776 702 892,
558 641 041,
E-mail: AJepe@seznam.cz
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Zveme Vás na:

VÝPRODEJ DÁMSKÝCH PLAVEK
každé úterý od 16.00 - 18.00 hodin

říjen + listopad
Krmelín, Paskovská 187, u Kramolišů

plavky loňské kolekce• 
poslední kusy• 
sleva až 50 %• 
prům. cena 290 Kč/kus• 
do vyprodání zásob• 

Návrhy a výroba: ing. K. Balcarová, 
Krmelín, tel.:558 674 478, 604 645 122.

E-mail: kamila.balcarova@cbox.cz
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PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ A NÁŘADÍ 
NORMAMESS s. r. o.

Tel: 59 673 10 76 Mobil: 732 958 309
Mitrovická 173/233 724 00 Ostrava-Stará Bělá
pujcovna@normamess.cz http://www.normamess.cz

Sortiment půjčovny: 
-  vibrační desky 86–192 kg, hutnící pěchy, vibrační latě
-  bourací a vrtací kladiva 5 až 35 kg
-  stolové pily na zámkovou dlažbu, elektrocentrály, čerpadla, mycí agregáty
-  úhlové brusky, podlahové brusky, lámačky zámkové dlažby, řezačky obkladů
-  drážkovací frézy, hořáky na PB, svářečky plastů, trafo svářečky
-  nivelační přístroje, hliníkové žebříky, ruční míchadla
-  kultivátory, štípačky dřeva (37–57 cm), stolové pily s košem a další

Provozní doba: pondělí až pátek 7.00 – 15.00 h.

 
SA 482, 738 01   Frýdek-Místek (vedle gymnázia v Místku) 

 
Nabídka školy  s p íkladným hodnocením eské školní inspekce 

a šestnáctiletou tradicí! 
 

1. ty leté denní studium pro žáky  9. t íd základních škol 
Studijní obor: 63-41-M/01   Ekonomika a podnikání 

Zam ení 01: podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu 
Zam ení 02: podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství 
Ro ní školné u denního studia: 0 – 11.000,- K  podle prosp chu. 

 
2.  Nástavbové studium pro absolventy SOU s výu ním listem 

Studijní obor: 6441L/524  Podnikání – studium denní, dálkové, ve erní 
 

3.  Zkrácené studium pro absolventy st edních škol maturitních obor  
Studijní obor: 63-41-M/01   Ekonomika a podnikání - studium denní, 

dálkové 
www.primmat.cz (www.ssspfm.cz) 

 
Dny otev ených dve í: 24. 11. 2008 a 12. 1. 2009 vždy od 15:30 hodin. 
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PLOTY - PLETIVO  
Vít zslav Kanclí  - VIKAM, Tel.: 722 550 000 

 URL: www.ploty-ostrava.cz     E-mail: ploty@ploty-ostrava.cz 
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová B lá – Mitrovice, 724 00,  

otev eno Po – Pá – 10 -15 nebo po telefonické domluv   
DOPRAVA ZDARMA - p i celkovém nákupu nad 7 000 K , jinak 200 K . 

 
Dodáme Vám kompletní nové oplocení 

PLOTY - PLETIVO - jsme firma, která se zabývá internetovým prodejem plot
a kompletního oplocení. Hlavní sortiment tvo í drát né ploty. 

Základními prvky pro drát ný plot jsou poplastované nebo pozinkované pletivo,
sloupky, vzp ry, napínací dráty, vázací dráty, napínáky, ostnatý drát, p ípadn  

podhrabové desky. Dále nabízíme branky a vrata ve všech velikostech. 

Pokud chcete oplotit d m, pr myslový objekt, les, sportovišt , halu, zahradu 
nebo jakýkoliv jiný pozemek, rádi Vám v tom pom žeme. Dodáme Vám 

lesnická a dekora ní pletiva, chovatelské sít , šestihranné pletivo, sva ované 
oplocenky, okrasné sít , bezpe nostní pletivo, pr myslové sva ované panely 

a jiný sortiment na stavbu oplocení. 

Zajistíme Vám materiál na kompletní plot a p ivezeme kdekoliv v R. 

 

POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ) 
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát pr m ru 

1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 60 mm  
Výška pletiva Cena za 1m Balení Celková cena s DPH 
100 cm 49 K 25 m 1.225 K  
125 cm 61 K 25 m 1.525 K  
150 cm 64 K 25 m 1.600 K  
160 cm 73 K 25 m 1.825 K  
180 cm 86 K 25 m 2.150 K  
200 cm 92 K 25 m 2.300 K  
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St ední škola zem d lská a lesnická, Frýdek-Místek, 
p ísp vková organizace 

Na Hrázi 1449, 738 02 Frýdek-Místek 
 
 
 

 
Nabídka studijních a u ebních obor : 
 
Studijní obory:  ty leté s maturitou 
 

Agropodnikání 
Mechanizace a služby 

U ební obory:  t íleté s výu ním listem 
 
zem d lské 

Zahradník 
Zem d lec, farmá  

 
lesnické 

Lesní mechanizátor 
Zpracovatel d eva 

 
technické 

Ková  a podková  
Opravá  zem d lských stroj  

 
Obory jsou dopln ny dalšími kvalifikacemi, nap íklad idi ské pr kazy sk. B, T, C, svá e ské 

kurzy, zbrojní pr kaz, motorová pila, hydraulická ruka, sklízecí mláti ka, LKT, UKT a další 
specializace. 

 
Nástavbové denní studium:  dvouleté s maturitou 

Podnikání 
 

Dny otev ených dve í :   12. 11. 2008, 10. 12. 2008, 14. 1. 2009 ( vždy do 16.30 hod.) 
Osobní návšt vy po telefonní dohod . 

 
Získaná kvalifikace ve škole = jistota uplatn ní v život . 

Bližší informace na: 
                              tel.:       558 432 525  
                              e-mail:  sekretariat@sszfm.cz  
                              http:      www.sszfm.cz 
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KLEMPÍŘSTVÍ - POKRÝVAČSTVÍ
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
nákup a dovoz materiálu•  za zvýhodněné ceny
montáž hromosvodu + revize• 

Porovnejte naše ceny s jinými.
Dohodnutou cenu nenavyšujeme.

Zdarma zhotovení cenové nabídky.
Telefon: 775 21 09 70

www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz
email: ChrastinaR@seznam.cz

AUTODOPRAVA
Petr PALAGYI
Na Posmykově 694
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
Tel.: 739 559 472

Nabízí dopravu sypkých materiálů, pevných materiálů,
přepravu a odvoz suti, hlíny, vozidlem AVIA,
délka ložné plochy 3 metry, 6 m3, do nosnosti 3 tuny.

Časová fl exibilita.


