
Občasník č. 3                                                              Září 2010
28. říjen – Státní svátek – výročí vzniku 
samostatného československého státu

Svatováclavský chorál
Svatý Václave, vévodo české země,
kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha!
Kriste, eleison.

Slovo starosty
Končí volební období
V průběhu končícího volebního období jste byli prostřednic-

tvím Zpravodaje pravidelně čtvrtletně informováni o dění v obci 
(na jiném místě je tak učiněno k 30. 6. 2010).

 Ve 3. čtvrtletí letošního roku byly dojednány posled-
ní smlouvy o trasách kanalizace a zejména dohodnuto umístění 
ČOV na pozemcích p. Nepraše a p. Ulčáka v k. ú. Stará Ves nad 
Ondřejnicí.

 Žádost o dotaci na projekt „Zdravotní středisko v 
Krmelíně – rekonstrukce fasády, oken a vstupu“ byla Státním 
fondem životního prostředí zamítnuta, stejná žádost o dotaci by-
la podána znovu v rámci programu Zelená úsporám Ministerstva životního prostředí.

 Opravu výtluků v místních komunikacích dokončí firma TS, a.s.,  Frýdek-Místek do 
začátku října letošního roku.

 Firma Solar Power Energy provede na své náklady zrušení travnatého ostrůvku v par-
kovišti u hřbitova a jeho pokrytí vrstvou asfaltu. Rovněž zajistí na své náklady opravu kamenného 
kříže umístěného u silnice I/58 v lokalitě Cigánka.

 Vedle márnice bude obalovanou směsí zpevněna plocha pod kontejner.
 V kotelně Základní školy T. G. Masaryka byla zhotovena ocelová konstrukce, na kte-

rou byly umístěny plynové kotly, kotel na ohřev teplé užitkové vody a expanzní nádoby jako pre-
ventivní opatření proti dalšímu případnému zatopení kotelny při přívalových deštích.

 Vedle Základní školy v připravené ploše byla instalována dětská prolézačka, 7 laviček, 
2 stoly, 2 odpadkové koše a 4 stojany na kola – Krajský úřad na tuto investici přispěl částkou 200 
000 Kč.

 Stejné lavičky jako u ZŠ byly v počtu 4 ks trvale instalovány na hřbitově.
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Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhnou komunální volby, 
v nichž v 5 politických uskupeních kandiduje celkem 75 našich občanů s ambicí stát se členem 

zastupitelstva obce (seznam kandidátů na www.volby.cz) využijte této příležitosti a dejte hlas těm 
kandidátům, u nichž  předpokládáte, že svou prací v následujících 4 letech dokončí rozpracované 
úkoly a dále přispějí k rozvoji naší obce.

Šťastnou volbu přeje                                                        Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Informace o dění v obci od 17. zasedání zastupitelstva obce (23. 3. 2010)
• Krajským úřadem Moravskoslezského kraje přidělena obci dotace ve výši 200 000,- Kč 

na akci „Vybudování odpočívadla pro cykloturisty a rodiče s dětmi“, montáž ve 28. týdnu
• neschválení žádosti o dotaci ze SFŽP ČR na projekt „Zdravotní středisko v Krmelíně – 

rekonstrukce fasády, oken a vstupu“
• FA Jan Slabý opravila bezbariérové částí chodníku podél silnice I/58 v úseku od hřbitova 

po autobusovou čekárnu na Světlově
• byla kolaudována stavba „Krmelín-bezbariérový chodník v lokalitě Světlov a lokalitě 

Cigánka“
• vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby „Přístavba a stavební úpravy budovy OÚ a 

MŠ v Krmelíně“
• provedeno označení budovy obecního úřadu
• posílena kanalizace pro povrchové vody z ul. Lyskovy, Školní a z pozemku okolo ZŠ
• jednání s firmou HRAT Třinec o inovaci žádosti o dotaci na projekt „Zdravotní středisko 

v Krmelíně-rekonstrukce fasády oken a vstupu“
• ukončena jednání s majiteli pozemků v okolí budoucí ČOV o jejím umístění
• dokončována jednání s majiteli pozemků o trasách kanalizace
Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 30. 6. 2010
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 a) kontrolu usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce
 b) informaci o dění v obci od 17. zasedání zastupitelstva obce
 c) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok
  2009
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 a)  celoroční hospodaření obce za rok 2009 včetně Zprávy Krajského úřadu Moravsko-

slezského kraje v Ostravě, odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, 
a to bez výhrad

b) závěrečný účet obce za rok 2009
c) prodej pozemků parc. č. 1517 o výměře 69 m2 , parc. č. 1518 o výměře 69 m2, parc. č. 

1519 o výměře 69 m2 a parc. č. 622/3 o výměře 103 m2 , vše v k. ú. Krmelín z majetku manželů 
Miroslava a Pavlíny Milatových, ul. Proskovická, 739 24 Krmelín 147 do majetku obce, a to za 
cenu 50 Kč/m2

d) prodej pozemku parc. č. 652/3 o výměře 183 m2 v k. ú. Krmelín z majetku manželů Mi-
roslava a Jany Jurčákových, U Jezu 622, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí do majetku obce, a to za 
cenu 50 Kč/m2

e) prodej pozemku parc. č. 652/9 o výměře 186 m2 v k. ú. Krmelín z majetku Miloše Blechy,  
ul. Proskovická, 739 24 Krmelín 494 do majetku obce, a to za cenu 50 Kč/m2



3Krmelínský zpravodaj
f) prodej pozemků parc. č. 604/1 o výměře 271 m2 a parc. č. 604/3 o výměře 180 m2, vše 

v k. ú. Krmelín z majetku Hany Janoškové, Daliborova 966/44, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
do majetku obce, a to za cenu 50 Kč/m2

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a)  posoudit dopravní situaci na ul. Kostelní a před pekařstvím Boček – stání vozidel
b)  dopravním značením zajistit zákaz stání vozidel před hasičskou zbrojnicí

Oznámení o době a místu konání voleb v obci Krmelín
Starosta obce Krmelín podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva obce Krmelín se uskuteční v pátek dne 15. 10. 2010 od 14.00 do 

22.00 hodin a v sobotu dne 16. 10. 2010 od 8.00 do 14.00 hodin. 
2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v suterénu Haly TJ Sokol, ul. Brušperská, Krme-

lín čp. 72 pro voliče bydlící v ulicích Benátská, Bělská, Brušperská, Fojtská, Hraniční, Kolmá, 
Kostelní, Lípová, Místní, Na Brodě, Na Cigánce, Nad Hvozdem, Na Mečník, Na Nový svět, Na 
Rybníčku, Na Skalce, Na Svahu, Paskovská, Polní, Spojná, Starodvorská, Stará cesta, Školní, U 
Paleska, Včelařská, Vodárenská, Zahradnická, Záhumenní, Za Křížem, Zdravotní

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v hostinci Na Světlově, ul. Staroveská, Krmelín čp. 
137 pro voliče bydlící v ulicích Boční, Hajní, Konečná, Krátká, Květná, Lomená, Luční, Lyskova, 
Na Zátiší, Nová, Okrajní, Proskovická, Příčná, Rovná, Řadová, Slunná, Staroveská, Světlovská, U 
Černého lesa, U Kapličky, U Pískovny, V Březince, Vilová, Výstavní, V Zahradách.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže při hlasování svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky 
nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit podle 
§ 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Cenový výměr č. 1/2010
za svoz, třídění a zneškodňování komunálních odpadů v období od 1. 10. 2010 – 30. 9. 2011
Objem
nádoby Četnost svozu Tarif  Období                          Cena Kč   

Cena Kč
měsíční
roční
  70 l 1 x za 14 dní P1 01 1. 10. 2010-30. 9. 2011 105,- 1260,-
110 l 1 x za 14 dní P2 01 1. 10. 2010-30. 9. 2011 125,- 1.500,-
110 l 1 x týdně zima     212,- 2110.-
 1 x za 14 dní léto P2 61 1. 10. 2010-30. 9. 2011 125,-
110 l 1 x týdně celoročně  P2 11 1. 10. 2010-30. 9. 2011 212,-- 2.545,--
110 l 1 x týdně zima P2 71 1. 10. 2010-30. 4. 2011 235,-- 1.645,--
kontejner 1 x týdně K1 11 1. 01. 2011-31. 12. 2011 830,-- 9.960,--
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Nádobu o obsahu 70 l si objednávají občané s menším výskytem odpadů výhradně u domů s 
ekologickým topením (elektřina, plyn). Do těchto nádob nesmí být ukládány popeloviny. Celková 
hmotnost nádoby 70 l včetně obalu nesmí přesáhnout 50 kg.

Tarif P2 71 se používá u objektů s vytápěním na tuhá paliva. Nádoba se objednává jako další k 
celoročnímu odvozu tarifu P2 11 nebo tarifu P2 01 u nádob 110 litrů.

Zimní období je od 01.10. do 30.04. Letní svoz je od 01.05. do 30.09.
Možnosti platby:
• v kanceláři obecního úřadu hotově, nebo
• bezhotovostním stykem: číslo bankovního účtu Obce Krmelín: 168 198 1389/0800
 variabilní symbol: 3722 xxx = číslo popisné rodinného domu
 (příklad: 3722477)
 konstantní symbol 3558
Platbu proveďte v termínu do 15. 10. 2010.

Separace domovního odpadu 
Na území obce jsou rozmístěny kontejnery na separovaný sběr domovního odpadu, které jsou 

jasně označeny k uložení plastů, skla a papíru. Vyskytují se však případy, kdy v kontejnerech se 
objevuje odpad, který tam zásadně nepatří.

Vedle hřbitova je umístěn kontejner na hřbitovní odpad. Ve velké míře se v něm objevuje odpad 
domovní, k jehož likvidaci má sloužit popelnice u každého rodinného domu. Na tento nešvar jsme 
byli upozorněni i Městským obvodem Proskovice s tím podezřením, že kontejner u jejich hřbitova 
zneužívají i někteří naši občané.

Snažme se tedy chovat tak, že bude domovní odpad uložen tam, kam patří.
Za pochopení děkuje

Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Poděkování
Děkujeme touto cestou panu Pavlu Mylkovi, ul. Kostelní , Krmelín 70 a panu Petru Pastrňáko-

vi, Bělská, Krmelín 66, kteří převzali  prostřednictvím Českého červeného kříže zlatou medaili 
prof. MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního 
vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší 
společnosti. 

Naši jubilanti
Ve třetím letošním čtvrtroce oslavili významná životní výročí naši občané
paní Naděžda Kvapíková 75 let
paní Svatoslava Máchová 75 let
pan Tibor Laták 75 let
paní Drahomíra Nováková 75 let
paní Anna Zezulková 75 let
pan Miroslav Cintler 80 let
paní Vlasta Plačková 80 let
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pan Vilém Niesner 80 let
paní Zdeňka Havránková 85 let
paní Růžena Urbanová 85 let
paní Ludmila Linhartová 85 let
paní Ludmila Gerlichová 90 let
paní Libuše Janková 85 let a paní Adéla Doležílková 85 let v Domově pro seniory Ondráš 

v  Brušperku.
V měsíci srpnu popřáli zástupci obce manželům Františkovi a Věře Cintlerovým k výročí dia-

mantové svatby.
Všem jubilantům upřímně přejeme především pevné zdraví, radost, spokojenost, osobní 

pohodu, hodně životního elánu a spoustu milých chvil, strávených v příjemné společnosti.

Od počátku letošního roku do srpna nás opustili
pan Vladimír Výbošťok 58 let
paní Ludmila Latečková 85 let
paní Jarmila Tartainiová 90 let
pan Jiří Kilnar 55 let
pan Václav Zezulka 87 let
pan Pavel Tumlíř 67 let
pan Jiří Šperlín 71 let
pan Václav Procházka 85 let (Ostrava)
pan Josef Slíva 84 let (Nová Bělá)
paní Kristina Golková 93 let (Brušperk)
paní Zdeňka Matýsková 87 let (Ostrava)
Rodinám zemřelých vyslovujeme touto cestou hlubokou soustrast.

Hana Plačková

ŠKOLA INFORMUJE
Vážení rodiče!
Léto už je minulostí a Vy i Vaše děti už zřejmě naplno  prožíváte nový školní rok 2010/2011, 

jehož harmonogram Vám teď předkladám: 
Harmonogram školního roku    2010/2011
Říjen: Přespolní běh – povodí Ondřejnice
18. 10. Zahájení plaveckého výcviku  pro žáky 4.ročníku   (do 15.11. - 10 lekcí)
Pomůžeme našim lesům (sběr starého papíru)
27. – 29. 10. Podzimní prázdniny 
Listopad : Rej duchů 
6. 11. Jarmark lidových řemesel 
Turnaj ve florbalu - povodí  Ondřejnice
23. 11. Pedagogická rada + konzultace (15.00 - 17.00)
Prosinec : 6.12. Mikulášská nadílka
Pomůžeme našim lesům (sběr starého papíru)
Vánoční dílny, jarmark
Vánoční akademie 
23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny
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Leden : 3. 1. 2011 Zahájení vyučování
18. 1. Pedagogická rada  + konzultace  (15.00 – 17.00)
31. 1. Ukončení 1.pololetí - rozdání vysvědčení 
Únor: 1.2. Zahájení 2.pololetí  
1. 2. Zápis do 1.ročníku 
4. 2. Pololetní prázdniny 
7. 2. - 13. 2. Jarní prázdniny 
11. 2. Dětský maškarní bál s Míšou Růžičkovou  (Unie rodičů)
Březen: Turnaj ve vybíjené -  povodí Ondřejnice 
 Jarní dílny 
21. - 25. 3. Škola v přírodě Horní Lomná - pro žáky 4.a 5.ročníku 
Duben: 19. 4. Pedagogická rada + konzultace  (15.00 – 17.00)
 21. - 22. 4. Velikonoční prázdniny 
Den Země
Květen: Den matek
 McDonald ś Cup – turnaj v minikopané – povodí Ondřejnice 
Červen: 1. 6. Den dětí
Atletický trojboj – povodí Ondřejnice
7. 6.  Konzultace (15.00 – 17.00)
17. 6. Pedagogická rada
Školní výlet 
30. 6. Ukončení školního roku

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

Žáci
K  1. 9. 2010  bylo zapsáno  93 žáků:
1.ročník - 23 dětí
2.ročník - 21 dětí
3.ročník - 21 dětí
4.ročník - 14 dětí
5.ročník - 14 dětí

Výuka
Výuka povinných předmětů bude probíhat v  1.- 4. ročníku podle Školního vzdělávacího progra-

mu Naše tvořivá škola, v 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Základní škola, č.j. 
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16847/96 – 2.

Za návaznost učiva v jednotlivých ročnících a dodržování Školních vzdělávacích programů zod-
povídají pedagogové školy.

Třídní učitelky pro své třídy objednaly v Divadle loutek v Ostravě tato představení: O pejskovi 
a kočičce, Víla Amálka (1.,2. ročník), Stepující stonožka, Ze starých pověstí českých (3., 4., 5. 
ročník)

Všichni žáci absolvují v místní knihovně knihovnické lekce : Práce s knihou - 1. ročník, Franti-
šek Hrubín a Václav Čtvrtek - 2. ročník, Josef Lada - 3. ročník, Eduard Petiška - 4. ročník, Jules 
Verne – 5.ročník.

Třídní učitelky 1. - 4. ročníku po dobrých zkušenostech z minulých let budou se žáky opět absol-
vovat dlouhodobý program Prevence rizikového chování pro 1. stupeň ZŠ s organizací FAUST, o. 
s. (organizace s desetiletou zkušeností v oblasti prevence rizikových jevů, programy vedou zkušení 
lektoři s VŠ a SŠ vzděláním a s příslušnými kurzy, výcviky, školením). Koncepce programu je 
dlouhodobá, tematicky navazující v jednotlivých ročnících, program je veden interaktivními přístu-
py s využitím psychoterapeutických metod a vyhovuje požadavkům MŠMT na daný typ prevence.

Vybraní žáci se zúčastní sportovních turnajů a klání : přespolní běh, florbal, vybíjená, minihá-
zená, minikopaná, atletický trojboj.

Zájmové útvary, kroužky, nepovinné předměty :
(pravidelná činnost bude zahájena od října 2010 na základě podaných přihlášek):
Gymnastika (J. Adámková), Mladý ochránce přírody (J. Maralíková), Florbal (D. Ignačík), Kutil 

(D. Kovalová), Jazyk anglický (H. Vondrová), Počítače (D. Ignačík), Angličtina hrou (Y. Voráčo-
vá), Keramika (R. Tylečková),

Tanečně dramatický kroužek (Y. Voráčová), Fotbal (M. Maralík), Taneční kroužek (T. Boldi), 
Náboženství (A. Kocurek).

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

30 dětí pro každé oddělení.
Unie rodičů (UR) 
Unie rodičů bude ve školním roce 2010/2011 pracovat stejně jako v loňském roce ve složení
p. Jaromír Koběluš - předseda, p. Kateřina Šeděnková – pokladní,  p. Jana Misiačková – člen 

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

mě Harmonogramu školního roku 2010/2011 i Rozvrhy hodin, Výroční zprávu školy 2009/2010, 
Vlastní hodnocení školy za období 2007 – 2010.

Mgr. Dušan Ignačík – ředitel školy

Informace Obvodního oddělení Policie ČR v Brušperku
Vážení spoluobčané, 
v současné době začalo přibývat případů, kdy je páchána trestná činnost přímo na seniorech. 

Proto bych si touto cestou dovolil Vám poradit, jak tomu předejít.
Starší lidé jsou častým terčem útoků a podvodů, protože jsou osamocení, nemocní, zesláblí, 

bezradní, vystrašení, lítostiví, nedůvěřiví nebo naopak velmi důvěřiví, a proto mohou být lehce 
ovladatelní, mohou se stát snadnou kořistí různých podvodníků, podomních prodejců, zlodějů a 
násilníků.
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Podvodníci se dokáží pod různými záminkami vetřít až do bytu seniorů, a pak využít vhodného 

okamžiku a okrást je i o celoživotní úspory. Navíc vystupují často velmi seriózně a působí natolik 
přesvědčivě, že si snadno získají důvěru staršího člověka. 

Jak předejít podvodu nebo okradení doma: 
• buďte obezřetní při komunikaci s neznámými lidmi.
• neotevírejte dveře, pokud nevíte, kdo je za nimi (ani kdyby Vás žádal o pomoc - např. 

zatelefonovat si, apod.).
• jste-li sami doma, nikdy do bytu nevpouštějte osoby, které neznáte,
• zvoní-li opravář, pracovník plynárny či jiných služeb, nechte si před jeho vpuštěním do 

bytu předložit jeho služební průkaz a pokud možno pro ověření zatelefonujte na příslušný úřad.
• nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher a výhodných 

koupí odmítejte - v naprosté většině jde o podvod. 
Pro Vaše bezpečí si pořiďte dveřní panoramatické kukátko a pojistný řetízek (ten zabrání případ-

nému pachateli vniknout do Vaší domácnosti). Na dveře Vašeho bytu si dejte jmenovku v množném 
čísle, a to i v případě, že žijete sami, např. „Novákovi“ místo „Nováková.

Preventivně: 
• pokud nemáte doma bezpečný trezor, nemívejte více peněz v hotovosti či cenné věci. 
• peníze mějte uloženy na bankovním účtu nebo v bezpečnostní schránce v bance. 
• své cennosti si vyfotografujte (při případné krádeži Vám tyto fotografie usnadní jejich 

identifikaci). 
• u elektroniky a cennějších spotřebních výrobků si opište jejich výrobní čísla. 
• nikdy nikomu neříkejte, kolik máte doma peněz a jaké vlastníte cennosti. 
Jak se bránit?
•  nedávat se do hovoru s cizími lidmi, kteří by jednali podle daného scénáře
•  nepouštět je do domu, či do bytu
•  požádat o pomoc sousedy, nebo rodinu
•  ihned volat Policii na linku 158, 156, 112
•  poznamenat si registrační značku vozidla
Pachateli této trestné činnosti bývají jak muži tak i ženy a pracují jednotlivě i skupinově. Vybírají 

si místa, kde žije hodně seniorů, jako jsou starší domy ve středu města, případně rodinné domky na 
vesnicích. Vynalézavost podvodníků nezná mezí, proto buďte maximálně obezřetní při tom, koho 
pustíte do vaší domácnosti. 

Pokud si všimnete, že se před vašim domem nebo vaším bytem pohybuje podezřelá osoba, nevá-
hejte a ihned přivolejte Policii ČR (tísňová linka 158, nebo na obvodní oddělení Brušperk na linku 
558 666 222). 

pprap. Jiří Zamazal

Obvodní oddělení Policie České republiky Brušperk zaznamenalo značný nárůst vloupání do 
sklepních prostor, bytových domů, ze kterých byla odcizena nejčastěji jízdní kola. K vloupání do-
šlo téměř ve všech obcích spadajících do působnosti obvodního oddělení Policie České republiky 
Brušperk. Jenom za období letních prázdnin jsme zaznamenali na obvodním oddělení Policie České 
republiky Brušperk, odcizení 22 jízdních kol. V některých případech vnikl zloděj do sklepních 
prostor bez poškození vstupních dveří do bytových domů, to znamená, že dveře nebyly uzamčené. 
Majitelé jízdních kol by měli být pozorní a kontrolovat, zda mají svá jízdní kola dostatečně zabez-
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pečená. Vzhledem k nárůstu počtu vykradených sklepů učinil vedoucí OOP Brušperk preventivní 
opatření. Došlo k posílení hlídek, které fyzicky kontrolovaly uzamčení hlavních i zadních dveří do 
bytových domů a uzavření sklepních oken. Bylo zjištěno několik nedostatků, o těchto nedostatcích 
byly vyrozuměná příslušná společenství vlastníků bytů. K odcizení kol nedochází jen ze sklepů, ale 
i z volného prostranství např. před obchodem, či restaurací.  Z tohoto důvodů si dovolují apelovat 
na Vás, abyste více mysleli na ochranu svého majetku. Důležité je nezapomínat uzamykat všechny 
vstupní prostory do bytových domů, rovněž uzavírat okna do sklepních prostor. Pokud vyjedete 
na jízdním kole ven, nezapomínejte ho řádně uzamknout, rovněž pokud je to možné, jízdní kolo 
nenechávejte vůbec bez dohledu.  Pokud se stanete svědkem trestného činu, nebo v případě výskytu 
podezřelé osoby, nebo vozidla, jenž se pohybuje před domem, nebo přímo v domě,  poskytněte 
policistům důležité informace o těchto osobách: pohlaví, rasa, věk, přibližná výška a váha, účes, 
barva vlasů a očí, způsob řeči, fyzické zvláštnosti, chůze, nápadnost v chování, tiky, oblečení. 
U vozidel je důležitá poznávací značka, barva, typ, provedení, viditelná poškození, příslušenství 
(anténa, zahrádka), směr jízdy a počet osob ve vozidle. Postřehy, které získáte si raději ihned za-
pište a neprodleně ohlaste tuto skutečnost na linku 158 nebo na tel: 558666222. Bez Vaši pomoci 
nemůžeme byt nikdy tak úspěšní, jako by jsme si všichni přáli.

pprap. Jiří Zamazal

Zájmové organizace

Z činnosti Klubu seniorů
Jak již klub seniorů informoval o připravovaném červencovém přátelském posezení na terase 

Obecního domu, skutečně se na něm přítomní velmi dobře bavili při brušperské dechovce.
Průměrně navštívena byla rovněž posezení v srpnu, opět na terase a zářiové v klubovně. Rovněž 

říjnové posezení připravuje výbor Klubu do klubovny. Na další posezení, to je na listopad a prosi-
nec už výbor Klubu připravuje zajímavý program.

Na 23. září již opět po prázdninách je připraveno setkání žen v Dámském klubu a klubovně 
Klubu seniorů od 16 hodin. Tradičně pak budou jednou měsíčně.

Mimo pravidelné akce v nastávajícím období, jako jsou pondělní dopolední setkání členů a 
měsíční přátelská posezení s programem, se v místnostech Klubu seniorů uskuteční ve dnech 15., 
16. a 17. 10. 2010 výstava obrazů člena místního Klubu seniorů – amatérského malíře Františka 
Cintlera.

Výstava bude pro návštěvy otevřena: v pátek 15. 10. 2010 od 14:00 do 18:00 hod., v sobotu 16. 
10. 2010 od 8:00 do 15:00 hod. a v neděli 17. 10. 2010 od 8:00 do 15:00 hod.

Vystavené obrazy bude možno po dohodě zakoupit.
Na 15. září zorganizoval výbor Klubu seniorů autobusový tématický zájezd po významných po-

žárních nádržích (přehradách) Moravskoslezského kraje. Prohlédli si přehradu a aquapark Olešná, 
přehradu Šance, Bašku, Žermanickou a Těrlickou přehradu. V Karviné si prohlédli zámecký park, 
udělali přestávku na oběd. Zhlédli poddolovaný vychýlený kostel. Poslední zastávkou byla pro-
hlídka lázní Kimkovice. Počasí účastníkům zájezdu přálo. Mnozí navštívená místa viděli poprvé. I 
když nebylo možné navštívit všechny naše přehrady, zájezd se líbil.

Zpracoval František Novák 

Z činnosti hasičů
Období od června až do poloviny září patřilo pohárovým soutěžím a účasti v MSL mládeže. 

Výsledky kolektivu starších žáků zpočátku ligy byly nadějné a družstvo se pohybovalo mezi 3.-4. 
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místem, ale ke konci mu došel dech a obsadilo 10. místo z celkem dvanácti. Světlým okamžikem 
sezóny starších je potřetí za sebou získání 1. místa na soutěži ve Výškovicích u Nového Jičína. Z 
ostatních aktivit můžeme zmínit návštěvu lanového centra v areálu Sluníčko na Ostravici. 

Letos začalo pracovat družstvo mladých hasičů ve věku 5-7 let, ale zveme do svých řad i další 
děti ve věku 6-11 let. Schůzky jsou vždy ve čtvrtek v hasičském domě od 17.30 hod. Děti se budou 
připravovat na účast v celoroční soutěži Plamen, podnikat výlety, zúčastňovat se různých soutěží 
a her.

Družstvo žen se v průběhu roku stabilizovalo. Určitě k tomu přispěly pravidelné nácviky u ha-
sičského domu nasucho nebo se jen scházely části družstva, a to „předku“, provádějícího dopravní 
vedení (členka napojuje hadici B na stroj, spojuje 2 hadice B a pomáhá s jejich rozvinutím), rozdělo-
vače (připojí koncovku hadice B a 2 koncovky hadic C na rozdělovač a běží s ním na určené místo) 
a 2 proudařek útočného vedení (každá roztahuje po dvě hadice C, připojí proudnici a na konci drá-
hy sestřikuje terč) a „zadku“  vytvářejícího tzv. přívodní vedení: strojnice, napojující savici na sací 
hrdlo stroje a regulující  výkon stroje a dopravu vody dopředu, „savičářka“, jež provádí vytažení 
savice z kádě a jejich spoj a členka napojující koš, která je po dokončení zpravidla nejmokřejší, 
když savici s napojeným košem vnořuje do kádi s vodou a při vytažení napomáhá efektu spojených 
nádob k snazšímu toku vody do stroje. Suchý nácvik je také o tom, že se družstvo naučí poskládat 
všechno nářadí na základnu co nejoptimálněji, aby všechny členky měly dostatek místa a co nejlépe 
byly ke spojení připraveny koncovky rozdělovače, hadic a proudnic. Na soutěžích mnohdy v časo-
vém presu, kdy má družstvo na přípravu základny někdy jen 3 minuty, se tato příprava vždy hodí. 
V přímém kontrastu je pak dobře vidět, která družstva mají přípravu zmáknutou a proces přípravy 
běží jak po másle a jiná chaotickou, u nichž vídáme situace, kdy člen družstva připravujícího se k 
útoku stojí bezradně poblíž a jeho nářadí mu připravuje jiná osoba, v mnoha případech z něžnější 
poloviny lidstva. Výsledky žen v letošním roce měly solidní úroveň. Družstvo navštěvovalo i sou-
těže Beskydské ligy, kde se umísťovalo i před družstvy ligy. Zúčastnilo se 13 soutěží, kde obsadilo 
m.j. 2 druhá, 3 čtvrtá a 2 pátá místa, z toho nejlepšího času dosáhlo v Brušperku (18,727 s - 2. 
místo), pouze jednou útok nedokončilo. Pro příští rok uvažuje s účastní v této lize.

Do družstva mužů letos přišlo několik nových členů a zpočátku bylo nakopnuté a odhodlané. 
Postupem času na ně dolehly problémy: nedostatečný trénink, fatální chyby při přípravě základny, 
nářadí a v provedení útoku a v posledním období i s kondicí některých členů na soutěžích. Družstvo 
by si mělo stanovit dosažitelné cíle, více času věnovat nácviku a přípravě, a hlavně uvědomit si, 
jakým způsobem dosáhnout na odpovídající výsledky. Potenciál k zlepšení tu je, ale představuje 
to těžkou cestu, na níž ženy urazily už velký úsek a jsou daleko před muži. V předchozích občas-
nících jsme popisovali novou cvičební plochu k nácviku požárních útoků, kterou jsme dostali do 
pronájmu. Až později jsme se dozvěděli, že došlo ke zmenšení tohoto místa. Zbylá část pozemku, 
která je ještě k dispozici již bohužel neodpovídá, hlavně výškovým profilem, k vytvoření plochy na 
požární útok. Pokračujeme tedy v dalším hledání odpovídajícího místa.

V polovině srpna jsme opět zajeli na pohárovou soutěž na Dolní Bečvu s výjezdem na Pustevny 
a návštěvou pohanského boha Radegasta. S kolektivy jelo mnoho fanoušků a přátel sboru. Ženy 
obsadily pěkné 5. místo, muži útok bojovně dokončili, ale skončili až předposlední. A aby toho 
nebylo málo, ani v tombole nám štěstí nepřálo.

Zásahová jednotka v uplynulém období 4x likvidovala bodavý hmyz. V měsíci říjnu se jednotka 
účastí na školení obsluh motorových pil rozšíří o 4 další členy, oprávněné pracovat při zásazích s 
tímto vybavením. Na 28. září v dopoledních hodinách se připravuje námětové cvičení v objektu 
bývalé větrací šachty.                                                             Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín
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Tenisová sezóna končí…
Není léto jako léto, ale to letošní bylo zvlášť mizerné. Nestěžují si jen zemědělci, včelaři, stavbaři 

a další, ale postihlo to i tenisty, využívající  venkovní kurty a jsou velice závislí na přízni či nepří-
zni počasí. Sezóna sice ještě neskončila, je však zřejmé, že tržby z nájemného  z kurtů nedosáhnou 
ani 60 % loňské skutečnosti. Zkrátka, dlouhotrvající deště a naopak zase extremní vedra, nepřály 
tenistům. Zčásti pokles tržeb také ovlivnilo i navýšení počtu hodin pro tenisovou školu, turnaje i 
dlouhodobé mistrovské soutěže. S tím však při rozvoji sportovní činnosti v oddíle musíme počítat. 
Nás může těšit, že o tenis mají zájem ti nejmenší, kteří v hojném počtu navštěvují tenisovou ško-
lu, že vedle rekreačního tenisu se zabydluje i výkonnostní tenis. Důkazem toho jsou tři družstva 
soutěžící v dlouhodobých soutěžích. V letošním roce jsme vedle veteránů a žen prvně do soutěže 
přihlásili i muže. A jak se naše družstva činí? Mistrovská utkání už dle rozpisu měla být dávno 
ukončena, ale déšť zapříčinil, že se utkání opakovaně odkládala a soutěže nejsou ještě ukončeny. 
V průběžném hodnocení jsou ženy na 3. místě, muži na 2. místě za Brušperkem a veteráni II. také 
na druhém místě za Vratimovem.

Jako každým rokem i letos bylo vyvrcholením letní sezóny uspořádání turnaje mužů ve čtyřhrách 
„O pohár obce Krmelín„. O tento turnaj byl velký zájem a na některé pozdější přihlášky se vůbec 
nedostalo. Turnaje se zúčastnilo 20 dvojic, které byly nalosovány do čtyř skupin. Skupiny „A“ a 
„B“ se hrály na kurtech v Krmelíně. Skupina “C“ a „D“ v Brušperku, systémem každý s každým. 
První dvě dvojice ze skupin postupovaly do finálových bojů, třetí dvojice ze skupin postoupily do 
soutěže útěchy. Finálové boje i útěcha se odehrávaly jen na kurtech v Krmelíně. Byl to již šestý 
ročník, který výkonnostně předčil všechny předešlé. Do závěrečných semifinálových bojů se z 
našich probojovala dvojice: Balcar T.  (Krmelín) - Polášek (Příbor), ale prohrála s párem Kopecký 
(Poruba)– Mutina (Rychvald). Finále bylo vyvrcholením celého turnaje a v něm zvítězila dvojice 
Kopecký – Mutina nad dvojicí Dvořák (Studénka) – Zeman /Nový Jičín) výsledkem (4:6) (7:5) 
a (10:7). V soutěži útěchy ve finále zdolali Hoch Dalibor – Hoch Tomáš ( oba Krmelín)  dvojici 
Klečka – Zoubek (oba Ostrava) (6:3) (6:7) a (6:0). Slavnostního vyhlášení se zúčastnil a ceny předal 
starosta obce ing. Zezulka Václav.

Do konce sezóny je nutno sehrát 4 odložená mistrovská utkání, uskuteční se turnaj žen v sobotu 
2. října od 9,00 hodin a odpoledne pak bude symbolické ukončení tenisové sezóny, jako už tradiční 
„Babí léto“. Vedle sportovního zápolení přijde na řadu i zábava, kde nebudou chybět kulinářské 
výrobky našich žen a moravská vína. Doufáme, že se konečně umoudří počasí a bude nádherně.

Tím pomalu končí venkovní tenisová sezóna a tenisová škola a zájemci o tenis se přesunou do 
sportovní haly. Tečkou za tenisem bude vánoční turnaj dvojic, kde složení dvojic se bude losovat.

Pchálek Leoš st.

Po prázdninách začíná v Sokole normální provoz…
Prázdniny skončily a v naší Tělovýchovné jednotě Sokol začal normální sportovní život. Do 

tělocvičen se vrátili cvičenci i sportovci, začínají mistrovské soutěže házené, následně pak futsalu 
i stolního tenisu. Rekreační sporty vesměs ani nepřerušovaly a sportovalo se i po dobu prázdnin. 
Oddíl karate tradičně je nejaktivnější v letních měsících. Hned na začátku prázdnin tento oddíl 
uspořádal pro své členy Bojový camp. Jednalo se o soustředění s obsahem tří až čtyřfázových 
tréninků zaměřených na zlepšení fyzické kondice a bojové dovednosti. Na konci Bojového campu, 
který zahrnoval mimo jiné i noční výšlap, si účastníci vyzkoušeli triatlon (300 m plavání, 12 km 
jízda na kole, 3 km běh), ve kterém po vyčerpávajícím zápolení zvítězil Martin Ostárek před 
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Šimonem Stoszkem, třetí byl Filip Ferenc. Následující prázdninová akce proběhla o víkendu 21. 
a 22. srpna. Jednalo se o tréninkový mítink MSKA ve Vysokém Mýtě a z našeho oddílu se ho 
zúčastnili Filip Ferenc a Muladi Petr.

Další velkou připravovanou akcí oddílu je extremní závod Rangers CUP, který proběhne 9. 10. 
2010 na Krmelínském kopci. Všichni aktivní sportovci jsou srdečně zváni. Podrobnější informace 
naleznete na webových stránkách oddílu karate

Oddíl házené vstoupil do mistrovských soutěží již 5.9. domácím vítězným zápasem mužů nad So-
kolem Klimkovice. Náš oddíl přihlásil do sezóny 2010/2011 vedle mužů tři mládežnická družstva 
-  dorostence, mladší a starší žáky.Všechna družstva hrají Moravskoslezskou ligu.

Rozpis zbývajících zápasů mužů doma: 19. 9. Krnov (11:00)
 3. 10. Valašské Meziříčí  (11:00)
17. 10. Polanka (11:00)
 7. 11.  Veselá B (10:30)
Oddíl futsalu má pro sezónu 2010/2011 přihlášena „A“ družstvo mužů, které hraje Divizi „F“ a 

„B“ družstvo mužů, které soutěží v krajské soutěži turnajovým způsobem za účasti 16 družstev.
Rozpis domácích zápasů  „Áčka“:   
   1.10. Eximpo Náklo
 22. 10. Vítěz kvalifikace
 29. 10. Barakuda
 19. 11. Havířov „B“
  3. 12. Malé Hoštice
 10. 12. Derby: Brušperk – Krmelín
 17. 12. Ferran Opava
Všechna utkání se hrají ve sportovní hale v Brušperku a mají jednotný začátek a to v 18:00 

hodin
Oddíl stolního tenisu, stejně jako v předcházející sezóně, do soutěží  2010/2011 přihlásil dvě 

družstva mužů. „Áčko“ hraje Krajskou soutěž skupinu „C“ a vstupuje do soutěže oslabeno o 
týmovou jedničku Petra Holaně, který přestoupil do Sokola Nová Bělá. „ B“ družstvo zasáhla re-
organizace a hrají Okresní soutěž 4. třídy, Oddíl stolního tenisu se už delší dobu potýká s absencí 
mládežnického družstva. Zájem z řád mládeže by byl, ale schází trenér, který by se systematicky 
mládeži věnoval. Byla oslovena řada bývalých hráčů, ale bez úspěchu. V současnosti se tohoto 
úkolu ujal  Zdeněk Manda, bývalá opora „Áčka“, který zůstal nadále členem našeho oddílu, ale od 
loňského roku hraje za Orel Paskov. Herna je k dispozici pro mládež každé pondělí a čtvrtek vždy 
od 16 do 18 hodin.

Rozpis zápasů  „Áčka“ doma pro podzim:
 30. 10 Ferrum Frýdlant n. Ostr. „C“
 31. 10 Sokol Brušperk „B“
 13. 11. Orel Paskov
 14. 11.  Horní Datyně „B“
 11. 12. Odry  „B“
 12. 12. Sokol Klimkovice
Zápasy se hrají v sobotu od  17:00  hodin, v neděli od 10:00 hodin.
Pokud se týká hromadných cvičení žen, program je následující:
Pohybové a relaxační cvičení (Jana Šťastná) – úterý   od 19:30 hod.
Jóga (Líba Pálková)                                      středa  od 19:00 hod.
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Aerobik (Magda Volná)                 středa od   20:00 hod.
Zumba (Jiřinka Kračmarová)         pondělí od 20:00 hod.
K cvičení rodičů s dětmi mají vyhrazenou středu od 10:00 do 12:00 hodin, ve fitcentru je pro-

voz:  pondělí až pátek od 18:00 do  20:00 hod., volejbalisté se scházejí v sobotu od 18:00 hod. a 
badminton se hraje v neděli dopoledne.

Jak je vidět naše Tělovýchovná jednota Vám nabízí řadu sportovního aktivního vyžití i množství 
sportovních utkání. Je jen na Vás, abyste si našli cestu na palubovku i do ochozů. Nabídka je určitě 
pestrá a zajímavá.

Výbor Sokola Krmelín informuje veřejnost, že k 31. srpnu 2010 byla podána na Fond životní-
ho prostředí České republiky přihláška o dotaci v rámci akce „Zelená úsporám veřejných budov“ 
včetně projektu (Zateplení a výměna oken sportovní haly)a stavebního povolení vydaného Měst-
ským úřadem v Brušperku. Do konce roku příslušná komise rozhodne, zda náš projekt uspěje, či 
nikoliv. 

 Pchálek Leoš st.

Informace pro maminky s dětmi
Milé maminky s malými dětmi, máte zájem o společná setkání? 
Chcete-li si s dětmi zacvičit i zazpívat, pak přijďte mezi nás od října každou středu do haly TJ 

Sokol, začínáme v 10.00 hodin. Přezůvky a sportovní oděv s sebou!
Těšíme se na společná setkání. 

Krmelínská  historie
1850 Tento rok byl posledním obdobím působnosti patrinominální správy. Poslední krmelín-

ský fojt úřadoval do roku 1851. V následujícím roce byl dle zápisu v obecní kronice zvolen tzv. 
burmistrem Jan Mácha.  

1870 Nařízením okresní školní rady byla v tomto školním roce místo dřívějšího školního vý-
boru zvolena první školní rada, jejímž předsedou se stal Josef Jarolím. Stejně jako obecní výbory 
se i tyto školní rady volily zpočátku pouze na dobu tří let. V roce 1870 navštěvovalo krmelínskou 
školu celkem 121 dětí.

1880 V tomto roce postihlo obec několik požárů. Vyhořela také budova bývalého fojtství, v níž 
požár zničil mnoho písemností, uložených na půdě stavení.

1890 V povinném soupisu pro okresní hejtmanství (k vojenským účelům) se k tomuto roku 
uvádí v Krmelíně 64 domů, čtyři byty pro důstojníky, 97 pro mužstvo a 22 stájí pro koně. Ve Svět-
lově 30 domů, 2 byty pro důstojníky, 42 pro mužstvo a 6 stájí pro koně, ve Starém Dvoře pak 19 
domů, dva byty pro důstojníky, 39 pro mužstvo a 1 stáj pro koně.

1900 Během první poloviny roku dostavěla obec novou kapli, zasvěcenou sv. Janu a sv. Pavlu. 
Slavnostně ji 1. července vysvětil farář Fabián Gregárek ze Staré Bělé. Ze zápisu obecní rady 
vyplývá, že se v ní každoročně konaly čtyři mše svaté. Drobnou zajímavostí tohoto roku je vypo-
vězení dvou žen z obce pro nemravné chování.  

1920 V tomto roce byl častým bodem projednávání obecního zastupitelstva stav školní budovy 
a státe aktuálnější nutnost její opravy, respektive stavba nové školní budovy. Již v jarních měsících 
byl zaveden poplatek 1 Kč na osobu při každé taneční zábavě. Výtěžek měl být použit na nákup 
školních pomůcek a opravu školy. V červenci se obec vzhledem k finanční situaci  rozhodla pro 
opravu interiéru školní budovy, zatímco venkovní práce se měly týkat jen skutečně nejnutnějších 
záležitostí. 

Vedle této obecní školy existovala v Krmelíně také Lidová hospodářská škola, a to od 1. 11. 1920. 
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Pro podporu v první roce její existence schválilo obecní zastupitelstvo příspěvek ve výši 500 Kč. 
Nutno podotknout, že i v létech následujících přispívala obec této škole každoročně částkou urče-
nou na zaplacení otopu a světla.

 V závěru roku se v záznamech obecní rady i obecního zastupitelstva objevují informace 
o chystané správní změně, spočívající v odtržení Krmelína od politického okresu Moravská Ostrava 
a jeho přičlenění k politickému okresu Místek.

1930 Jednou z největších akcí tohoto roku bylo dokončení nové školní budov,. Ta byla kolau-
dována sice již na počátku roku, přesto však musela obec na její dostavbu požádat o půjčku ve výši 
80 000 Kč. Vedle toho měla být ještě upravena školní zahrada a zřízena školní studna. V den na-
rozenin T: G. Masaryka se konala slavnostní schůze obecního zastupitelstva a byl schválen návrh, 
aby nová školy nesla název Masarykova. U této příležitosti uspořádala místní školní rada taneční 
zábavu.

 S postupující krizí narůstala nezaměstnanost. Obecní zastupitelstvo se pokusilo alespoň 
zmírnit její dopad na děti nezaměstnáných obyvatel Krmelína. V prosinci byla zahájena mléčná 
akce pro děti z rodin nezaměstnáných. Po 4 týdny dostávalo každé z 13 těchto dětí po půl litru 
mléka denně.

 Dnes obvyklý místní rozhlas nahrazoval tehdy obecní bubeník, který sdělení občanů 
„vybubnovával“. Funkcí obecního bubeníka byl v roce 1930 pověřen obecní posel.

1950 JZD postavilo družstevní dům s prádelnou. Krmelínská matrika byla převedena s farních 
úřadů Stará Bělá pod civilní matriční úřad v Brušperku. Během roku se soukromé živnosti staly 
socialistickými podniky. Osvětová beseda řídila kulturní činnost v obci. Členové TJ Sokol sehráli 
divadlo „Třetí zvonění“, členové hasičské jednotky „Noc v Hluboké“ a „Vojnarku“.Šibřinky se 
staly dostaveníčkem všech.

1960 U příležitosti 15. výročí osvobození získal Krmelín titul Vzorná obec.
 Ke Krmelínu byla připojena část obce Stará Bělá – nazývána Cigánka.
 Územně byla obec začleněna zpět do okresu Frýdek – Místek.
 Během roku byla oplocena  škola, postavily se tři autobusové zastávky.
 Stavba zbrojnice byla povolena v říjnu  1959. Do zimy byly provedeny sklepy a přízemí s 

věncem, 1. května byla hotová i střecha. Na této stavbě odpracovali občané příkladným způsobem 
40 % hodin zdarma.

1970 Krmelínské družstvo oslavilo 20 let trvání. Hospodařilo na 442 ha půdy a mělo 95 stálých 
pracovníků. Průměrná hodinová odměna činila 6,90 Kč.

 V tomto roce bylo započato se stavbou nákupního střediska ve středu obce. 
 V průběhu roku došlo ke zřízení dvou lékařských obvodů. O zdraví občanů se staral dr. 

Jaroslav Beránek ve Staré Vsi nad Odřejnici a dr. Vidlička v Brušperku. Kulturní akce v tomto 
roce byly určeny 25. výročí osvobození. Dne 9. května byla vysazena na krmelínském kopci lípa 
svobody.

 V roklině pod bývalým hřištěm Dělnické tělocvičné jednoty byla zřízena skládka odpad-
ků a popela. 

1980 V tomto roce byla prováděna výstavba čističky odpadních vod na  Světlově. Pokračovalo 
se na výstavbě sportovní haly. 

 Na hřišti TJ Sokol vystoupilo před 1 050 diváky 420 cvičenců na místní spartakiádě.Od 
nového školního roku 1979/1980 se učilo 108 žáků ve čtyřech třídách dle nové vyučovací koncepce. 
Žáci pátých tříd odcházeli do spádových škol do Brušperka a Staré Vsi nad Ondřejnicí.  

1990 24. 11. 1990 se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva. V Krmelíně volilo své 
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kandidáty 83,8 % voličů. 

Základní škola oslavila  60. výročí trvání. Škola má opět název T. G. Masaryka ode dne 17. 12. 
1990. Školu navštěvovalo 93 žáků. Do obce bylo uvítáno 21 dětí.

Zpracovala  kronikářka obce, Martina Helísková 

Žili mezi námi
Redakční rada zpravodaje se rozhodla seznámit naše spoluobčany, zejména ty, kteří v posledních 

létech přibyli do svazku obce,  o zaniklých řemeslech či posláních, která v době před mnoha léty 
patřila neodmyslitelně do běžného koloritu života obce.

Jednou z nositelek tohoto „poslání“ byla p. Anežka Máchová, která bydlela na ulici Paskovské a 
která měla velmi důležité a zasloužené povolání, pomáhat budoucím maminkám přivádět na svět 
děti. Říkalo se jí tehdy „porodní babka“ a lidé ji potkávali jak spěchá s koženým kufříkem tam, 
kde po jejím zákroku bylo záhy slyšet dětský pláč. V minulé době se děti rodily vesměs doma a u 
porodu bylo zapotřebí odborné pomoci. Tuto „profesi“ nemohl provozovat každý. Paní Máchová 
absolvovala tříletý odborný kurz v Praze. Jen komplikované případy se vozily do nemocnice.

Paní Máchová byla žádána nejen v Krmelíně, ale také v okolních obcích, jako je Stará Ves, Stará 
Bělá, Brušperk apod. Jak jsme se dověděli od její dcery p. Jarmily Večeřové, vedla si maminka 
podrobnou a pečlivou evidenci.

Dnes už toto povolání zaniklo a děti se rodí vesměs v nemocnicích za asistence lékaře, a když už 
je „na pilno“, tak i v sanitkách, kde jsou řidiči na tento úkon odborně vyškoleni.

Ti občané, kteří mají v rodném listě zapsáno místo narození Krmelín,  přibyli na svět pomocí 
této obětavé ženy.

Josef Menšík

Mezi námi...
dětem naší školy mateřské a žákům školy základní nastalo období povinností - nový školní rok 

2010/2011.  Na školu rádi vzpomínáme a přejeme i žákům naší školy, aby se na vyučování těšili, 
vždyť škola vzdělává a vychovává a jen nevzdělaní uvěří všemu. Žákům i vyučujícím přejeme 
radostný školní rok.

Na letošní léto, které končí 23.září, budeme vzpomínat. Co všechno se vystřídalo - tropická 
vedra, povodně, bleskové povodně, sesuvy půdy, zemětřesení a závaly v zahraničí. Katastrofy 
přicházely u nás i ve světě.  

Podzim s babím létem na nás čeká. Zahrádky budou nabízet to, co jsme nasázeli, na očesání  
jsou připraveny ovocné stromy. Jejich plody jsou jak pro přímý konzum, některé s uskladněním 
na lískách, tak pro zavařování i destilaci. Po ovocných přijdou na řadu ořešáky A ořechy jsou do-
poručovány i pro posílení nervové soustavy, tak všichni povinně ořechy konzumujme, abychom si 
uchovali „pevné nervy“.

Byla jsem přítomná zajímavé přednášce k historii výroby valašských frgálů. Frgály, na jejichž 
těsto se používají 4 druhy tuků - máslo, sádlo, olej a smetana, mají kromě nádivek klasických i ob-
líbené nádivky z kyselého zelí, mrkve, špenátu. A nakonec - k vyválení kruhového plátu je používá 
váleček jednoruč / s 1 držákem/ s nastavitelnou délkou válečku.  Pracovnice byly velmi zručné, 
připravovaly vše viditelně s láskou.

Vážení spoluobčané, 
6. listopadu v temperovaném sále Pohostinství Benátky je pořádán Jarmark řemesel 2010.
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Ano, bude opět inovován a slibujeme Vám, že zaujme.  Všichni, včetně dětí i žáků, jste srdečně 

zváni. Dobrovolné vstupné určitě udělá radost  dětem i žákům našich škol a pokud vše vyjde dle 
našich plánů, pak věřte, osloví i Vás. Vrátíte se do dob svého dětství. A samozřejmě, budou zase 
frgály, zabijáčkové výrobky a víno z vinného sklepa. A přijde Lašský král.

Vážení spoluobčané,
 špatné je, že čas letí velmi rychle, dobré je, že my jsme jeho piloty. Takže, na chvíle, které pro 

Vás budou příjemné, si čas udělejte a my věříme, že návštěva našeho Jarmarku Vás osloví.
Mějte se hezky, radujte se z barev podzimu a buďte zdrávi.

Vaše Ludmila Adámková

INZERCE
NABÍDKA BYTU
Na ul. Hajní č. p. 488, 739 24 Krmelín, se od 1. 11. 2010 uvolní jedna bytová jednotka (3+1). 

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

mobil: 736 784 344
e-mail: ivan.mikenda@seznam.cz

Zubní oddělení oznamuje změnu 
ordinačních dnů v Krmelíně. Od září 2010 se bude ordinovat 

3 dny v týdnu, a to:
     pondělí        8:00 hod. - 12:00 hod.
    středa          8:00 hod.– 12:00 hod.

      pátek           13:00 hod. – 17:00 hod.
 Rovněž se oznamuje, že zubní ordinace nabírá nové pacienty pouze 

s podmínkou pravidelných preventivních prohlídek 2 x ročně.
Ordinace je nově vybavená a poskytuje i nadstandartní péči.

MUDr. Hana Bočková
Tel.: 558 674 317

Chcete stavět, rekonstruovat a nevíte si rady s legislativou? 
Nemusíte nikam, pokud se obrátíte na mně.

Již 18 let provádím zajištění veškerých podkladů nutných pro jakoukoli formu povolení staveb 
rodinných domů, rekonstrukcí, nádstaveb, přístaveb, objekty k podnikání (provozovny apod.) jak 

pro občany, tak pro organizace.
Dále zajišťuji vyřízení těchto povolení včetně jejich pravomocností.

Kontakt: Katarína Filipcová
Bytem:  K Myslivně čp.610

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
IČ: 41369238

mob: 604 715 620
e-mail: katarina.filipcova@seznam.cz
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KOCOUREK JSEF 
Vám nabízí

čištění koberců a sedacích souprav- 
půjčování stroje karcher- 

mytí oken- 
Mobil: 606 363 300, 731 490 561

Nabízím zemní a výkopové práce strojem 
(výkopy, základy, různé přípojky, bazény, podklady pod zámkové dlažby, chodníky, terénní 

úpravy). 
F-M,    Tel: 774 681 700
*******************

Stavby rodinných domů
Zateplení fasád – i s programem „Zelená úsporám“  

Zámkové dlažby
Sádrokartony, omítky, obklady, dlažby

www.stavby-rd.cz,  
Jiří  Fluksa, Tel.:  608 877 165

MALÍŘ – NATĚRAČ
KUBÍNEK LUBOŠ

Brušperk
Tel.: 602 733 356

- nátěry střech, veškeré práce ve výšce
- nátěry oken, dveří, nábytku
- nátěry fasád
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Srdečně Vás zveme na

BENEFIČNÍ  KONCERT 

 pořádaný za účelem opravy střechy kostela
 sv. Jana a Pavla v Krmelíně

24. října 2010 - neděle, 15:00 hodin,  
kostel sv. Jana a Pavla, Krmelín.

V programu

PANOVA FLÉTNA  A  CIMBÁL 
V PROMĚNÁCH STALETÍ

se představí:
profesionální česko-holandští umělci 

Liselotte Rokyta    - Panova flétna
Jan Rokyta, ml.     - cimbál, zobcová flétna

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST
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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

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
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www.ploty-pletivo.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00, 

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 -15:00 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 – zabýváme se výstavbou a prodejem oplocení, jako jsou 
poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, apod. Kompletní nabídku zboží a služeb 

naleznete na www.ploty-pletivo.cz 

Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA OD 9.999 Kč. Výklopná, rolovací i sekční 
a to jak ruční tak s pohonem na dálkové ovládání, včetně montáže. 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

Prodej KRMIVA PRO PSY  www.pro-psy-krmivo.cz 

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

Při předložení tohoto inzerátu máme pro Vás drobný dárek
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Střední škola zemědělská a lesnická,Frýdek-Místek,

příspěvková organizace
Na Hrázi 1449, 738 02 Frýdek – Místek

Nabídka studijních a učebních oborů:
Studijní obory:  čtyřleté s maturitou

AgropodnikáníØ 
Mechanizace a službyØ 

Učební obory:  tříleté s výučním listem
zemědělské

ZahradníkØ 
Zemědělec- farmářØ 

lesnické
Lesní mechanizátorØ 

technické
Podkovář a zemědělský kovářØ 
Opravář zemědělských strojůØ 
Obory jsou doplněny dalšími kvalifikacemi, například 
řidičské průkazy sk. B,T,C, svářečské kurzy, zbrojní průkaz, 
motorová pila, hydraulická ruka, sklízecí mlátička, 
LKT, UKT a další specializace.

Nástavbové denní studium:  dvouleté s maturitou

PodnikáníØ 
Dny otevřených dveří :   Ø 10.11.2010, 8.12.2010, 12.1.2011 

( vždy do 16.30 hod.)
Osobní návštěvy po telefonní dohodě.

Od 1.1.2011 je změna názvu školy na Střední odborná škola.

Získaná kvalifikace ve škole = jistota 
uplatnění v životě.

      Bližší informace na:
                                 tel.:       558 432 525 
                                 e-mail:  sekretariat@sszfm.cz 
                                 http:      www.sszfm.cz
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Akce oprav
šicích strojů
v bytech  zájemců

V Krmelíně i okolí budu opravovat, jakmile vyjde tento 
Zpravodaj.  Přihlaste se co nejdříve. Nabídka platí po do-
bu dostatečného zájmu.

Volejte mezi 18,45 až 21,30 hod.na tel.číslo: 553 628 936    
email: milan.miller@seznam.cz

na mob. 776 034 373 jen SMS
Výhody :

Záruky časově téměř neomezuji .Ø 
Opravím v bytě zájemců, případně vezmu stroj do dílny.                                                                                                                                           Ø 
             
Ponechávám na sebe kontakt pro případný další servis.                                                                                                  Ø 
Benzín při této akci  neúčtuji.Ø 
Prodej náhradních dílů.Ø 
Přijímám objednávky i na jiné termíny.Ø 

Váš mechanik šicích strojů  Milan Miller 

ŘIDIČI ZPOZORNĚTE !!!
Pouze u  mne vždy sjednáte nejlevnější 

povinné a  havarijní pojištění.
ČPP, Allianz, ČSOB, ČP, Generali, AXA, 

Kooperativa, Triglav
Osobní přístup, přechod a změnu u pojištění 

zajistím ZDARMA!
Váš známý makléř – Karel Linhart z Krmelína, 

mob.603953354, 
Autobazar a autopůjčovna

Plastová okna•  
(5-ti a 7-mi komorová)• 
Výroba a montáž plastových oken, dveří a výloh včetně doplňků• 
Výroba a montáž parapetů, žaluzií a sítí proti hmyzu• 
Kompletní realizace od zaměření až po zednické zapravení a likvidace starých oken• 
Zdarma: kalkulace, zaměření, doprava do (30 km od Ostravy)• 
AKCE-MIMOŘÁDNÉ SLEVY• 
tel.: 608 369 840• 
e-mail: dobraokna@seznam.cz, • 
web: www.oknaplast.kvalitne.cz• 

AUTOŠKOLA JELÍNEK

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

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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