
Občasník č. 3                                                               Říjen 2009
Vysoko, vysoko, už blízko nebe kdesi,
kde polí není už, jen pastviny a lesy,
kraj dlouhé zimy je a krátkých jar.
Tam jméno obce čeť jsem: Boží dar.

… Je život přece dar, byť život sebechudší
a půda půdou je, ať vítr po ní skučí.
A smysl života jen v tom je skryt,
to, co ti život dal, zkrásnit a uhájit!
                                         Viktor Dyk

Informace o dění v obci od 13. zasedání zastupitelstva 

obce (19. 5. 2009)

žádost o dotaci z MAS Pobeskydí na akci „Dětské hřiště s prolézačkou v obci Krmelín“ neby-• 
la schválena u fi rmy INPROS Frýdek-Místek objednána projektová dokumentace přeložky 
vzdušného vedení elektrické přípojky za zemní  pro hasičskou zbrojnici v ceně 12 000 Kč bez 
DPH včetně inženýrské činnosti směřující k povolení stavby
p. Mgr. Michaela Turčíková rezignovala na funkci člena fi nančního výboru• 
k 13. 6. 2009 byla zrušena linka č. 33, od 14. 6. 2009 dopravu zajišťuje fi rma Veolia, linka 333• 
dokončena montáž nábytku v knihovně a v kanceláři vedoucí knihovny, stěhování od • 
3. 7. 2009 
žádost o dotaci na projektovou dokumentaci pro územní řízení kanalizace a ČOV byla vyhod-• 
nocena jako 7. v pořadí náhradníků
objednán osobní automobil Škoda-Fabia v ceně 247 750 Kč vč. DPH, termín dodání srpen • 
2009

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29. 6. 2009

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 13. zasedání zastupitelstva obce
c) závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za 

rok 2008

28. října - Den vzniku samostatné-
ho československého státu 
- uctíme památku padlých občanů 
obce Krmelína v 1. světové válce po-
ložením kytice u Pomníku padlých.

Čest jejich památce
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d) rozpočtové opatření č. 1/2009

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) celoroční hospodaření obce za rok 2008 včetně zprávy KÚ MSK v Ostravě, odboru 

kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, a to bez výhrad
b) závěrečný účet obce za rok 2008
c) rozpočtové opatření č. 2/2009

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) podat informaci o plnění bodu 3. a) usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce

Informace o dění v obci od 14. zasedání zastupitelstva obce (29. 6. 2009)

stavbu „Úprava vstupu do MŠ v Krmelíně“ provedla fi rma Ing. Jiří Vala v celkové ceně • 
596 190 Kč vč. DPH s ukončením 17. 8. 2009
po přestěhování byla knihovna otevřena 3. 8. 2009 – poděkování vedoucí knihovny p. Marii • 
Vašicové za organizaci a provedení stěhování
dne 17. 8. 2009 převzat automobil Škoda-Fabia o objemu motoru 1,2 l• 
od 1. 8. 2009 přijat pro veřejně prospěšné práce p. Leoš Jarolím s úhradou mzdy z Úřadu práce • 
do 30. 4. 2010
provedeno vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu KÚ MSK na projekt „Rekonstrukce ha-• 
sičské zbrojnice v Krmelíně“ – vrácení nevyčerpané částky 10 395 Kč 
u Ing. Ladislava Holčáka objednána projektová dokumentace inženýrských sítí ul. Zahradnic-• 
ká v ceně 189 000 Kč a ul. Lomená v ceně 120 000 Kč
obec poskytla dar ve výši 20 000 Kč na pomoc obcím poškozeným záplavami• 
ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby „Krmelín bezbarierový chodník, lokalita Světlov • 
a Cigánka“ zvítězila fi rma Alpine, stav. spol. CZ, s. r. o., cena 5 055 072 Kč vč. DPH
s fi rmou HRAT Třinec uzavřena mandátní smlouva na výběr zpracovatele projektové doku-• 
mentace pro územní a stavební řízení vč. stavebního povolení na akci „Kanalizace a ČOV v ob-
ci Krmelín“ v ceně 45 000 Kč bez DPH
s fi rmou CITY INVEST Ostrava uzavřena mandátní smlouva na provedení výběrového říze-• 
ní na zhotovitele stavby „Krmelín bezbarierový chodník, lokalita Světlov a Cigánka“ v ceně 
30 000 Kč bez DPH
opravu výtluků v místních komunikacích provedly Technické služby Frýdek-Místek v ceně • 
14 280 Kč vč. DPH
nesouhlas p. Věry Janouškové na umístění kříže po opravě na původní místo• 
na základě výsledku výběrového řízení provede stavbu SO 2 – zateplení budovy OÚ fi rma • 
Interdecor, Staré Město v ceně 1 107 639 Kč vč. DPH
Zápis KÚ MSK, odboru kontroly a interního auditu o výsledku dílčího přezkoumání hospoda-• 
ření obce Krmelín v roce 2009 – k 31. 7. 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Výběrovou komisí vybrána na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební ří-• 
zení vč. stavebního povolení na akci „Kanalizace a ČOV obce Krmelín“ fi rma IGEA, s. r. o. 
Ostrava v ceně 3 284 400 Kč vč. DPH 
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Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 30. 9. 2009 

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce
b) splnění úkolu č. 4.a) z 13. zasedání zastupitelstva obce: posouzení rozhledových poměrů 

v křižovatce silnic II/486 a ul. Benátské
c) informaci o dění v obci od 14. zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) změny zřizovací listiny Příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka v Krmelíně 

a Příspěvkové organizace Mateřská škola v Krmelíně
b) darování pozemku parc. č. 328/73 o výměře 721 m2 v k. ú. Krmelín z majetku p. Petra Na-

vrátila, ul. Záhumenní 686, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí do majetku obce
c)  prodej pozemku parc. č. 328/110 o výměře 178 m2 a pozemku parc. č. 328/111 o výměře 

33 m2, vše v k. ú. Krmelín z majetku obce do majetku Ing. Martiny Stoszkové, ul. Lyskova, 
739 24 Krmelín 545 za cenu 550 Kč/m2 a převod fi nančních částek za prodej původním 
majitelům pozemků

d) prodej pozemku parc. č. 249/1 o výměře 193 m2 v k. ú. Krmelín z majetku Ing. Jaroslava 
Jarolína, ul. Včelařská, 739 24 Krmelín 458 do majetku obce za cenu 50 Kč/m2

e) prodej pozemku parc. č. 249/2 o výměře 221 m2 v k. ú. Krmelín z majetku Břetislava Hra-
nického, ul. Včelařská, 739 24 Krmelín 1 a Františka Hranického, ul. Včelařská, 739 24 Kr-
melín 2 do majetku obce za cenu 50 Kč/m2

f) fi nancování nákupu cisternové automobilové stříkačky z bankovního úvěru a pověření sta-
rosty obce k jeho vyřízení a uzavření smlouvy

g) zrušení veřejné sbírky pro opravu římskokatolického kostela v Krmelíně
3. Zastupitelstvo obce ukládá:

a)  prověřit ekologické,  ekonomické a technické podmínky umístění kontejnerů na sběr pa-
píru v obci

Cenový výměr č. 1/2009

za svoz, třídění a zneškodňování komunálních odpadů v období od 1. 10. 2009 – 30. 9. 2010
Objem
nádoby Četnost svozu Tarif Období Cena Kč

měsíční
Cena Kč

roční
 70 l 1× za 14 dní P1 01 1. 10. 2009–30. 9. 2010 105,- 1 260,-
110 l 1× za 14 dní P2 01 1. 10. 2009–30. 9. 2010 125,- 1 500,-

110 l 1× týdně zima
1× za 14 dní léto P2 61 1. 10. 2009–30. 9. 2010 212,-

125,- 2 110,-

110 l 1× týdně celoročně P2 11 1. 10. 2009–30. 9. 2010 212,- 2 545,-
110 l 1× týdně zima P2 71 1. 10. 2009–30. 4. 2010 235,- 1 645,-
kontejner 1× týdně K1 11 1. 10. 2009–31. 12. 2010 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-
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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
Platbu proveďte v termínu do 20. 10. 2009.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro 

občany Krmelína

Kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu budou na níže uvedených místech v obci roz-
místěny v sobotu 10. 10. 2009 v  ranních hodinách a odvezeny  rovněž v sobotu  odpoledne.

Rozmístění kontejnerů:
1) ulice Stará Cesta, prostranství před paní Známskou
2) plocha vedle prodejny Potraviny – před Sportovní halou v centru obce
3) ulice Na Brodě – před budovou Českého svazu chovatelů
4) ulice Záhumenní – před p. Dušanem Matušinským
5) křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za Křížem
6) parkoviště vedle hostince „Na Světlově“
7) ulice Hajní – před bytovkami
Elektroodpad bude ukládán do kontejneru v objektu Autolakovny Graca.
Mobilní sběrna na nebezpečné odpady bude přistavena:

-  v pátek 9. 10. 2009 od 9 do 17 hod. na ploše vedle Hasičského domu
-  v sobotu 10. 10. 2009 od 9 do 17 hod. na parkovišti vedle hostince Na Světlově.

Naši jubilanti

V měsících červenci, srpnu a září oslavili a oslaví významná životní výročí naši občané
pan Václav Šperlín  75 let
pan Miroslav Zaoral 75 let
pan Zdeněk Bohačík 80 let
paní Hilda Škutová  80 let
paní Ludmila Latečková 85 let
V měsíci srpnu popřáli zástupci obce manželům Václavovi a Hildě Škutovým k výročí diaman-

tové svatby.
Všem jubilantům upřímně přejeme především pevné zdraví, radost, spokojenost, osobní poho-

du, hodně životního elánu a spoustu příjemných chvil, strávených v milé společnosti.
Hana Plačková
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Poděkování personálu knihovny

Rada obce vyslovuje poděkování personálu knihovny, zejména její vedoucí paní Marii Vašicové, 
za organizaci a provedení stěhování bezmála 11000 knih ze suterénu budovy Mateřské školy do 
3. podlaží budovy Obecního úřadu.                                               Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Z knihovny

Ve středu 1.července jsme začali se stěhováním knihovny. Od p. Bočka a občanů jsme měli 
zapůjčeno 120 velkých přepravek, které nám však po jejich naplnění stačily na polovinu všech 
knih.

Ve čtvrtek odpoledne jsme je spolu s hasiči přestěhovali a uložili na zem k regálům. Podle vyjá-
dření všech, kteří bedny nosili, byly nejtěžší kuchařské knihy.

V pátek dopoledne jsme naplnili 120 beden zbývajícími knihami a odpoledne je přestěhovali 
do nové knihovny.

Občané a čtenáři nám přislíbili pomoc a nezklamali. V úterý 7. července v 8 hod ráno čekalo 
před knihovnou asi 10 žen a dětí s kyblíky, hadry a chutí do práce.

Všechny knihy jsme museli umýt, zařadit podle abecedy, poškozené obalit, slepit. Hřbety knih 
pro lepší orientaci polepit písmeny a naučnou literaturu číselně označit.

Někteří pomocníci přišli jednou, jiní víckrát, ale všem moc děkujeme za velkou pomoc.
S výzdobou interiéru pomohla p. Martina Foltová a knihovnu ozdobily výtvarné práce dětí 

MŠ a ZŠ.
V knihovně máme mimo jiné 4 stolečky pro čítárnu, studovnu, dále pak 2 stoly s počítači. V dět-

ském koutku si ti nejmenší při čekání, než si dospělí vyberou knížky, mohou u malého stolečku 
nakreslit obrázky.

Po celoměsíční usilovné práci jsme novou knihovnu otevřeli v pondělí 3. srpna. Hned první 
den ji navštívilo 50 čtenářů a chválili její prostornost, světlost a přehlednost. Kapacita knihovny 
není zcela využitá a těch pár volných regálů se určitě brzy zaplní díky dotacím obecního úřadu.

V září jsme se zúčastnili fotografi cké soutěže “ Knihovna mého srdce“ o psa“ Puppyho “spolu  
s dalšími 50 knihovnami z celé republiky. Výsledky se dozvíme v polovině října.

Půjčovací doba zůstává stejná:  pondělí a středa  od 16:30 hod. – 19:00 hod.
        pátek   od 16:00 hod. – 19:00 hod.
Pro vstup využijte vchod od budovy MŠ, výtahem do 2. patra.
Chtěla bych pozvat všechny občany, čtenáře, ale i ty,  kteří se čtenáři teprve stanou, do naší 

knihovny, protože: „četba pěkné knihy je nepřetržitým dialogem, v němž kniha mluví a naše duše 
odpovídá“.                                                                                         Marie Vašicová,  vedoucí knihovny

Z naší mateřské školy…

Vracíme se po prázdninách a dovolených do každodenního života, na svá pracoviště, do svých 
škol – a proto mi dovolte  popřát Vám , ať zůstáváte plni energie, kterou jste načerpali z krásného 
léta, každý podle svých možností, přání a schopností dobré přijímat a dále předávat.

V naší mateřské škole se o prázdninách opět pilně pracovalo – tentokrát na rekonstrukci hlav-
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ního vchodu do budovy  - a to nejen na změně vzhledu, ale 
především ve prospěch zkvalitnění prostředí a úspory energie 
při vytápění.

Veškeré práce probíhaly dle plánu a tak jsme mohli 1. zá-
ří školního roku 2009–2010 přivítat děti do všech 3 tříd naší 
mateřské školy

Předškolní vzdělávání zahrnuje první etapu získávání a roz-
víjení schopností, důležitých pro celý další život a tím je tato 
etapa spojena i s počátkem povinné školní docházky. Mateř-

ská škola poskytuje v tomto směru dětem mnoho podnětného a tím podporuje rozvoj všech 
funkcí, které jsou k systematické školní práci nutné.

Také náš vzdělávací program je připravován pro děti tak, aby zajistil různorodou a pestrou 
nabídku vzdělávání a pružně reagoval na konkrétní potřeby a zájmy dětí.

V průběhu celého školního roku budeme dětem nabízet a připravovat další výukové, zájmové 
i zábavné aktivity – jako je plavání, lyžování, výuka cizích jazyků, hra na fl étnu, vaření-zdravá 
výživa, výtvarné a hudební činnosti, návštěvy divadel, kina, besídky, výlety  …a mnoha dalších. 
Tvořivá činnost učitelek v naší mateřské škole představuje prostor k splnění dětských přání a ra-
dosti z poznání nových kamarádů.

V mateřské škole pracují: ředitelka: Jitka Janková, učitelky: Ilona Galiová Bc., Monika Koňaří-
ková, Marie Vašicová, Miroslava Ryšková Mgr., asistent učitelky Hana Bestová,  Lenka Havrán-
ková, provozní pracovnice Milada Nováková, Olga Blažková, Lenka Kneblová, ekonom: Simona 
Venclíková.                                                                                   Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

Škola Vás informuje

Vážení rodiče,
doufám, že jste stejně jako my prožili s dětmi nádherné léto. Letní prázdniny jsou dnes ale už 

minulostí a tak Vám v moři Vašich rodičovských povinností snad přijde vhod organizační plán 
školního roku  2009/2010.

Pedagogičtí pracovníci školy
Mgr. Dušan Ignačík  ředitel  školy
Mgr. Jarmila Adámková  třídní učitelka  1. třídy
Mgr. Dagmar Kovalová  třídní učitelka  2. třídy
Mgr. Yvona Voráčová  třídní učitelka  3. třídy
Mgr. Jarmila Maralíková  třídní učitelka  4. třídy
Mgr. Romana  Tylečková  třídní učitelka  5. třídy
Anna Libišová   vychovatelka 1. oddělení školní družiny 
Sylva Multanová  vychovatelka 2. oddělení školní družiny 

Žáci - k  1. 9. 2009  bylo zapsáno  81 žáků:
1. ročník - 19 dětí                     2. ročník - 21 dětí                     3. ročník - 14 dětí
4. ročník - 13 dětí                     5.ročník - 14 dětí
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Výuka
Výuka povinných předmětů bude probíhat v  1., 2. a 3. ročníku podle školního vzdělávacího 

programu Naše tvořivá škola, ve 4. a 5. ročníku  podle vzdělávacího programu Základní škola, č. j.  
16847/96–2. Za návaznost učiva v jednotlivých ročnících a dodržování obou školních vzděláva-
cích programů zodpovídají  třídní učitelky  a ředitel školy.

Pedagogové školy pro své třídy objednali v Divadle loutek v Ostravě tato představení: 1., 2., 
3. r. - Jak švec Dratvička vysvobodil princeznu, Výlet na ostrov snů, Broučci, 4.,5. ročník – Kráska 
a zvíře, Stepující stonožka.

Všichni žáci absolvují v místní knihovně knihovnické lekce : Práce s knihou - 1. ročník, Fran-
tišek 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, fl orbal, vybíjená, miniháze-
ná, gymnastika, minikopaná, atletický trojboj.

Naše škola je druhým rokem zapojena do dalšího (již čtvrtého) mezinárodního projektu s ná-
zvem Toxické substance s účastí slovinské, řecké a italské školy, na který obdržela 16 000 euro od 
Národní agentury evropských vzdělávacích programů se sídlem v Praze.

Zájmové útvary, kroužky, nepovinné předměty:
(pravidelná činnost  bude zahájena od října 2009 na základě podaných přihlášek):
Sportovní hry (J. Adámková), Mladý ochránce přírody (J. Maralíková), Florbal (D. Ignačík), Po-

čítače (D. Ignačík), Kutil (D. Kovalová), Jazyk anglický (H. Vondrová), Keramika  (R. Tylečková), 
Náboženství (A. Kocurek), Tanečně dramatický kroužek (Y. Voráčová).

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

čtem 30 dětí pro každé oddělení.
Unie rodičů (UR)
Pedagogové na úvodní třídní schůzce 8. 9. 2009 konané v sálu školy poděkovali členům výboru 

Unie rodičů - předsedovi Richardu Liškovi, pokladníkovi Naděždě Šlachtové, členům Martině 
Kanyzové a Darině Lančové za jejich několikaletou kvalitní a úspěšnou práci. Dne 16. 9. 2009 
nový výbor Unie rodičů zvolil do funkce předsedy p. Jaromíra Koběluše, do funkce pokladní 
p. Kateřinu Šeděnkovou a členem výboru p. Janu Misiačkovou.

Harmonogram školního roku 2009/2010
Říjen 1. 10. Přespolní běh-povodí Ondřejnice
 8.–11. 10. Toxické substance-Slovinsko
 20. 10. Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 1. ročníku (do 24. 11.-10 lekcí)
 26.–27. 10. Pomůžeme našim lesům
 29.–30. 10. Podzimní prázdniny
Listopad 2. 11. Rej duchů
 7. 11. Jarmark lidových řemesel
  Turnaj ve fl orbalu-povodí Ondřejnice
 24. 11. Pedagogická rada+konzultace (15:00–17:00)
Prosinec 4. 12. Mikulášská nadílka
 9.-10. 12. Pomůžeme našim lesům
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 10.–13. 12. Toxické substance-Itálie
  Vánoční dílny, jarmark, akademie
 23. 12.–1. 1. Vánoční prázdniny
Leden 4. 1. 2010 Zahájení vyučování
 19. 1. Pedagogická rada+konzultace (15:00-17:00)
 28. 1. Ukončení I.pololetí-rozdání vysvědčení
 29. 1. Pololetní prázdniny
Únor 1. 2. Zahájení II. pololetí
 5. 2. Dětský maškarní bál (Unie rodičů)
 9. 2. Zápis do 1. ročníku
Březen 8. 3.–12. 3. Jarní prázdniny
 11.–14. 3. Toxické substance-ČR
  Turnaj ve vybíjené-povodí Ondřejnice
  Jarní dílny
Duben 1.–2. 4. Velikonoční prázdniny
 9. 4. 5. rodinománie (Unie rodičů)
 20. 4. Pedagogická rada+konzultace (15:00-17:00)
  Den Země
Květen  Den matek
  McDonald´s Cup – turnaj v minikopané – povodí Ondřejnice 
 26.–30. 5. Toxické substance – Řecko
Červen 1.6. Den dětí
  Atletický trojboj – povodí Ondřejnice
 8. 6. Konzultace (15:00-17:00)
 22. 6. Pedagogická rada
  Školní výlet

O dalších akcích i případných změnách budou děti i rodiče včas  informováni.
V průběhu měsíce září najdete na našich webových stránkách www.zskrmelin.info nové infor-

mace:  Výroční zpráva školy 2008/2009, Školní vzdělávací program pro 1.–3. ročník Naše tvořivá 
škola.

Mgr. Dušan Ignačík – ředitel školy

Sdělení školní jídelny

Školní jídelna vaří ve školním roce 2009–2010 celkem 213 obědů. Pro děti v základní škole 80 
obědů,  pro pracovníky základní školy a školní jídelny 15 obědů. Pro mateřskou školu připravuje 
ráno 76 přesnídávek, vaří se 73 obědů a odpoledne se připravuje 50 svačin. Pro cizí strávníky se 
vaří 45 obědů.
Vedoucí školní jídelny Růžena Foltová – úvazek 90% na ZŠ a MŠ a 10% na cizí strávníky
Vedoucí kuchařka Jaromíra Kvitová – úvazek 100% na ZŠ a MŠ
Kuchařka Eva Hillová – úvazek 100% na ZŠ a MŠ
Kuchařka Žofi e Stanislavová – úvazek 56% na cizí strávníky
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Pracovnice školní jídelny vaří a uklízí kancelář školní jídelny, kuchyň, jídelnu a sklepy.
Při omezeném provozu v době prázdnin se provádí sanitární dny.
Sanitární dny pro školní rok 2009/2010 jsou určeny dny: 30. 10., 28. a 29. 12. 2009, 29. 1. 2010, 

12.  3. 2010, 2. 4. 2010.                                                                Růžena Foltová, vedoucí školní jídelny

Fotbalový kemp
Na začátku prázdnin mě rodiče zavezli na fotbalový kemp v BRUŠPERKU. Bylo to na pět dní.
Každý den jsme měli třífázový trénink. Byli jsme rozděleni do skupin. Moje skupina se jmeno-

vala MANICI S. R. O. Byl tam i můj nejlepší kámoš Libor. Spali jsme ve sportovní hale. Dostávali 
jsme i černé a červené puntíky jako body. Byli jsme na třech výletech - u Brušperské policie,v 
Hornickém muzeu a na Radhošti. I když nemám tábory moc rád, na tomto kempu se mi moc 
líbilo.                                                                                                                         Matěj Lanča, V. třída

Prázdniny v Itálii
Odpoledne 13. 7. jsme jeli do Itálie. V noci jsme jeli přes Rakousko a asi v 8 hodin jsme tam 

dojeli. Ubytováni jsme byli v kempu u města Cesenatika, které se nachází mezi městy Ravena 
a Rimini. Koupali jsme se v moři a bazénu, sbírali jsme mušle a jezdili na výlety. Motorovou lodí 
jsme pluli do delfi nária v Rimini. Delfíni nám předváděli různé kousky. Také jsme byli v zábav-
ném parku Mirabilandia, kde jsme jezdili na různých kolotočích a vodních atrakcích. Nejvíce se 
mi líbila jízda na člunu, ve kterém jsme mohli stříkat z vodního děla.

Dovolená v Itálii se mi moc líbila.                                                                       Aleš Paseka, V. třída

Drakiáda
16. 9. jsem byl na Drakiádě. Sraz byl ve 13 hodin před školou.
Všechny děti měly hezké draky – malé i velké. Nejprve jsme se vyfotili a potom jsme šli na 

kopec Krmelák. Vyšlapat ten kopec byla docela fuška, ale všichni jsme to zvládli. Na kopci na nás 
čekali skauti, aby nám pomohli.

Počasí bylo hezké, ale nefoukal vítr a draci moc nelétali. Jednou mi sice drak vzlétl, ale jen na 
chvíli a pak zase klesl a spadl. Pak jsme všichni sešli asi o sto metrů níže a tam už draci létali 
o hodně líp. Tam mi drak zase vzlétl, ale zamotal se mu ocas a já ho nemohl rozmotat. Ať jsem 
dělal, co chtěl, nepovedlo se. Jako cenu útěchy dostali všichni bonbóny.

Domů, dolů z kopce se už šlo mnohem lépe.                                               Libor Hranický, V. třída

Ve středu 16. září byla drakiáda.
Ve škole jsem byl smutný, protože jsem neměl draka.
Dojedl jsem oběd a šel jsem mlčky k šatně. Při odchodu jsem jen prohodil pár slov s Kájou 

a najednou vidím taťkovo auto. To zastaví a taťka mi podává draka!
Utíkám s drakem za Kájou, který mi ho pomůže sestavit. Na kopec jdu mezi prvními. Na vrchu 

nás čekali dva skauti.Začali jsme pouštět. Ze začátku to moc nelétalo. Pak jsme sešli níž, tam 
foukalo lépe. Pozoroval jsem draky. Nejdříve vyletěl drak Karlův, pak Mojmíra  a Tomáše. Při tom 
jsem pojídal LIPO, které všichni dostali. Drakiáda byla báječná. Škoda, že nefoukalo.

Petr Adamec, V. třída
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Zájmové organizace

Z činnosti místního Klubu důchodců

V místním Klubu důchodců se i v letních měsících konaly již tradiční akce. Červencové přá-
telské posezení plánované na terase Obecního domu se z důvodu nejistého počasí uskutečnilo 
v klubovně. Ke zpestření zde hrála Krmelanka a točilo se kolo štěstí.

Srpnové přátelské posezení se pak za hezkého počasí uskutečnilo na terase Obecního domu 
s dechovou hudbou z Brušperka za hojné účasti spokojených nejen členů Klubu.

Rovněž zářiové posezení s Krmelankou bylo na terase Obecního domu. Na 17. září zorganizo-
val výbor Klubu důchodců autobusový poznávací zájezd. Účastníci si prohlédli hrad Štemberk, 
město Olomouc a také arboretum Horizont v Bystrovanech, kde měli možnost i nákupu různých 
okrasných rostlin. Ve Štemberku měli účastníci zabezpečen také oběd.

Když počasí účastníkům zájezdu moc nepřálo, s organizací byli spokojeni. Výbor Klubu se 
zabýval organizaci akcí, zabezpečoval blahopřání k životním výročím členů Klubu a plánuje čin-
nost na další období. Opět to budou pondělní setkání, měsíční přátelská posezení pokud možno 
s nějakým zábavným programem a setkání žen v Dámském klubu. Na listopad či prosinec uva-
žuje výbor Klubu, pokud bude zájem členů, zabezpečit zájezd na předvánoční prodejní výstavu. 
Na měsíc prosinec připraví přátelské posezení s Mikulášem, nadílkou a zábavným programem 
zaměřeným i k Vánocům.

Členové Klubu připraví rovněž kulturní vystoupení na již tradiční akci organizovanou Klu-
bem seniorů v Palkovicích pod názvem „Důchodci se baví“ a kde se pravidelně představuje řada 
Klubů.

V souvislosti s blížícím se závěrem roku se výbor místního Klubu připravuje na zhodnocení 
celoroční činnosti a na přípravu plánu aktivit Klubu na rok 2010.

Zpracoval František Novák

Sezóna 2009/2010 začíná…

Po prázdninovém oddechu se sportovní a tělovýchovná činnost v naší Jednotě rozjela znovu 
naplno. Jen některé zájmové sporty a futsal, stolní tenis a  karate nepřerušily přes prázdniny svou 
aktivitu.

Házená začala s tréninky  vzhledem k brzkému zahájení mistrovských soutěží už v druhé polo-
vině srpna a v současné době již mají odehrána čtyři mistrovská kola. Muži vstoupili do soutěže 
impozantně, neboť vyhráli v Rožnově, doma s Veselou „B“,  pak v  Klimkovicích a zase doma 
s Lesanou Zubří „B“ a jsou po čtyřech kolech s 8 body a skórem 118:64 na první místě Morav-
skoslezské ligy. Dorostenci mají prozatím jedno vítězství doma a 2 porážky venku, mladší žáci 
teprve začínají.

V podzimní části sezóny 2009¬2010 má házená ještě sehrát na domácím hříšti následující zá-
pasy:

11. 10. Muži HC Hlučín Dorost TJ Rožnov
25. 10. Muži Orel Paskov Dorost Sokol Klimkovice
8. 11. Muži TJ TŽ Třinec Dorost TJ Nový Jičín
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Všechna domácí utkání se hrají v neděli dopoledne, dorost od 9.00 hodin a muži od 10.30 ho-

din. Přijďte naše házenkáře povzbudit!
Stolní tenis, jehož „ Áčko“ mužů postoupilo do vyšší soutěže – Krajské soutěže  skupiny „A“ , 

čekají náročná utkání. Podzimní rozlosování pro naše tenisty je velmi nepříznivé, neboť hrají 
7 utkání venku a jen 4 zápasy doma a to:

17. 10. 2009 KST Klubsten Karviná „A“
18. 10. 2009 TJ Slovan VOKD Karviná „A“
28. 11. 2009 TJ Ferrum Frýdlant „A“
29. 11. 2009 TJ Slezan Frýdek-Místek „B“

Utkání v sobotu začínají v 17.00 a v neděli v 10.00 hodin.. Na soupisce jsou 
nahlášeni tito hráči: Adámek Ladislav, Holaň Petr, Matušínský Dušan, Palmi Ivo, 
Peter Evžen, Polach Roman, Přivětivý Bohumil a Unzeitig Daniel. „B“ družstvo 
mužů hraje stejně jako v minulé sezóně okresní soutěž 2. třídy, kde je 12 druž-
stev a vstupuje do soutěže zápasem venku se Sokolem Pstruží.

Futsal prakticky nepřerušil tréninky během prázdnin, neboť „B“ družstvo 
trénovalo bez přestávky a systematická příprava „Áčka“ byla zahájena začátkem srpna. Rozpis 
domácích zápasů podzimní části je následující:

9. 10. 2009 Malé Hoštice
30. 10. 2009 CIP Ostrava
20. 10. 2009 Tahouni-Zvěřáci Ostrava
4. 12. 2009 F. T. Brušperk
18. 12. 2009 AC Gamaspol Jeseník

Domácí zápasy se hrají ve sportovní hale v Brušperku vždy v pátek od 18.00 hodin. Doufá-
me, že naši fandové  znovu přijdou podpořit naše hráče a vytvoří opravdové domácí prostředí 
v brušperské hale, jak tomu bylo v minulých sezónách.

Oddíl karate ve svých aktivitách pokračoval bez přestávek, neboť se členové oddílu zúčastňují 
různých mítinků a akcí a vracejí se vesměs s vavříny, na které jsme si už nějak zvykli. Nejinak to 
bylo i na bojovém mítinku  v létě v Brně, kde krmelínský oddíl zaznamenal velký úspěch, když 
v kategorii Muži Absolutní vyhrál  Petr Muladi, třetí místo obsadil bratr Lukáš. V bojích pod 
16 let obsadili všech 8 míst naši zástupci, když nikoho mezi sebe nepustili. Na prvním místě 
skončil Ladislav Bradač, na druhém místě Filip Ferenc a na třetím místě Martin Ostárek. Formy 
kategorie do 1. kyu Petr Muladi vyhrál.

Další významnou akcí byl Mezinárodní seminář karate v Letovicích, kde karatisty nejen z Čes-
ké republiky trénovali nejvyšší mistři MSKA pod dohledem samotného zakladatele Dr. Rudolfa 
Jakhela. Na konci semináře proběhl mezinárodní turnaj, na kterém byl úspěšný náš oddíl hlavně 
v bojích. Filip Ferenc obsadil 1. místo ve sparingu a ve sportovním boji si prvenství odvezl Pe-
tr Muladi, druhý skončil bratr Lukáš. Ve formě Prima s velkým náskokem bodů zvítězil Šimon 
Stoszek. Završením semináře bylo rozdání zkoušek na vyšší pásy všem zúčastněným bojovníkům 
z Krmelína. Druhý žlutý pás (9. kyu) obdrželi Filip Ferenc, Martin Ostárek Šimon Stoszek, na 
první kyu povýšili oba bratři Muladiovi.

Od 1. září byla znovu zahájena pravidelná cvičení žen,  a to každé pondělí od 20.00 hodin ae-
robik, v úterý od 19.30 relaxační cvičení a ve středu od 19.00 cvičení jógy.
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Není bez zajímavosti, že v průběhu letních prázdnin byly rekonstruovány horní  ženské i pán-

ské WC včetně umýváren. Rekonstrukce si vyžádala náklady ve výši zhruba 340 tisíc Kč,  Na tuto 
investiční akci odsouhlasilo zastupitelstvo obce Krmelín účelovou dotaci ve výši 100 tisíc Kč. Tato 
sociální zařízení nyní splňují nejpřísnější hygienická a estetická  kriteria. 

Pchálek Leoš, st.

Tenisová sezóna pomalu končí…

Ta letošní, která je v pořadí již šestou, byla zase bohatší než minulá, což potvrzuje větší vytíže-
nost našich kurtů a z toho plynoucí i vyšší příjmy z nájemného. Počasí bylo také, až na výjimky, 
vcelku příznivé, nepotkaly nás dlouhodobé ani přívalové deště, které vždy nepříznivě ovlivňují 
provoz na kurtech. Vyžití na kurtech má již zaběhnutý rytmus, kde stále převládá rekreační tenis, 
i když zvolna proniká soutěžní zápolení a především turnaje, kterých organizujeme řadu. U nás 
se tenisu věnuje spíše střední a starší generace, i když se snažíme přitáhnout ve větší míře mládež, 
prozatím se nám to příliš nedaří.Tenisová škola, kterou už provozujeme třetí rok, a to jak venku, 
tak v hale, nám postupně vychovává mladé tenisty, ale jsou to vesměs mladí žáci a žačky, mnozí 
ještě v předškolním věku, kteří tenisově dorostou až za několik let. Ani prázdninové volné úterky 
a čtvrtky nebyly zvlášť navštěvovány, takže počítače a televize stále nad pohybem vítězí.

V průběhu sezóny jsme uspořádali několik turnajů, z nichž ten nejmasovější a nejatraktivnější 
se konal 3. 8. 2009 ve čtyřhrách mužů jako 5. ročník o Pohár OÚ Krmelín. Znovu se těšil velkému 
zájmu tenistů z celého okolí už proto, že ty předcházející ročníky vždy měly výbornou sportovní a  
organizační úroveň. Turnaje se zúčastnilo celkem 17 dvojic, hrálo se ve čtyřech skupinách, z nichž 
2 skupiny odehrály zápasy na kurtech v Brušperku. Závěrečné boje, kde ze skupiny postupova-
ly první dvě dvojice, se hrály v Krmelíně, stejně tak soutěž útěchy, do které postoupily dvojice 
z třetích míst. Postupovým pavoukem se do fi nále probojovaly dvojice Balcar Tomáš (Krmelín), 
Palkovský Pavel (Brušperk), která zvítězila nad dvojici Palička Jiří, Šebesta (oba Nová Bělá) po-
měrem 6:3 a 6:3. Soutěž útěchy vyhrála dvojice Sláma, Bialek (Výškovice). Celý turnaj doprováze-
lo překrásné slunné počasí, které umocnilo zdar celé sportovní akce.

Letos jsme do dlouhodobé soutěže vedle mužů – veteráni nad 45 let, přihlásili i ženy (bez ome-
zení věku). Muži po loňskem vítězství ve své skupině, postoupili do vyšší výkonnostní kategorie 

– Veteráni I. třídy. V této vyšší kategorii se už jim tolik nedařilo a skončili na 6. místě z 8 družstev. 
Ženy si odbyly nováčkovský křest a skončily na 3. místě z 5 družstev. Za naše družstvo žen nastou-
pily Šárka Odehnalová, Milena Sikorová a Táňa Kunzová.

Do konce venkovní sezóny se ještě uskutečnil 4. 10. 2009 od 9.00 hodin turnaj žen a téhož dne 
od 13.30 hod. tradiční „ Babí léto“, kterým symbolicky uzavíráme tenisový areál. Vedle tenisového 
klání přišla na řadu zábava, kde  nechyběly kulinářské výrobky našich žen a moravské víno.

Pchálek Leoš st.

Z činnosti hasičů

Akce poskytování dotací na pořízení nové zásahové techniky jednotkám sborů dobrovolných 
hasičů se týkala i brušperského okrsku. Jedním ze sborů, který v posledních týdnech završil své 
úsilí,  jsou Fryčovice. Byli jsme o sobotním odpoledni 12. 7. 2009 přítomni slavnostnímu pře-
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dání nové cisterny do užívání SDH Fryčovice. Oslava měla pestrý program, na úvodu nechyběl 
slavnostní pochod s dechovkou, velmi působivé bylo přivítání cisterny ostatními novými auty 
z okresu a předání staré cisterny družebnímu sboru ze slovenské obce Stráňany ozvláštněné ma-
lým ohňostrojem. Oslavy zakončila diskotéka a večerní slavnost.

I naše cisterna začíná dostávat jasné obrysy. Firma Wawrzaszek z Polska převzala podvozek 
z Tatry Kopřivnice, aby na něm začala budovat nástavbu. V Polsku již proběhla úvodní schůzka 
za účasti starosty obce a velitele sboru a v měsíci říjnu se bude zpřesňovat umístění materiálu 
a výbavy. Pomalu se zamýšlíme nad přivítáním nového auta do naší péče, o termínu budete in-
formováni.

Hned za další týden začala Hasičská olympiáda - XIV. ročník mezinárodní hasičské soutěže 
a XVI. ročník Mezinárodní soutěže mladých hasičů, která proběhla ve dnech 19.–26. 7. 2009 
v Ostravě na stadionu v O.-Vítkovicích. Měl jsem možnost v úvodním dni olympiády, v rámci 
pochodu slavnostních praporů, jehož se účastnili zástupci sborů z celého moravskoslezského 
kraje nést čestný prapor sboru. Slavnostní zahájení mělo široký doprovodný kulturní program,  
největší ohlas sklidili malí hasiči z Plzně, kteří předvedli několik způsobů požárních zásahů ze 
speciálního vozidla. Nástup států soutěžících v kategoriích mládeže, dobrovolných a profesionál-
ních jednotek a rozhodčích se podobal nástupům na tradičních sportovních olympiádách. Ve vy-
cházkových nebo pestrobarevných zásahových uniformách, na hlavách čepice či naleštěné přilby, 
nastupovaly jednotlivé státy na plochu stadionu. Bylo zajímavé vidět rozdíly ve způsobu pochodu. 
Umírněně, přesně pochodovali např. Češi, hodně volným až gumovým krokem šli Švýcaři (asi je 
to dáno pohodovostí jejich povah), na rozdíl od jakoby strojových, hrdých až bojovných pohybů 
Portugalců včetně žen. Po nastoupení států vztyčila slavnostní četa vlajky olympiády. Na stadion 
vjel automobil Praga RN z roku 1934, vezoucí olympijský oheň z centra SH ČMS Přibyslav. Čest-
ná štafeta od nich převzala olympijskou pochodeň a zapálila oheň olympiády, planoucí po celou 
dobu nad stadionem.

Následující dny se rozběhly soutěže olympiády jak v tradičních disciplínách, tak mezinárodní 
soutěže v požárním sportu. Ve čtvrtek a pátek bylo velmi teplé počasí, sobotní den zkrápěly pro-
vazce vody. Přesto to mělo na úsilí sportovců minimální vliv. V celkovém umístění požárního  
sportu obsadili první místo dobrovolní hasiči (ženy i muži) z České republiky, v profesionálech 
získali Češi vynikající 2. místo a i v tradičních disciplínách se naše sbory neztratily. Organizaci 
olympiády, její vysokou sportovní a společenskou úroveň, velmi vysoko hodnotili na závěrečném 
zakončení v sobotu 25. 7. 2009 jak představitelé CTIF, za pořadatele ředitel HZS MSK, tak zástup-
ci státu a místní samosprávy.

Naše nová tréninková trať (již jsme informovali) se nachází na ulici Za křížem směrem k Dolu. 
Ještě jednou děkujeme pronajímateli p. Menšíkovi za poskytnutí tohoto prostoru k tréninku. Pro-
stor byl posekán a nerovnosti na ploše zarovnány. Proběhlo již na něm několik tréninků. K do-
končení zázemí na něm chceme umístit uzamykatelný přístřešek pro uložení materiálu. Jsme rádi, 
že se pomalu blížíme sborům z Oprechtic, Staré Vsi nebo Brušperku, které také mají své dráhy 
a určitě se to na jejich výkonech projevuje. Do budoucna zde výhledově počítáme s přesunutím 
místa konání pohárové soutěže, která už není v původním místě z mnoha důvodů atraktivní.

Letos se znovu na soutěže připravovalo družstvo tzv. mladých mužů, z nichž někteří sice již pře-
kročili 30. rok života, ale hasičský věk je jiný než ten lidský. Každý se cítí na tolik, kolik jim jejich 
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„mládí a nadšení“ dovolí. Mají za sebou několik pohárových soutěží a výsledky jsou ve srovnání 
s loňským rokem o něco lepší.

Žákovské kolektivy po letní přestávce dokončily účast v dětské části Moravskoslezské ligy v po-
žárním útoku. Mladší skončili na 4. místě a starší obsadili medailovou 3. pozici. Děti se zúčastnily 
i několika pohárových soutěží, z nichž za zmínku stojí obhajoba 1. místa starších ve Výškovicích 
u NJ a 1. místo mladších na noční soutěži Eurocan Cup v Oprechticích. Chtěli byste, aby i vaše 
dítě mělo smysluplně vyplněn volný čas ? Přivítáme do svých řad děti ve věku 6–11 let pro roz-
šíření dětských kolektivů. Schůzky jsou vždy v úterý a čtvrtek v hasičském domě od 16.30 hod. 
Děti se budou připravovat na účast v celoroční soutěži Plamen, podnikat výlety, zúčastňovat se 
různých soutěží a her.

Tradiční soutěže na Dolní Bečvě se letos prostřednictvím malého zájezdu zúčastnila 3 družstva, 
ale výsledky zůstaly za očekáváním. 

Zásahová jednotka žádný větší zásah neměla, kromě likvidace nebezpečného hmyzu. Znovu se 
rozběhla  školení výcvikového roku. Na měsíc říjen se připravuje námětové cvičení jednotky.

V krátké době spustíme do provozu nové internetové stránky spolku, kde budou zveřejňovány 
další informace o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Krmelíně.

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín 

Žijí mezi námi

Je to již 35 let, co do naší obce přibyl nový občan pan Jaroslav Tyšer. Pokud máte doma pohled-
nici Krmelína, jistě stojí za povšimnutí, mimo jiné, dominanta naší obce se skupinou koní. Cho-
vatel tohoto ušlechtilého zvířete je již po léta právě Jarda Tyšer. Položil jsem mu několik otázek:

1) Jak a kdy jsi se do naší obce přistěhoval, co tě zde zajímalo?
Všichni pamětníci jistě ví, že před léty sídlila v lese, kterému se dodnes říká „Palesek“ vojenská 

posádka. Příslušníci této posádky (vojáci základní služby) v ní byli umístěni z celé naší republiky. 
Jedním z nich jsem byl i já po celé dva roky.

2) Co se dělo, když jsi odsloužil svou vojenskou službu a byl jsi zařazen do civilu?
Velká část již bývalých vojáků se rozjela do svých domovů. Jen malá část zůstala v Krmelíně ne-

bo v okolních vesnicích či městech, kde nalezli svou partnerku pro svůj budoucí život. Seznámil 
jsem se zde s Miluškou Holáňovou, se kterou jsem se oženil a stal se krmelínským občanem.

3) Co tě vedlo k lásce ke koním?
Koně, to byla vždy moje (dnes už to mohu říci) druhá velká láska. Absolvoval jsem učiliště 

zaměřené na chov koní v Kladrubech nad Labem a po dvou létech jsem nastoupil na čtyřletou 
Střední zemědělskou školu v Poděbradech. 

4) Kolik koní je u tebe ustájeno a kde?
Dnes jsem majitelem devíti koní, cizí chovatelé zde mají ustájeno sedm koní.
Pro jejich chov jsem najal prostory na Krmelínském kopci, které jsem přizpůsobil právě k jejich 

ustájení a také k projížďkám nejen pro krmelínské občany ale i pro zájemce z celého okolí.
5) Jaký je zájem o tento sport?
Je pravdou, že o tento sport je v dnešní době velký zájem, hlavně z řad mládeže. Pro chovatele 

je to dosti časově i fi nančně náročné. Musí zajistit krmení na celý rok (oves, trávu, seno). Část 
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sena si sušíme s kolektivem sami, velkou část musím nakoupit. Koně potřebují čas od času okovat, 
rovněž postroje a sedla je nutno opravit nebo koupit nové. Jako u lidí, i kůň potřebuje lékařskou 
péči, veterinární péče – to je dnes dost drahá záležitost.

6) Stalo se někdy, že koně utekly?
Když jsem měl koně umístěny v nájmu u pana Jana Blahuta, pak se opravdu občas stávalo, že 

koně prolomily ohradu a utekly do vzdáleného okolí. Díky všímavým občanům se nám podařilo 
koně pochytat.

7) Když jsi na dovolené nebo doma u rodičů v Bělé pod Bezdězem, odkud pocházíš, kdo se 
o koně stará?

Je pravda, že celá řada milovníků koní mi pomáhá v náročné práci. Mnozí u mne tráví každou 
volnou chvilku a právě oni mne v době mé dovolené zastoupí.

8) Co by jsi vzkázal našim občanům?
Kůň vždy patřil k vesnici. Je pravdou, že dříve byl využíván hlavně jako tažné zvíře, bez kte-

rého se žádný rolník neobešel. S léty přibývala v zemědělství mechanizace a tažný kůň pomalu 
vymizel. I když je i dnes v některých oblastech nepostradatelný – zejména v lesnictví je využíván 
k přibližování vytěženého dřeva z nepřístupných oblastí. Nesmíme zapomínat, že kůň je také 
vyhledávaným pomocníkem při rehabilitaci zdravotně postižených dětí.

Když se skupinkami projíždíme lesními stezkami, mám občas menší problémy s „lesakami“. Je 
to k zamyšlení, těžké lesní stroje, které tyto lesní stezky ničí, jim nevadí, ale kůň ano.

Většina občanů má pro tento druh sportu pochopení a já jim za to moc děkuji.
Děkuji za rozhovor.                                                                                    Rozmlouval Josef Menšík

Mezi námi...

dnem 1. září začal všem žákům nový školní rok 2009/2010. Jistě se všichni těšili, významným 
byl tento den těm, kteří se stali žáky 1. třídy. Všechno bylo v tento den první, opravdové a ne-
zapomenutelné. Přejme všem, aby se do školy stále těšili, kolektiv spolužáků byl kamarádský 
a osobnost vyučujícího byla i autoritou. Asi podobnou té, které jsem byla svědkem u výdejního 
okna našeho pekařství Boček. Holčička kornoutek neudržela, skončil na zemi a maminka slovy: 

„nesbírej nic ze země, otři si ruce a vezmi si novou zmrzlinu“, obdržela tuto odpověď: „nic si 
nebudu otírat, ruce si  musím umýt - to říkala naše paní učitelka a ta má vždycky pravdu“. Milá 
maminko, paní učitelce fandím.

Nastal podzim, obměníme trošku skladbu jídelníčku. Období léta dávalo šan-
ci salátům. Podzim nahrává pokrmům z brambor. Stále velké oblibě se těší hra-
nolky. Zkusme si je připravit zdravě. 

Postup: Oloupané, omyté brambory nakrájíme na proužky, pro uchování bar-
vy je dáme 2 minuty do vařící osolené vody. Procedíme a dáme do trouby na 
plech (170–190 stupňů) asi na 20 minut.  Při pečení občas  plech posouváme.

Uvidíte, budou chutnat.

Víte, že:
- 19. září oslavila naše olympionička paní Dana Zátopková 87 let. Je nejen slavným sportovcem, 
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ale navíc ji zdobí i cena fair play a tu nemá každý. Je vzorem i sportovní mládeží a přejme si, aby 
i její optimismus byl nakažlivý

- pokud si chceme uchovat česnek po celé  zimní období a zabránit jeho plesnivění a vyšeptá-
vání, uchováváme palice česneku asi s 25 cm stvolem ve sklenici (bez vody) tak, aby palice byly 
vně okraje sklenice. Praktikuji tento způsob uskladnění již mnoho let, opravdu se osvědčil a je 
ozdobou parapetu kuchyňského okna

Vážení spoluobčané, dne 7. listopadu 2009 se v sále Pohostinství Benátky koná Jarmark řeme-
sel od 9:00 hod. do 16:00 hod., na který Vás srdečně zveme. Kromě tradičně osvědčených výrobků 
se představí i řemesla, známá v okolí Jablonce, Nového Boru a Liberce. Opětovně nezklamou 
frgály, zabíjačkové výrobky a překvapení, které pro Vás chystá majitel Pohostinství. Výběr vín 
(i v tekutém stavu) a medové „Žihadlo“ Vás jistě svátečně naladí. Peněžní hotovost z dobrovolné-
ho vstupného bude opětovně předána dětem a žákům naší školky a školy.

Slušným se člověk narodí, zdvořilostí se učí celý život a věřte, že mnohým ani celý život na to 
nestačí. Před několika dny šli po ul. Brušperské dva naši občané. Zaujali mně tím, že šli po ne-
správné straně komunikace a byli asi zmoženi vedrem. Jejich dialog byl úžasný, posuďte sami: „Ty, 
vůbec nevadí, že se v naší vládě pořád hádají, důležité je, že se hlavně my máme rádi, že?“

Hezké podzimní dny, pohodu a radost Vám i Vašim blízkým přeje
Vaše Ludmila Adámková

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 bezpečnosti 
osob a kvalitní dodávky elektřiny. Rovněž tím umožníte snadnější průjezd vozidlům zá-
chranné služby, hasičům a fi rmě OZO provádějící svoz komunálního odpadu.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. oznamují, že v termínu cca od • 
12. 10. 2009 do 27.10. 2009 bude v naší obci prováděn pracovníky SmVaK Ostrava, a. s., 
pravidelný opis stavu vodoměrů.
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.
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU• 

- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
- látek (minimálně 1m2)
- domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky, vše nepoškozené)
- peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- obuvi – nepoškozené

Sbírka se uskuteční v týdnu od 2. 11. 2009 do 6. 11. 2009. Věci zabalené do igelitových 
pytlů či krabic můžete odevzdat na obecním úřadě v době úředních hodin. 
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INZERCE

NABÍDKA BYTU
Na ul. Hajní č. p. 488, 739 24 Krmelín, se od 1. 10. 2009 uvolní dvě bytové jednotky. Jeden 

třípokojový byt a jeden dvoupokojový byt. Bližší informace vám podá vlastník bytového domu: 
Ing. Ivan Mikenda, Na Zámčiskách 3, Ostrava-Stará Bělá,

mobil: 736 784 344, 774 490 120, e-mail: ivan.mikenda@seznam.cz

AUTOŠKOLA JELÍNEK
KRMELÍN – HASIČSKÝ DŮM

výuka a výcvik AM, A1,• 
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

Firma MACH – Martiník Pavel – Petřvald

Nabízí zednické, obkládačské, zateplovací práce
 (fasády RD, zámkové dlažby, apod.)

Cena dle dohody.

Pavel Martiník
742 60 Petřvald 79
mobil:  731 569 867
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ZDENĚK MATUŠÍK
ul. Výstavní 398, 739 24 Krmelín
mob. 602 705 466

NABÍZÍ KAMENICKÉ PRÁCE
 - broušení starých pomníků a žuly
 - zhotovení nových pomníků
 - sekání písma, příseky, opravy 
 - veškeré betonáže a opravy kolem pomníků
 - prodej lamp, váz a vitrín
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KLEMPÍŘSTVÍ - POKRÝVAČSTVÍ
pokládka • rovných i šikmých střešních krytin
nástřik • půdních prostor proti škůdcům
výroba a montáž•  klempířských prvků a parapetů
nátěry•  plechových střech a okapových systémů
montáž • střešních oken
zateplení střech• 
hydroizolace• 
stavba pergol a garážových stání• 
Montáž dřevěného palubkového obložení (interiér i exteriér)• 
Kompletní dodávky materiálů• 

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

                STOLA STVÍ –TRUHLA STVÍ       
   Michal Novák

 

E mail: mntruhlarstvi@centrum.cz
Tel: 732 586 776 www.mndesign.ic.cz
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PLOTY – PLETIVO – OPLOCENÍ - MONTÁŽE 
www.ploty-pletivo.cz

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00, 
Otevírací doba: Po – Pá  8:00 -16:00 nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000

DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.

Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně 
montáže

PLOTY - PLETIVO - jsme fi rma, která se zabývá prodejem plotů a kompletního 
příslušenství pro drátěné ploty, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, 

lesnická a dekorační pletiva, chovatelské sítě, sloupky, vzpěry, napínací dráty, 
vázací dráty, napínáky, ostnatý drát, případně podhrabové desky. Dále nabízíme 

branky a vrata ve všech velikostech a jiný sortiment na stavbu oplocení.

Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA výklopná, rolovací i sekční a to jak ruční 
tak s pohonem na dálkové ovládání. Více informací naleznete na 

www.vrata-ostrava.cz

Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 KČ. Kompletní nabídka je na 
www.thuja.cz  nebo na tel.:  722 557 777

POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ)
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru

1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm 
Výška pletiva Cena za 1m Balení Celková cena 

s DPH
100 cm 45 Kč 25 m 1.125 Kč
125 cm 56 Kč 25 m 1.400 Kč
150 cm 59 Kč 25 m 1.475 Kč
160 cm 67 Kč 25 m 1.675 Kč
180 cm 81 Kč 25 m 2.025 Kč
200 cm 84 Kč 25 m 2.100 Kč
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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 :   11. 11. 2009, 9. 12. 2009, 13. 1. 2010 (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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w w w . f l u k . c z
603 281 577, 724 825 172, 775 408 082

Uniká Vám z domu drahá tepelná energie?
Máte pochybnosti o kvalitě zateplení?

Platíte vysoké částky za vytápění?

Nechte si námi zkontrolovat Váš objekt pomocí TERMOVIZE. Moderní metodou Vám
poskytneme velmi cenné informace o kvalitě Vašeho objektu z tepelně-technického hlediska.

Odhalíme a lokalizujeme tepelné mosty, špatnou tepelnou izolaci obvodového nebo střešního
pláště. Zjistíme kvalitu provedených prací na zateplení po rekonstrukci nebo před kolaudací.
Provedeme kompletní energetický audit budov a zařízení včetně energetické certifikace budov.

Pomůžeme Vám s opatřeními, která zamezí nadbytečným únikům tepla a tím přispějí ke snížení
nákladů na vytápění. Kontaktujte nás.
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ROZVOZ   PIZZY
Tel.: 739 754 730

330 420 g Margherita 69,
(tomato, eidam, oregano)

331 510 g Salami 78,
(tomato, eidam, salám)

332 520 g Funghi  79,
(tomato, eidam, žampiony)

333 640 g Vegetariano 96,
(tomato, eidam, pórek, hrášek,kuku ice, raj e)

334 570 g Toscana 96,
(tomato, eidam, salám, žampiony)

336 520 g Romana 96,
(tomato, eidam, paprikáš, uzený sýr)

337 610 g Presto 106,
(tomato, eidam, šunka, hermelín,paprika, žampiony)

338 645 g Giana 106,
(tomato, tu ák, niva, cibule, eidam)

340 610 g Caprcciosa 106,
(tomato, eidam ,šunka,vejce, žampiony)

342 540 g Hawaii 106,
(tomato, eidam, šunka, ananas)

343 585 g Siciliana 113,
(tomato, eidam, šunka, paprika,kapari)

344 610 g San Marino 113,
(tomato, eidam,šunka, niva, žampiony)

345 650 g Quatro stagioni 122,
(tomato, uzený sýr, salám, paprika, anglická slanina, žampiony)

346 615 g Picante 122,
(tomato, eidam, anglická slanina, šunka, salám, feferony)

347 660 g Serenata 122,
(tomato, eidam, vejce, šunka, anglická slanina)

348 525 g Quatro formaggio 122,
(smetana, niva, balkán, eidam, hermelín)

349 560 g Tolono 122,
(tomato, eidam, grundle, olivy)

350 650 g Mexicana 122,
(tomato, kuku ice, olivy, šunka, žampiony, eidam)

339 560 g San Marco 122,
(tomato, krevety, eidam, kalamáry)

351 525 g Quatro formaggio  special 128,
(smetana, niva, eidam, hermelín,tvar žky,mozzarela, esnek)

341 650 g Pollo 128,
(tomato, eidam, ku ecí prsa, brokolice, niva)

Na Vaše p ání ud láme PIZZU i kombinovanou. P íprava cca 20 30 min. Krabice 25, K .

***** " Každá Vaše 10 pizza zdarma" *****
Dobrou chu Vám p eje restaurace Národní d m

Brušperk, nám stí J.A.Komenského 31
HOTEL RESTAURACE CUKRÁRNA
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