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Vážený pane starosto,

přijměte srdečné pozdravy a poděkování za 
pozvání u příležitosti odhalení pamětní desky 
olympijskému vítězi, krmelínskému rodáku, 
Vítězslavu Máchovi od členů 
Českého klubu olympioniků. 

Pestrý program, jeho vzor-
ná organizace, výběr vhodné-
ho místa v zahradě základní 
školy T. G. Masaryka a zájem 
školáků i občanů Krmelína, 
to vše vytvořilo nádhernou 
atmosféru této akce včetně 
autogramiády.

Po 41 letech byl připome-
nut super výkon vítěze z let-
ních olympijských her. 

Rád vzpomínám na oslavy Víťova vítězství 
hned po návratu z LOH v Mnichově v roce 
1972 v Krmelíně na hřišti u Sokolovny, které 
bylo zcela zaplněné nadšenými obdivovate-
li Víťova sportovního snažení. Slavili jsme 
dlouho, kapely vyhrávaly. 

Věřím, že tak jako jsem hrdý já spolu 
s ostatními členy ČKO na vynikající výsled-
ky Víti, které jsme oslavovali v roce 1972 
nejen my, ale celý národ včetně krmelínských 
občanů, že je stále hrdý na svůj výkon i on. 
Všichni jsme sledovali stupeň vítězů, kde 
hrdě stál, československá vlajka stoupala na 
nejvyšší stožár a naše hymna se nesla přes 
všechny moře a oceány, aby zvěstovala celé-
mu světu, že v boji muže proti muži, v zápase 
řecko římském, zvítězil občan z Krmelína, ze 
země v srdci Evropy.

Pane starosto, děkujeme i za vytvoření 
přátelského prostředí při besedě v Obecním 

domě s Víťou a dalšími členy Českého klubu 
olympioniků a hosty. Beseda byla důstojným 
završením celého programu. Prostě druhé 
září 2013 se vydařilo. 

Přejeme Vám radost z Vaší 
záslužné práce, pouze spoko-
jené občany a další krmelínské 
vítěze... 

Tobě, Víťo, přejeme radost 
ze života naplněného spor-
tovním zápolením a holubaře-
ním. Děkujeme Ti za činnost 
v ČKO, jak v úseku severní 
Morava, tak v ČKO Praha. 

Za ČKO čestný člen ČKO

Radko Linhart, rodák 
z KrmelínaRadko Linhart

Olympionici
Slavnostního odhalení se zúčastnili tito 
olympionici:

Vítězslav Mácha 
(zápas, 1968/Mexiko, 
1972/Mnichov; 1976/
Montreal, 1980/
Moskva); Oldřich 
Svojanovský; Mgr. 
Marie Hrachová; Pavel 
Konvička; Taťána 
Netolišková; Libor 
Radimec; Jiří Tabák; 
Adolfína Tačová; Aleš 
Depta; Josef Mikoláš; 
Hans Zdražila; 

František Černík; Pavel Svojanovský; 
Ivan Satrapa; Jiří Daler; Jiří Čtvrtečka 
a Radko Linhart. 

Všem děkujeme za účast.
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zasedání zastupitelstva

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Občanské sdružení Diakonie Brou-
mov vyhlašuje humanitární sbírku:

- letního a zimního oblečení 
(dámské, pánské, dětské)

- lůžkovin, prostěradel, 
ručníků, utěrek, záclon

- látek (minimálně 1 m2)
- domácích potřeb (nádobí bílé 

i černé, skleničky, vše nepoškozené)
- vatovaných přikrývek, polštářů 

a dek
- obuvi – nepoškozené
Sbírka se uskuteční v týdnu 
od 4. 11. 2013 do 8. 11. 2013. Věci 
zabalené do igelitových pytlů či 
krabic můžete odevzdat na obecním 
úřadě (u vchodu do bývalé knihovny).

1. Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí

a) kontrolu usnesení ze 14. zasedání 
zastupitelstva obce

b) informaci o dění v obci od 14. Zase-
dání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje

a) zajištění spolufinancování projektu 
„Snížení spotřeby energie v oblasti koneč-
né spotřeby, zejména energie na vytápění 
objektu veřejné správy – Sportovní haly TJ 
Sokol Krmelín“ obcí Krmelín do výše cel-
kových nezpůsobilých výdajů.

Unesení z 15. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 28. 8. 2013

• na akci „Zdravotní středisko v Krmelí-
ně, Rekonstrukce fasády, oken a vstu-
pů“ byla vybrána firma THERM, spol. 
s r.o., Pavlovova, Ostrava-Zábřeh za 
cenu 1 794 353 Kč vč. DPH – v ceně je 
zahrnuta oprava střechy (subdodavatel-
sky zajišťuje firma Šindler); 

• na akci „Parkoviště na ul. Školní, Krme-
lín“ vybrána firma Ing. Jiří Vala, Fry-
čovická 1080, 739 44 Brušperk v ceně 
456 645 Kč vč. DPH, vícepráce - pře-
ložka vedení Telecomu, v této částce je 
přeložka plynu za 103 236 Kč vč. DPH;

• dokončena úprava okolí MŠ – oploce-
ní, chodník, instalace herních prvků 
a terénní úpravy;

• dne 2. 9. 2013 v 10:30 hod. proběhlo 
odhalení pamětní desky ke kanadské-
mu javoru dovezenému Vítězslavem 
Máchou z Montrealu v roce 1976;

• podána žádost o dotaci na akci „Hasič-
ská zbrojnice v Krmelíně – rekonstruk-
ce oken, fasády a vstupů“;

• poskytnut příspěvek na pomoc obci 
postižené záplavami ve výši 10 Kč na 
občana SMOPO;

• na základě elektronické aukce od roku 

Informace o dění v obci 
od 14. zasedání zastupitelstva obce:

2014 úspora pro obec: elektřina 19,07%, 
plyn 1,83%;

• dokončena oprava čekáren, budou 
objednány cedule s jejich označením;

• krádež oplechování oken u budov OÚ, 
MŠ, ZŠ, náhrada škody uplatněna 
u pojišťovny.
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Starosta obce Krmelín podle § 15 odst. 
1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České 
republiky se uskuteční

v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 do 
22.00 hodin a v sobotu dne 26. října 2013 
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, Krmelín čp. 72
pro voliče bydlící v ulicích Benátská, 

Bělská, Brušperská, Fojtská, Hraniční, 
Kolmá, Kostelní, Lípová, Místní, Na 
Brodě, Na Cigánce, Na Mečník, Na 
Nový svět, Na Rybníčku, Na Skalce, 
Na Svahu, Nad Hvozdem, Paskovská, 

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
Polní, Spojná, Stará cesta, Starodvor-
ská, Školní, U Paleska, Včelařská, 
Vodárenská, Za Křížem, Zahradnická, 
Záhumenní, Zdravotní

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v hostinci Na Světlo-

vě, ul. Staroveská, Krmelín čp. 137
pro voliče bydlící v ulicích Boční, Haj-

ní, Konečná, Krátká, Květná, Lome-
ná, Luční, Lyskova, Na Zátiší, Nová, 
Okrajní, Proskovická, Příčná, Rovná, 
Řadová, Slunná, Staroveská, Svět-
lovská, U Černého lesa, U Kapličky, 
U Pískovny, V Březince, V Zahradách, 
Vilová, Výstavní.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky. 

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

Ing. Václav Zezulka, starosta 

SDĚLENÍ

Správce místního 
hřbitova oznamuje 

občanům, že v době 
svátku Památky 
zesnulých bude 
od 29. 10. 2013 
do 12. 11. 2013 
otevírací doba 

hřbitova prodloužena 
od 7:00 hod. 

do 20:00 hodin.

UPOZORNĚNÍ 
k odstranění a okleštění stromoví 

a jiných porostů
ČEZ Distribuce, a.s., žádá občany o pokácení 
a okleštění stromů a porostů rostoucích v blíz-
kosti elektrických rozvodných zařízení. Okleště-
ní dřevin proveďte v období vegetačního klidu 
v termínu do 15. listopadu.

Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného 
zařízení, zajištění bezpečnosti osob a kvalitní 
dodávky elektřiny. Rovněž tím umožníte snadnější 
průjezd vozidlům záchranné služby, hasičům a fir-
mě OZO provádějící svoz komunálního odpadu.
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poplatky

Objem
nádoby

Četnost 
svozu Tarif Období Částka

[Kč] roční
 70 l 1 x za 14 dní P1 01 1. 10. 2013 - 30. 9. 2014 1 320,-
 70 l 1 x týdně P1 11 1. 10. 2013 - 30. 9. 2014 2 280,-
110 l 1 x za 14 dní P2 01 1. 10. 2013 - 30. 9. 2014 1 620,-
110 l 1 x za 14 dní zima P2 07 1. 10. 2013 - 30. 9. 2014 1 015,-

110 l 1 x týdně zima P2 61 1. 10. 2013 - 30. 9. 2014 2 285,-1 x za 14 dní léto
110 l 1 x týdně celoročně P2 11 1. 10. 2013 - 30. 9. 2014 2 760,-
110 l 1 x týdně zima P2 71 1. 10. 2013 - 30. 9. 2014 1 785,-

kontejner 1 x týdně K1 11 1. 10. 2013 - 30. 9. 2014 10 620,-
240 l 1 x za 14 dní P3 01 1. 10. 2013 - 30. 9. 2014 2 640,-
240 l 1 x týdně P3 11 1. 10. 2013 - 30. 9. 2014 4 980,-

Poplatek za komunální odpad
pro období 1. 10. 2013 – 30. 9. 2014

Nádobu o obsahu 70 l si objednáva-
jí občané s menším výskytem odpa-
dů výhradně u domů s ekologickým 
topením (elektřina, plyn). Do těchto 
nádob nesmí být ukládány popelo-
viny. Celková hmotnost nádoby 70 l 
včetně obalu nesmí přesáhnout 50 kg.

Tarif P2 07 a P2 71 se používá 
u objektů s vytápěním na tuhá pali-
va. Nádoba se objednává jako další 
k celoročnímu tarifu odvozu odpadu.
Zimní období je od 1. 10. do 30. 4. 
Letní svoz je od 1. 5. do 30. 09.

Možnosti platby

• v kanceláři obecního úřadu hotově, 
• bezhotovostním stykem: číslo 

bankovního účtu Obce Krmelín: 
168 198 1389/0800

• variabilní symbol: 1337 xxx = číslo 
popisné rodinného domu (příklad: 
1337477), konstantní symbol 3558

Platbu proveďte v termínu do 
25. 10. 2013.

Svoz a zneškodnění objemového 
odpadu z obce Krmelín 

Sobota 9. 11. 2013 v ranních hodinách, 
odvoz kontejnerů rovněž v sobotu v odpoled-
ních hodinách
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 Matu-

šinským
5) křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za Křížem
6) parkoviště vedle hostince „Na Světlově“
7) ulice Hajní – před bytovkami
1 kontejner – elektroodpad – v areálu bývalé 

autolakovny na ul. Zahradnické

Přistavení mobilní sběrny 
na nebezpečné odpady
• v pátek 8. 11. 2013 od 9 do 17 hod. plocha 

vedle Hasičského domu
• v sobotu 9. 11. 2013 od 9 do 17 hod. parko-

viště vedle hostince Na Světlově
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18. listopadu uplyne 70 let od úmrtí 
krmelínského občana kapitána Aloise 
Vávry (nar. 13. října 1914). Nebyl jen pilot, 
ale od června 1939 se zapojil do “Obrany 
národa”.

V domácím odboji 
měl Krmelín počet-
né zastoupení v této 
vojenské organizaci. 
Skládala se většinou 
z bývalých důstojní-
ků československé 
armády. Jejím cílem 
bylo shromažďovat 
zbraně a provádět 
výcvik tak, aby ve 
vhodném okamžiku 
války mohli podnítit 
celonárodní povstá-
ní proti okupantům.

Krajské vedení 
ON v Ostravě bylo 
jedním ze šesti pod-
řízených zemskému 
velitelství v Brně. 
Velitelem byl pod-
plukovník Edmund 
Klímek. V Krmelí-
ně bylo do této organizace zapojeno na 
40 lidí. Klímkovým zástupcem byl por. 
Čestmír Rusek. Ten získal pro ON odbo-
jáře ze Staré Bělé a okolí, mezi nimi i por. 
jezd. Aloise Vávru, který se stal velitelem 
okresu Moravská Ostrava, zahrnující pět 
obvodů. VI. obvod tvořily: Stará a Nová 
Bělá, Výškovice a Hrabová a V. obvod - 
Proskovice, Krmelín a Stará Ves nad Ond-
řejnicí. 

Obrana národa byla rozbita několika 
údery gestapa - k prvnímu došlo již v pro-
sinci 1939, k dalšímu v březnu a srpnu 
1940 a nejdrtivější přišel v létě 1941, kdy 

byl zatčen i Zde-
něk Linhart a spolu 
s ním i další krme-
línští občané Josef 
Tumlíř a Vilém 
Šimečka. V koncen-
tračním táboře Mau-
thausen byli 15. 11. 
1941 společně umu-
čeni. Byli mladí, na 
prahu života a neby-
lo jim ani 30 let!

Por. jezd. Alois 
Vávra vykonával 
funkci velitele jen 
do podzimu 1939, 
kdy ji po něm pře-
vzal profesor Karel 
Neuwirt z Ostra-
vy. Vávrovi se po 
Vánocích podařilo 
opustit protektorát 
a odešel do války.

Martina Helísková, 
kronikářka obce Krmelín

Předchozí text vybízí, abych o kpt. 
let. Aloisi Vávrovi připojil několik slov 
zejména o jeho válečné cestě. O cestě 
vesnického synka, učitele (kolik mimo-
řádných osobností absolvovalo učitelský 
ústav v Příboru?) a poručíka jezdectva.

Obrana národa utrpěla obrovské ztráty. 
V Krmelíně ani v nejbližším okolí není 

Velitel a válečník
kapitán Alois Vávra
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problémem přečíst si na památnících 
jména zahynulých z ON. Byla to velká 
organizace, měla ale některé nedostatky 
– možná nízkou úroveň konspirace, mož-
ná podcenila smrtelného nepřítele - hitle-
rovský režim.

Alois Vávra byl důstojníkem, „který se 
necítil zproštěn svého bojového slibu“ 
a věrný přísaze se vydal do zahraniční 
armády. Rozhodly o tom jeho osobnost-
ní rysy, poslech rozhlasu a vliv rodiny. 
Zbývala mu pouze tzv. „balkánská cesta“ 
a jeho vlastní líčení odchodu je skvělým 
dokumentem. Na lodi při plavbě ze Sýrie 
do Francie přemýšlí: „Co asi dělá moje 
děvče a co dělá moje matička a můj táta? 
Veliká cesta mi proběhla vzpomínka-
mi. Na Štědrý večer seděl jsem po jídle 
s otcem a bratry. Táta mnoho nemluvil 
… když s námi poslouchal zprávy o nové 
československé armádě ve Francii, utkvěl 
svým zrakem na nás po svých synech. 
„Táto, půjdeme pryč“. Vstal a uchopil 
mě za rameno. Mluvil pomalu a hlas se 
mu chvěl: „Už jsem si myslel, že se za 
vás musím stydět, jděte, toho nejmlad-
šího nechejte doma, aby mi zůstal jeden, 
kdybyste všichni padli a bijte se dobře!“ 
Odešel jsem se rozloučit se svým děvče-
tem. Ve tmě vidím její zářící oči. „Ty můj 
kluku, musíš se vrátit, budu na tebe čekat 
a…“. 

V noci 29. prosince 1939 překročil 
Alois Vávra tajně hranice Protektorá-
tu a Slovenska. Bloudil, omrznul, byl ve 
vězení, potkal skvělé Slováky, přešel (asi) 
do Maďarska a následně buď do Rumun-
ska nebo Jugoslávie. Vlakem přejel celý 
Balkán, viděl krásná místa i pusté hory. 
Poznal mnoha národů a skončil v Sýrii. 
Cest Balkánem bylo pro „uprchlíky“ 
několik a nebyly to žádné výlety. Před 
všemi, kterým se to podařilo, nebo nepo-

dařilo, i před jejich pomocníky klobouk 
dolů!

Alois Vávra musel počítat i s tím, že 
jeho odchodem bude postižena rodina. 
A opravdu – zatýkání, vězení a internace 
se týkala otce Aloise, matky Amálie i bra-
trů Mirka a Oldřicha.

Od tohoto místa se ale nelze vyhnou 
číslům a věcným údajům. Týkají se přímo 
i nepřímo por. jezd. Aloise Vávry, který 
byl v Marseille odveden 9. 2. 1940 pod 
os.č. Z,F-2087. V Adge se prezentoval 
o den později. Po porážce Francie přijel 
egyptskou lodí M. A. el Kebir do Anglie, 
vřazen ke 2. pěšímu praporu 1. čs. brigá-
dy, byl v tzv. důstojnické záloze a 28. 10. 
1941 povýšen do hodnosti npor. jezd. Ale 
už od 6. 6. 1942 sloužil v čs. letectvu a za 
půl roku byl přijat do Britského králov-
ského letectva pod os.č. RAF/138872. 

Přes veškerou snahu se nám nepodaři-
lo zmapovat Vávrovo období od února r. 
1940 do jeho nástupu 14. dubna 1943 ke 
311. bombardovací peruti (výslechy a pro-
tokoly, služba, posádky, nábor, výcvik, 
seskoky padákem, přistáváni na moři, 
přežití) ani pozdější přezbrojení na Baha-
mách. 

Zvláště pečlivě vybíráni jedinci se stáva-
li navigátory a jejich výcvik býval mimo-
řádně náročný. Museli zvládat disciplíny, 
které jsou pro normálního smrtelníka 
a suchozemce nebo vesničana neznámé 
– mapy, astronavigaci, práce s přístroji, 
výpočty, šifrování a angličtinu. Telegrafis-
ta 311.bp Zd. Knap vzpomíná takto: „...
chudák navigátor nemá z té krásy (létání) 
nic. Má jeden systemizovaný stůl a díru 
v trupu, do které je zastrčené sklíčko. Tím 
se vydrží dívat na vodu skorem celých 
deset hodin. Také bych rád věděl, co ho 
na tom baví. V přestávkách, kdy nekou-
ká do toho sklíčka nebo neleze po svém 



Krmelínský zpravodaj - číslo 3/201310

vzpomínáme na rodáka

stolku jako blecha, otravuje telegrafistu 
o majáčky, fixy (pevné body) a jiné věci 
a občas se dívá do astrověže“. Alois to 
všechno zvládl. 

Peruť byla v této 
době dislokována 
v Albeny (J. Wales), 
patřila k 19. sku-
pině Coastal 
Command a měla 
18 letounů Wel-
lington (délk 19,70 
m, rozp. 22,30 m, 
2 motory, středo-
plošník), velitelem 
byl škpt. W/Cdr 
Jindřich Breitcetl, 
DFC (zahynul 21. 
8. 1943 i se sed-
mi muži posádky 
v letounu Liberator 
„O“ 780).

První operač-
ní let navigátora 
F/O (Flying Off-
ice) npor. Aloise 
Vávry se uskuteč-
nil 1. května 1943 
v letounu Wellington „G“ 477, velitelem 
byl W/O Styblík, patrola, trvání letu 7 h 
37 minut, výška 1100ft. 

Zde by bylo vhodné se zastavit u „dějin“ 
311. bombardovací perutě. Místo pro ten-
to příspěvek to ale nedovoluje. Při větším 
zájmu asi nebude problém příště něco při-
dat. Krmelínská mládež pak bude vědět, 
v jak skvělé letecké jednotce sloužil jejich 
bývalý spoluobčan a rodák Alois Vávra. 
Literatura a www mohou takový zájem 
uspokojit ihned. 

Alois Vávra absolvoval z Albeny ještě 
pět letů ve „velouších“. Dne 14. 9. 1943 
startovali z nové základny v Beaulieu na 

jeho sedmý a zároveň první let ve špičko-
vém americkém čtyřmotorovém Liberáto-
ru „K“ 782, velitel S/L J. Kostohryz, trvání 
letu 10 h 10 min, patrola, 1600ft (stop). 

Následovalo dal-
ších osm letů 
s různými veliteli 
v jiných Liberáto-
rech. Z patnácté-
ho letu se vrátili 
26. října, letěl se 
známým velite-
lem S/L Kosto-
hryzem v „P“ 776, 
hlídkovali 9 h 1 
min, výška 1400ft.

Alois Vávra 
byl taky „kultur-
ním činovníkem“ 
v peruti (literatu-
ra, poezie, nás-
těnky) a vystou-
pil i na veřejném 
sokolském cvičení 
v srpnu 43 („exhi-
bition“). Podle 
slov pilotů Jana 
Říhy a Jana Roma-

na Irvinga byl „Loša“ opravdu oblíben. 
Příkladný syn, sokol, učitel, důstojník 
a válečník! 

Poslední let
Přišel ale 17. listopad. Start 23.53, 

letoun Liberator GR.Mk V BZ 872 (E), 
velitel F/L Metoděj Šebela, DFC. 

Posádka: Mir. Procházka, Lad. Čer-
nohorský, Jos. Novák, Felix A. Heller, 
Emmerich H.E. Urban, Alb. Fuksa, Lin. 
Fajt a … Alois Vávra. Úkol: protiponor-
ková hlídka. Počasí: mraky 10/10, úplně 
zataženo, dohlednost 4-6 mil. Za sedm 
minut, jako ve známé písni „…nastal 

Památník 311 perutě
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jejich den to poslední…“ - 18. listopad 
roku 1943. 

Poslední spojení navázali ve 13:10 
- „Budu nucen přistát ... porucha na 
motoru“. Zprvu panovala domněnka, 
že mohli přistát ve Španělsku. Nestalo 
se tak a později vyplavil příliv v Nor-
mandii tělo Sgt. Linharta Fajta. Členové 
posádky byli úředně prohlášeni za mrtvé. 
Jejich jména jsou zapsána na památní-
ku v Runnymede. Taky mezi 511 jmény 
na bronzové desce k uctění památky čs. 
letců padlých za 2. světové války, která je 
umístěna v Czechoslovak National House 
74, West End Lane, London. Jméno kpt. 
Aloise Vávry taky na rodinném hrobě, 
na památníku v Krmelíně, v Technic-
kém muzeu v Brně, ve Vojenském muzeu 
v Praze. A v Příboru je mezi 41 dalšími 
jmény padlých letců našeho kraje třicátý 
sedmý v pořadí... 

Zajímavé jsou i německé prameny. Pilo-
ti stíhaček Bf 109G od 12/JG 2 Oblt. Wil-
helm Steinecke a Uffz. Paul Turkovitch 
(podle jiných zdrojů Uffz. Furschmann 
a Oblt. Heimwirth) nárokovali sestřel 
Liberátoru v 11.48 u Brestu. Byl to s nej-
větší pravděpodobností Šebelův letoun. 
Alois Vávra se zařadil mezi 250 padlých 
a nezvěstných příslušníků legendární 
311. bp. 

A co ještě dodat? 
Divizní generál Karel Janoušek napsal 

v březnu 1946 otci panu Aloisovi Vávro-
vi dopis, ve kterém konstatuje, že „…Váš 
syn položil život v boji proti nepříteli jako 
věrný syn své země a jako statečný obháj-
ce našich společných ideálů a svobody.“ 

Matka paní Amálie Vávrová obdržela 
15. 3. 1947 od velitele letectva div. gen. 
Aloise Vicherka dopis, ve kterém se mj. 
píše: „V uznání nejvyšší oběti a v ocenění 

zásluh, které si získal o osvobození Čes-
koslovenské republiky … byl povýšen na 
věčnou paměť npor. let. Alois Vávra na 
štábního kapitána letectva. Ujišťuji Vás, 
že československé letectvo nezapome-
ne jeho oběti a zachová navždy světlou 
památku jako zářivý příklad obětavosti 
a lásky k vlasti a letectvu. Čest jeho jmé-
nu, práci a památce!“

Škpt. let. Alois Vávra byl vyznamenán 
taky Československým válečným křížem 
1939 „In memoriam“. Vyznamenání udě-
lil 21. dubna 1947 PRESIDENT REPUBLI-
KY ČESKOSLOVENSKÉ pod č. 38.087, 
dekret podepsal ministr generál L. Svo-
boda. A je pravděpodobné, že Al. Vávra 
obdržel i další vyznamenání – Za zásluhy, 
Vojenskou pamětní medaili (F, VB) a Za 
chrabrost. Buďme hrdi na tohoto muže 
i všechny další, kteří položili svoje životy 
za svobodu! 

A opakuji: Čest jejich jménům, práci 
a památce! 

Karel Sýkora, Proskovice 
a Pavlína Janečková, roz. Vávrová, Brno
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Čtení pomáhá
Celostátního projektu Čtení pomáhá se 

v minulém školním roce 2012/13 zúčast-
nili všichni žáci III. třídy. Čtením knížek 
a následným plněním úkolů vydělali 
třeťáci 9 200 virtuálních korun.

Ty pak věnovali na různé dobročinné 
projekty. Mezi nejlepší čtenáře patří K. 
Opatová a E. Lepková (750,-), O. Opat, 
O. Litschmann a V. Krampotová (650,-), l. 
Kocmánek (600,-).

Nejvíce věnovaly děti Armádě spásy, 
která vařila potřebným (700,-), přispěly 
postiženým na projekt Na běžky i na dvoj-
kolo bez zraku a sluchu (650,-), stejnou 
částkou přispěly i na vozík pro Hobita.

Po 500,- korunách darovali žáci na pro-
jekty: Aby vás učení bavilo, XXI. Plavecké 
léto, Pomozte jiným dětem s Kuřetem, 
Záchranná stanice FALCO, Rozum nás 
přivede k úspěchu, cit k člověku, Nové 
třídy pro děti v Zambii.

Mám z dětí velkou radost a věřím, že 
i v tomto školním roce čtením budeme 
pomáhat.

Mgr. R. Tylečková, tř.uč.

Přespolní běh se konal 4. 9. 2013

První půlhodinu jsme byli ve třídě 
a povídali si. Pak jsme šli na nástup na 
přespolní běh v Machovci. Všichni si 
odložili batohy, naneštěstí si je třeťáci 
odložili na sršní hnízdo.

Trasa byla poměrně dlouhá. Holky 
běžely rychle, mně se nedýchalo moc 
dobře.

Nejrychlejší holky z naší třídy byly 
Eva Pomajbová, Eliška Michalcová a třetí 
pak Alexandra Valová. Pak přijeli hasiči 
a odstranili sršně nějakou jedovatou lát-

kou. My jsme šli do školy a na prolízky. 
M. Trojanová, 4. ročník

Třetí třída
Třeťáci se letos rozrostli opět o jednoho 

žáčka, takže už nás je ve třídě 27. První 
školní den jsme se sešli v plném počtu 
a podle úsměvů na fotce můžeme usuzo-
vat, že se všichni těší na nový školní rok. 

Hned v 1. týdnu se konal za příjemné-
ho počasí přespolní běh. Náladu (a něk-
terým i celý závod) pokazili sršni, které 
museli přijet zlikvidovat místní hasiči. 
Sportovci se ale nezalekli ničeho a prv-
ní do cíle doběhli Tonda Koděra a Vašík 
Šimeček, z dívek to byla Sára Slavíková 
a Saša Balcarová. Tito také postoupili do 
oblastního kola.

V pátek jsme pak vyrazili na pozemek 
zkontrolovat letošní úrodu. Takže co 
se nám nejvíce povedlo? Asi kukuřice 
a fazole. Jahůdky z loňska měly, bohužel, 
období klidu a na hrášek už bylo v září 
pozdě.

Kukuřice nám nejdříve posloužily jako 
model ve výtvarné výchově, a pak jako 
chutná svačinka. A co fazole? Polévka 
nebo salát? Uvidíme.

Třeťáci a třídní učitelka Jarmila Adámková

Ze základní školy
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Vážení rodiče, věřím, že jste se svými rato-
lestmi prožili báječné léto plné slunce, teď nás 
společně čeká nový školní rok. 

Harmonogram 
školního roku 2013/2014

Září 2013
2. 9.  Slavnostní zahájení školního roku 

+ Odhalení pamětní desky olympij-
ského javoru darovaného Vítězsla-
vem Máchou

10. 9. Zahajovací schůze s rodiči + třídní 
schůzky (16.00 – 17.00 hod.) 

10. 9. Zahájení plaveckého výcviku pro 
žáky 1., 4. a 5.ročníku (do 8. 10. - 10 
lekcí)

11. 9. Zahájení plaveckého výcviku pro 
žáky 2. a 3.ročníku (do 9. 10. - 10 
lekcí)

16. - 17. 9. Za starý papír novou knihu - 
sběr starého papíru svázané balíky 
novin či časopisů se odevzdávají 
v garáži školy 7. 30 – 9.00 hod.

18. 9. Přespolní běh - povodí Ondřejnice
Drakiáda (UR)

Říjen 2013
7. - 8. 10. Za starý papír novou knihu - 

sběr starého papíru 
 29. - 30. 10. Podzimní prázdniny

Listopad 2013
1. 11. Rej duchů (UR)
2. 11. Jarmark lidových řemesel
4. - 5. 11. Za starý papír novou knihu - 

sběr starého papíru
  Turnaj ve florbalu 

- povodí Ondřejnice 
 11. - 13. 11. Projekt Comenius 

(Chorvatsko)
 19. 11. Pedagogická rada + konzultace 

(15.00 – 17.00)

 29. 11. Rozsvícení vánočního stromu 
(ZŠ, UR)

Prosinec 2013
2. - 3. 12. Za starý papír novou knihu - 

sběr starého papíru 2.12. i v době 
15.00 – 16.30 hod.!!!

 6. 12. Mikulášská nadílka (ZŠ, UR) 
   Vánoční dílny
   Vánoční akademie
 21. 12. - 5. 1. Vánoční prázdniny

Leden 2014
6. 1. 2014 Zahájení vyučování 
6. - 7. 1. Za starý papír novou knihu 

- sběr starého papíru 
   Karneval na ledě (UR)
21. 1. Pedagogická rada + konzultace 

(15.00 – 17.00 hod.)
30. 1. Ukončení 1. pololetí 

- rozdání vysvědčení 
31. 1. Pololetní prázdniny 

+ Dětský maškarní bál (UR)

Únor 2014
3. 2. Zahájení 2. pololetí 
4. 2. Zápis do 1. ročníku 
3. - 4.2. Za starý papír novou knihu 

- sběr starého papíru 
   Masopust
   Projekt Nanečisto (do května 2014 

- 10 lekcí pro rodiče a budoucí prv-
ňáčky)

24. - 28. 2. Jarní prázdniny 

Březen 2014
3. - 4. 3. Za starý papír novou knihu 

- sběr starého papíru 
   Turnaj ve vybíjené 

- povodí Ondřejnice 
   Jarní dílny
 28.3. Vernisáž
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Duben 2014
7. - 8. 4. Za starý papír novou knihu 

- sběr starého papíru 
12. 4. Velikonoční jarmark (ZŠ, UR)
16. 4. Vynášení Mařeny 
17. - 18. 4. Velikonoční prázdniny 
21. 4. Velikonoce
22. 4. Pedagogická rada + konzultace 

(15.00 – 17.00)
 23. 4. Den Země

Květen 2014
1. 5. Státní svátek 
5.- 6. 5. Za starý papír novou knihu 

- sběr starého papíru 5. 5. i v době 
15.00 – 16.30hod.!!!

8. 5. Státní svátek
  Projekt Comenius (Velká Británie)
  McDonald ´s Cup : turnaj v miniko-

pané – povodí Ondřejnice 
30. 5. Den dětí (ZŠ, UR) 

Červen 2014
2. - 3. 6. Za starý papír novou knihu 

- sběr starého papíru 
 3. 6. Konzultace (15.00 – 17.00 hod.)
  Atletický trojboj – povodí 

Ondřejnice
 17. 6. Pedagogická rada
  Nejlepší z úrody 

– akademie pro rodiče
  Školní výlet 
27. 6. Ukončení školního roku

Pedagogičtí pracovníci školy
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy
Mgr. Dagmar Kovalová, třídní učitelka 

1. třídy (do ukončení PN zastupuje 
Mgr. Marcela Vlčková)

Mgr. Yvona Voráčová, třídní učitelka 
2. třídy

Mgr. Jarmila Adámková, třídní učitelka 
3. třídy

Mgr. Romana Tylečková třídní učitelka 
4. třídy

Mgr. Adéla Adamusová třídní učitelka 
5. třídy

Mgr. Pavla Lejsková, učitelka
Barbora Brumovská, vychovatelka 

1. oddělení (červené - žáci 1. ročníku) 
Sylva Multanová , vychovatelka 

2. oddělení (zelené - žáci 2. ročníku) 
Zuzana Bernatíková, vychovatelka 

3. oddělení (modré - žáci 3. 
a 4. ročníku) 

Žáci
K 1. 9. 2013 bylo zapsáno 108 žáků:

1. ročník - 18 dětí
2. ročník - 28 dětí
3. ročník - 27 dětí
4. ročník - 21 dětí
5. ročník - 14 dětí

Výuka
Výuka povinných předmětů bude pro-

bíhat v 1.- 5. ročníku podle Školního vzdě-
lávacího programu Naše tvořivá škola, za 
jehož plnění a návaznost učiva v jednot-
livých ročnících zodpovídají pedagogové 
školy.

Třídní učitelky pro své třídy objednaly 
v ostravském Divadle loutek tato předsta-
vení: Strašpytlík Muko, Ošklivé káčátko 
(1., 2. r.), Kocourek Modroočko (2., 3. r.), 
Šíleně smutná princezna (3., 4. r.), Jak 
hubatá Dora málem k čertu přišla, Ze 
starých pověstí českých (4., 5. r.). Žáci 3. 
- 5. ročníku se zúčastní exkurzí do Lesní 
školy. 

Třídní učitelky všech ročníků po dob-
rých zkušenostech z minulých let budou 
s žáky opět absolvovat program Preven-
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ce rizikového chování pro 1. stupeň ZŠ 
s organizací RENARKON (organizace 
s mnohaletými zkušenostmi v oblasti pre-
vence rizikových jevů, programy vedou 
zkušení lektoři s VŠ a SŠ vzděláním 
a s příslušnými kurzy, výcviky, školením, 
koncepce programu je dlouhodobá, tema-
ticky navazující v jednotlivých ročnících, 
program je veden interaktivními přístupy 
s využitím psychoterapeutických metod 
a vyhovuje požadavkům MŠMT na daný 
typ prevence).

Žáci školy se zúčastní celoročních pro-
jektů Modernizace vyučování pomocí 
ICT, S moderními jazyky k úspěšnému 
studiu, Rozvoj čtenářství, Projekt Come-
nius - Zábavným učením k nadšení ve 
škole. 

Vybraní žáci se zúčastní sportovních 
turnajů a klání: přespolní běh, florbal, 
vybíjená, miniházená, šachy, minikopa-
ná, atletický trojboj.

Volnočasové aktivity (kroužky)

Volnočasové aktivity (pravidelná čin-
nost od října 2013 na základě podaných 
přihlášek):

Gymnastika (J. Adámková), Florbal (D. 
Ignačík), Šachy (D. Lančová), Pěvecký 
sbor (D. Kovalová), Počítače (D. Ignačík), 
Angličtina hrou (Y. Voráčová), Keramika 
(R. Tylečková), Fotbal (P. Maitner), Taneč-
ně dramatický kroužek (Y.Voráčová), 
Včelařský kroužek (A. Blatoň), Vaříme 
s dětmi (N. Šlachtová), Náboženství 
(J.Czudek). 

Školní družina 

Provozní doba školní družiny: ranní 
6.30 – 7.45 hod., odpolední 11.40 – 16.15 
hod. ve třech odděleních s maximálním 
počtem 25 dětí pro každé oddělení.

Unie rodičů (UR) 
Výbor UR: předseda Martin Vrkoč, 

pokladník Hana Červenková, člen Yveta 
Kovalčíková

Rodiče budou o dalších akcích a pří-
padných změnách informováni e-mai-
lem svými třídními učiteli, aktualizované 
informace o škole jsou rovněž k dispozici 
na webu školy www.zskrmelin.cz.

Mgr.Dušan Ignačík, ředitel školy

Školní družina informuje
Prázdninám odzvonilo, nový školní rok 

je v plném proudu a s ním také provoz 
školní družiny v ZŠ T. G. Masaryka. Škol-
ní družina každoročně nabízí projekty se 
společenským, hudebním, pohybovým 
a sportovním zaměřením. Tradičně je pro 
děti připravena celodružinová hra, u kte-
ré mají děti možnost v průběhu celého 
roku sbírat razítka do předem vyrobené-
ho deníčku. Na konci roku jsou pak vždy 
vybrány tři nejlepší děti z každé skupiny 
a ty jsou následně odměněny, nejčastěji 
v podobě dortu a dalších dobrot. 

Děti školní družiny se účastní oficiál-
ních kulturních akcí pořádaných školou. 
Aktivně se podílejí na přípravě Jarmar-
ku řemesel a Velikonočního jarmarku, 
kde jsou vystaveny jejich výrobky urče-
né k prodeji. Vybrané peníze se použijí 
na výbavu školní družiny a to nejčastěji 
v podobě nových hraček nebo her. Tímto 
bychom rádi poděkovali všem, kteří nám 
při koupi výrobku pomohli a podpořili 
nás.

Školní družina také úzce spolupracuje 
se školní družinou ve Staré Vsi, Brušper-
ku, Staříči, Fryčovicích a Hukvaldech, 
díky čemuž dochází k vzájemným setká-
ním a společně pořádaným akcím.

Družina je dětem k dispozici vždy před 
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vyučováním od 6:30 – 7:45 hod. a pak 
odpoledne od 11:30 – 16:15 hod.

Vychovatelky ŠD

Školní jídelna
Ve školní jídelně pracují čtyři pracovni-

ce. Vedoucí školní jídelny Růžena Foltová 
a stravu připravují kuchařky Eva Hillová, 
Irena Kellnerová, Žofie Stanislavová

Ve školním roce 2013/2014 se připravuje 
strava pro 76 dětí v mateřské škole, 103 dětí 
v základní škole a 55 dospělých strávníků.

Školní jídelnu zdobí krásné nové obra-
zy ovoce z keramiky, které vyrobila paní 
učitelka Romana Tylečková. Za všechny 
strávníky, kteří obědvají v jídelně, ji moc 
děkujeme.

Poděkování si určitě zaslouží i včelaři.
Ve školním roce 2012/2013 předal 

p. Aleš Blatoň za krmelínské včelaře 40 kg 
medu do školní jídelny. Pro letošní školní 
rok nám bylo věnováno 30 kg medu. Med 
se používá pro děti v mateřské a základní 
škole. Růžena Foltová

Mezinárodní projekt Comenius nesou-
cí název Zábavným učením k nadšení ve 
škole, byl naší národní agenturou (Národ-
ní agentura pro evropské vzdělávání) 
schválen v červnu tohoto roku. Našimi 
zahraničními partnery jsou základní ško-
ly z Turecka, Chorvatska, Velké Británie, 
Polska a Slovenska. Dostali jsme grant 20 
000 euro na výdaje pro realizaci projektu 

Nový školní projekt Comenius 
– Zábavným učením k nadšení ve škole 
(Enthusiastic activities for enthusiasm at school)

v období 9/2013 – 7/2015. Během této doby 
uskutečníme 24 mobilit (18 dospělých a 6 
dětí) do zahraničních škol a také jednou 
budeme hostitelskou školou pro zahranič-
ní pedagogy a studenty my v Krmelíně.

Projekt je výsledkem přípravných prací 
zúčastněných zemí. Hlavním cílem projek-
tu je obnovovat u žáků motivaci k učení, 
prostřednictvím zajímavých vzdělávacích 

Země

Obec

Chorvatsko

Ploče

Velká Británie

Enfi eld

Turecko

Korfez/

Kocaeli

Polsko

Katowice

Česká republika

Krmelín

Slovensko

Rožňava

datum 

setkání
listopad 2013 květen 2014 říjen 2014 leden 2015 březen 2015 květen 2015

Hlavní 

téma
Místní jídlo

Recyklování 

papíru
Lidové tance

Drama -

divadlo

Psaní dopisů 

a pohledů
Hudba

Další úkoly 

během 

projektu

Dotazník 

o zdravém jídle, 

kniha zdravého 

stravování

Příprava 

projektového 

kalendáře obou 

projektových let

Sběr 

materiálu 

projektu na 

DVD

Příprava 

Multi-

kulturního 

slovníku 

z projektových 

prací

Počáteční, 

závěrečné 

dotazníky, 

jejich statistika 

a analýza

Pořádání 

výstav plakátů, 

obrazů, koláží

organizace 

diskuzí 
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aktivit. Přirozenou součástí vzdělávacího 
zaměření projektu je mezinárodní komunika-
ce, otevřenost a pozitivní přístup ke kulturní 
rozmanitosti, zvyšování povědomí o vlastní 
identitě v místním národním a evropském 
kontextu.

Každá škola má své hlavní téma, které 
zpracovává se svými studenty a zve ke spolu-
práci ostatní partnery. Vybrali jsme šest sou-
části reálného života žáků týkající se jejich 
základních potřeb: potraviny (přežití, zdraví) 
- Chorvatsko, recyklace papíru (společenská 
odpovědnost) – Velká Británie, hudba - Slo-
vensko, drama - Polsko, lidové tance (krea-
tivita) Turecko, psaní dopisů a pohlednic 
(navazování nových přátelství -sounáležitost 
) - Česká republika. Tyto vybrané okruhy 
budou připraveny a prezentovány každou 
zúčastněnou školou během mezinárodních 
setkání.

Všichni studenti z různých zemí budou 
mít příležitost pracovat společně, ať přímo, 
během návštěv, nebo nepřímo skrz ICT tech-
nologie, což povede k zlepšení jejich týmo-
vé práce, rozhodování, ústní komunikace 
v cizím jazyce a prezentačních dovedností. 

V naší škole právě probíhá příprava na 
první setkání v Chorvatsku v Ploče, které 
nás čeká již v listopadu (Příprava prezentací 
o škole, Krmelíně a naší zemi). Připravujeme 
také projektový koutek (comenius corner), 
který obsahuje mapu Evropy s vyznačenými 
zeměmi a nejrůznější práce žáků. Naši žáci 
zjišťují o zúčastněných zemích zeměpisné 
a správní informace, výtvarně a jazykově 
zpracovávají téma jídla a zdraví, což je hlavní 
téma Chorvatské školy. Učíme se písničku, 
která bude naší projektovou hymnou. Slav-
nostní zahájení projektu, (jehož obsahem 
bude prezentace dosavadní práce na projek-
tu jednotlivých tříd) proběhne v pátek 11. říj-
na v rámci jedné vyučovací hodiny.

Mgr. Pavla Lejsková, učitelka

Zveme všechny čtenáře, návštěv-
níky obecní knihovny v Krmelíně 
na výstavu dobových materiálů 
k 80. výročí vzniku Krmelínské 
knihovny.

Můžete si prohlédnout svázané 
ročníky časopisů Květen ročník 
1947, Rádce zahrádkářů ročník 
1951, Naše vojsko ročník 1947. 
Časopis Beseda ročník 1947 byl 
týdeník zaměřený na zemědělství 
a život na venkově. Časopis Svět 
v obrazech ročník 1946 byl týdeník 
ministerstva informací zaměřený 
na fotoreportáže a fotografie.

Nejvzácnější je svázaný 1. ročník 
časopisu Vlasta, který poprvé vyšel 
v roce 1947 a pod stejným názvem 
vychází dodnes. Původní cena časo-
pisu byla 3,50 Kčs, nyní stojí 29 Kč. 
V knihovně odebíráme kromě Vlas-
ty i dalších 15 titulů periodik.

V albu fotografií, vedeném pa-
nem Josefem Menšíkem starším, od 
r. 1934 se určitě poznají i naši star-
ší občané. V seznamu čtenářů se 
dozvíte, kdy jste se do knihovny při-
hlásili. Přijďte se podívat a zavzpo-
mínat. Výstavu 
můžete navští-
vit v půjčova-
cí hodiny do 
konce října.

Vedoucí 
knihovny 
Vašicová 
Marie

Z knihovny
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Školní rok 2013-2014 se zapíše zla-
tým písmem do historie Mateřské školy 
v Krmelíně. Po mnoha neúspěšných letech 
se podařilo uskutečnit naše velké přání - 
a to vybudovat školní zahradu. Pracovali 
jsme pilně celé prázdniny, mnohdy nám 
bylo velmi horko, ale výsledek určitě stojí 
za to. Ještě musíme chviličku počkat, než 
se nám kvalitně vytvoří travnatý povrch 
a potom hurrrá na zahradu!

Nový školní rok jsme zahájili 2. září 
2013 s plným počtem dětí ve všech tří-
dách – 1. třída „Zelení“, 2. třída „Žlutí“, 
3. třída „Červení“. Také letos chceme pro 
děti připravit pestrý program po celý rok, 

aby rády vzpomínaly na podzim, zimu, 
jaro i léto.

Vzdělávací program se bude řídit při-
pravenými „Třídními vzdělávacími pro-
gramy“, které budeme zpestřovat návště-
vami divadel i divadélek v naší mateřské 
škole, besídkami, návštěvou čerta 
a Mikuláše, maškarním rejem, sportovní-
mi aktivitami jako je plavání, lyžování ale 
i procházkami s poznáváním krás přírody 
ve všech ročních obdobích. 

Pojedeme na výlet, do kina … budeme 
se učit anglicky i hrát na flétničku.

Nezapomeneme na zvířátka v zimě, 
a pokud nám počasí, především v zimě, 
nebude přát a bude se nám špatně dýchat 
– vyjedeme na ozdravný pobyt třeba do 
Jeseníků nebo do Chorvatska – tak jak 
jsme to učinili již v měsíci květnu 2013 
(lázně Lipová) a v měsíci červnu 2013 
(Biograd na Moru) a bylo to moc prima.

Tak nám držte palce, ať jsme zdraví 
a všechno se nám daří tak, jak si všichni 
v mateřské škole přejeme.

Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

Z naší mateřské školy…
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Činnost Klubu neustála ani v období 
dovolených a letních prázdnin žáků a stu-
dentů. Mimo pravidelná setkávání v klu-
bovně se například 3. července členové 
Klubu a další občané pobavili na terase 
Obecního domu s dechovou hudbou 
pana Vargy z Brušperka.

Srpnové přátelské posezení členů se 
uskutečnilo opět na terase Obecního 
domu, tentokrát s hudební skupinou Klu-
bu „Krmelanka“.

Zářiové posezení v salónku restaurace 
Nautilus zpestřila cimbálová muzika „Tra-
gač“ při Lidové škole umění Brušperk. 
Jejich jednotlivé skladby byly oceňovány 
bouřlivým potleskem.

Na 19. září Klub zorganizoval auto-
busový zájezd tématicky zaměřený na 
prohlídku areálu Dolní oblast Vítkovic. 
Z hodnocení účastníků to byl zážitek 
skoro neuvěřitelný. Organizátoři a archi-
tekti dokázali ze starého uzavřeného pro-
vozu vysokých pecí vytvořit velmi hezké 
kulturní i naučné středisko. Účastníci si 
s průvodci prohlédli halu energetiky, kde 
bylo ponecháno původní zařízení, ale je 
zde instalována i stálá výstava zařízení, 
přístrojů a strojů sloužících člověku, od 
pák a výtahů přes tkalcovské stavy, oře-
závátka tužek, obráběcích strojů a jejich 
modelů, automobilů, lokomotiv, včetně 
napodobeniny Verneovy ponorky Nauti-
lus.

Když nebyla umožněna prohlídka kon-
gresového sálu v Gongu, bylo zde možno 
shlédnout výstavu smaltovaných obrazů. 
Další částí prohlídky areálu byla vysoká 
pec, na jejíž vrchol vyveze zájemce výtah. 
Z vrcholu je krásný výhled do širokého 
okolí. Po cestě dolů schodištěm si pro-
hlédli vysokou pec jak zvenčí, tak zevnitř. 

Průvodce seznámil se způsobem výro-
by surového železa. Těžce se pohybující 
účastníci prohlídky byli i dolů z vysoké 
pece svezeni výtahem. Hezkým zážitkům 
přálo i počasí.

V rámci kulturního vyžití navštěvují čle-
nové Klubu ostravská divadla, zúčastňují 
se kulturních akcí organizovaných spřá-
telenými Kluby seniorů. V oblasti sportu 
organizují například soutěže v bowlingu.

Výbor Klubu plánuje ještě v tomto 
roce zorganizovat lékařskou přednášku 
a besedu s cestovatelem.

Zpracoval František Novák 

Z činnosti KLUBU SENIORŮ

Z programu 
naší farnosti 

Ostrava – Stará Bělá 
vybíráme:

Neděle 20. 10. 2013
VÝROČÍ POSVĚCENÍ

KOSTELA V KRMELÍNĚ
Slavnostní mše svatá 

v 8.45 hodin

Sobota 2. 11. 2013
VZPOMÍNKA

NA VŠECHNY VĚRNÉ
ZEMŘELÉ

Mše svatá na krmelínském 
hřbitově v 8.45 hodin

Více na 
http://starabela.farnost.cz/
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Soutěže
V rámci přípravy na nový ročník Bes-

kydské ligy (BL), do něhož se opět při-
hlásila družstva mužů a žen, zúčastnila 
se soutěže ve Fryčovicích a Staré Bělé. Na 
první jmenované byli muži 21. z 28 družs-
tev a ženy skončily 5. z 11 
družstev. Druhá jim vyšla 
lépe, muži vyhráli a ženy 
skončily 3. Pak už sezóna 
patřila (BL). Úvodní sou-
těž v Bystrém, kde se sací 
vedení skládá ze 3 krátkých 
savic a saje se z potoka přes 
vývěvu, a ještě má útok 
dvě postupné fáze, nepatří 
k našim oblíbeným. Umístě-
ní bylo v zadní polovině tabulky 
(M-muži 15. místo z 16 zúčastněných 
družstev z BL/19 mužských družstev 
v BL celkem), (Ž-ženy 7. místo z 11 zúčast-
něných z BL/11 ženských družstev v BL 
celkem). Další proběhla ve Starém Městě 
(Ž-5/11/11). Mužům se nepodařil přehoz 
kruhů (M-14./19). Soutěž v Bašce se také 
nepovedla (M-12./19, Ž-8./11). Ženy jako 
součást přípravy absolvovaly soutěž MSL 
v Oprechticích s jinými pravidly. Další 
soutěž BL měla pokračování v Palkovi-
cích. (M-9./19), ženy zde vloni získaly 2. 
místo a i letos s naší novou členkou obhá-
jily a odnesly si opět 2. příčku (Ž-2./11) 
a z původně 7. místa průběžného pořadí 
z 1. kola, přes 2x průběžné 6. místo za 2. 
a 3. kolo poskočily na 4. příčku v BL. 

Druhá červencová sobota zavítala na 
soutěž do vzdálené Karolinky. Ženy před-
vedly solidní výkon, avšak na nejlepší 
družstva to nestačilo, (Ž-6./11). Naproti 
tomu muži předvedli i na 3 hadice B nej-

lepší výkon roku a obsadili (M-6. mís-
to/19, čas 21,18 s). Další soutěž ve Vyš-
ních Lhotách má úskalí v přehazování 
hadice B přes kruhy (M-12./18, Ž-5./11). 
V Horním Žukově skončili ještě hůř (M-
16./19, Ž-8./11). Po polovině soutěže bylo 

družstvo mužů na průběž-
ném 13. místě (1. kolo 14/ 
a dále 13./13./14./14./14./13. 
místo) a ženy na 5. místě 
průběžného pořadí (1. kolo 
7./6./6./4./5./4./5. místo). 

První srpnovou sobotu 
začala 2. polovina ročníku 
BL. Velká část obou družs-

tev využila nádherného 
počasí a vyjela na soutěž „Na 

Hukvaldy na kole“. Muži skončili 
stejně jako předtím (M-16./18). Ženy, 

rozpohybované po cestě a v bojovné 
náladě, zaběhly vynikající útok a získaly 
časem 19,564 s 1. místo, dostaly krásný 
pohár a plný počet 11 bodů a vyhouply se 
na 3. místo průběžného pořadí BL. 

Soutěž ve Stanislavicích provázela úmor-
ná vedra. Muži útok nedokončili a ženy 
skončily vzadu (M-19./19, Ž-6./8). Na sou-
těži ve Skalici ženy odběhly dobrý útok (Ž-
5./11), mužům se zase nedařilo (M-17./18). 
Soutěž v Hájově je jednou ze dvou noč-
ních soutěží. Muži bojovali, ale nestačili na 
konkurenci (M-15./19). Ženám soutěž sed-
la a urvaly krásné 3. místo a kromě poháru 
a finanční odměny dostaly i medaile. Září 
otevřela soutěž v Brušperku, kde je Krme-
lín na své „domácí“ trati. Muži nasadili 2 
družstva, když A tým zařazený v BL nej-
lepším časem sezóny (17,26 s) získal pěk-
né 9. místo (M-9./18) a B tým skončil jen 
o pět příček za nimi (čas 19,05 s). Ženy 

Z činnosti hasičů
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rovněž předvedly výborný výkon a bylo 
z toho 4. místo. Zatím poslední soutěž byla 
ve Pstruží, která není našimi oblíbená (M-
11./19, Ž-7./11).

V průběžném pořadí po 13. odběhnu-
tých soutěžích drží muži jako po 1. kole 
14. pozici (1. kolo 14/ a dále 13./13./14./
14./14./13./13./14./14./16./15./14. místo) 
a ženy 3. příčku (1. kolo 7./6./6./4./5./4./5
./3./4./3./3./3./3.místo). Doufejme, že na 
poslední soutěži ve Fryčovicích (noční) se 
muži pokusí dostat výš a ženy udrží zatím 
fantastické umístění, v něž před letošním 
ročníkem ani nedoufaly. Ženské družstvo 
se rozhodlo po vzoru jiných sborů i kvů-
li získání dalších finančních prostředků 
na zajištění soutěžního družstva vydat 
Hasičský kalendář ve formátu A3 na rok 
2014, podobný byl pro tento rok věnovaný 
obci Krmelín. S profesionálním fotogra-
fem za užití hasičského vybavení zásaho-
vé jednotky SDH Krmelín nafotily člen-
ky družstva akční a atraktivní fotografie 
v zajímavých situacích, kde o hasičskou 
krásu a smyslnost nebude nouze. Kalen-
dář bude v prodeji na jarmarku obce 2. 1. 
2013 a pak u členek sboru. 

Dětský hasičský tábor

Děti měly na počátku léta možnost 
opět absolvovat u našeho blízkého sboru 
v Oprechticích dětský tábor Zazdíkovice, 
vzniklý v lese za vysokou zdí oprechtic-
kého areálu. První den po vybalení patři-
lo dopoledne soutěžím MH ve Frýdlantu 
a Hnojníku. Odpolední část po obědě se 
hrály míčové hry a po večeři u táboráku 
jsme 1. den zakončili filmem.

Počasí druhého dne nebylo příznivé. 
Celé dopoledne a ještě část po obědě 
jsme se proto dívali na filmy a útoky 
dospělých na videu. K večeru se vyča-
silo a mohli jsme si zahrát aspoň vyvo-

lávku. Po večeři jsme ještě shlédli videa 
z loňska a po večerce začínaly první 
noční hlídky. Třetí den už bylo příjem-
ně a ráno po snídani jsme se vydali na 
vlak do Paskova, odkud jsme dojeli do 
Ostravy, s cílem Dolní oblast Vítkovic. 
Po zajímavém filmu následovala exkurze 
do průmyslových hal s mnoha atrakce-
mi a exponáty, které jsme si mohli zku-
sit. Například zkoumání mikroskopem, 
simulace jízdy autem, motorkou, leta-
dlem, prohlídku ponorky a mnoho dal-
ších. Po odpoledním klidu následovaly 
soutěže družstev. Večer a hlavně večeře 
byla velmi zábavná. Určený člověk vyro-
bil okénko z kartonu a nadepsal název 
našeho vlastního rychlého občerstvení 
a to Mc´Z Drive (Mek Zazdinky). Každý, 
kdo chtěl večeři, musel k okénku na ně-
čem přijet. Někteří přijeli na pálce, flor-
balce, malém autíčku, na něčích zádech, 
na vozíku za auto apod.

Čtvrtý den byl brzo budíček, protože 
jsme jeli na zájezd do ZOO Lešná neda-
leko Zlína. Nejvíce nás zaujali tučňáci. 
Pak jsme sledovali krmení lachtanů, po 
cestě dále jsme viděli vydry říční. Byli 
jsme velmi překvapení informací, že sloni 
vyprodukují 450 kg trusu, že žirafy rodí 
ve stoje a spí jen 20 min denně. Po večer-
ní filmové komedii a večerce mohly opět 
začít večerní hlídky. 

Po velmi studené noci přišlo teplé ráno 
5. dne. Co jiného bychom měli dělat na 
hasičském soustředění, než cvičit útoky. 
Před obědem jsme se šli ještě smočit do 
bazénu. Po obědě nás přemohla únava 
a my spokojeně odpočívali ve stínu. Ale 
ne dlouho. Novou hrou, kterou jsme 
zvolili, byl golf. Každý dostal golfovou 
hůl, míček a šel na green zkusit patovat. 
Výplní odpoledne byly útoky, koupání se 
v bazénu, ping-pong, badminton a golf. 
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hasiči 

Šestý den po snídani následovaly sou-
těže v házení starých telefonů do krabice. 
Odpoledne dojeli hasiči z Krmelína s cis-
ternou a nastříkali nám pořádnou horu 
pěny. Po večeři, když se setmělo, jsme šli 
na stezku odvahy. Večerka byla stanovena 
na 22 hodin. 

Po ranním vstávání 7. dne s písní 
WakaWaka jsme jeli do Tarzanie, která 
se nachází v Trojanovicích a je to lanové 
centrum. Bylo velké rozhodování na jakou 
dráhu kdo půjde. Byly tam trasy: dětská, 
junior, žlutá, zelená a černá a na tu nikdo 
nešel. Někteří zdolali trať zelenou, kte-
rá byla fyzicky dost náročná a ostatní šli 
na ty lehčí. Po obědě jsme si šli balit věci. 
Všichni si mohli přibalit do svých zava-
zadel malé poháry, získané za nějakou 
dovednost nebo vlastnost – hodmobilka 
roku, louda a jiné veselé. Po úklidu sta-
nů a dalších věcí pro nás tábor skončil 
a vedoucí nás odvezla domů. Všichni jsme 
měli z tohoto pobytu dobrý pocit a hodně 
zážitků a doufejme, že se příští rok zase 
všichni sejdeme na tomto soustředění. 
(Zdroj - webové stránky SDH Oprechtice.)

Mezi námi, 

některé děti z naší obce navštěvovaly 
mateřskou školu již v srpnu, žáci do ško-
ly základní nastoupili dnem 2. září. Tím-
to dnem začal školní rok 2013/2014. Za 
prázdninové dva měsíce - co se změnilo? 
Především vznikly nové venkovní hrací 
plochy u mateřské školy, to prostranství, 
které dětem tolik chybělo! Výsadbou 
stromků, úpravou travnatých ploch vznik-
lo hezké prostranství mateřské školy. Za 
děti, které navštěvují školku, děkujeme.

Zamyšlení

V létě proběhly pro dospělé členy 
kolektivů dva výjezdy na kole, první spo-
jený s koupáním na přehradě Žermanice, 
zpátky přes pivovar Koníček ve Vojkovi-
cích, Dobrou a Oprechtice. V neděli 18. 8. 
2013 druhý výšlap na Štramberk a zpátky 
přes přehradu Větřkovice s koupáním, 
Hukvaldy, Brušperk, Oprechtice. Také 
jsme okusili koupání v Proskovicích.

Zásahová jednotka moc práce neměla, 
jeden výjezd k požáru slámy do Košatky 
a drobnou výpomoc při likvidacích boda-
vého hmyzu.

Na pátek 29. 11. 2013 připravujeme 
druhé rozsvěcení vánočního stromu obce 
Krmelín u Hasičského domu spojené 
s kulturním programem ve spoluprácí se 
ZŠ a Unií rodičů. 

Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno 
na internetových stránkách spolku na 
adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete 
informace články, fotografie, odkazy na 
videa a další. 

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

Někteří prvňáčci, věřím, nemohli ani 
spát, jak se do školy těšili. Pravda, poča-
sí dni nepřálo, ale všechno vynahradily 
slavnostní chvíle tohoto dne. Setkání se 
spolužáky, učiteli, celým objektem školy. 
A potom, odhalení pamětní desky zdej-
šímu olympionikovi Vítězslavu Máchovi. 
Z doslechu vím, že Slávka přišlo navštívit 
hodně olympioniků, jednalo se o událost 
výjimečnou. A naši žáci, byli u toho - urči-
tě nezapomenou a olympijský vítěz si tuto 
slavnostní událost určitě zasloužil.

Žákům ve škole nastaly nové povinnos-
ti. Přejeme jim učitele, na které budou rádi 
vzpomínat i po letech. Čas vrací vzpomínky 
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vzpomínáme

- přejme jim, aby to byly hezké vzpomínky 
právě na zdejší školu, do které rádi chodili.

Vážení občané, 2. listopadu 2013 (sobo-
ta) od 9 do 14 hod. v sále Pohostinství 
Benátky se koná X. JARMARK ŘEMESEL. 
Neuvěřitelně vše uběhlo, vzpomínáte na 
počátky, kdy jsme se začali scházet v míst-
nosti Benátek, kde je umístěn kulečník 
a obdivovali se zdobení perníků. A naše 
setkání se jmenovala: Zdobení perníku, 
Vánoční perníky, Pečeme s láskou, až jsme 
se rozhodli pro Jarmark řemesel. Věřte, 
těšíme se opět na setkání s Vámi, setkání 
s řemeslníky, z nichž někteří přijedou již 
po desáté. A nejsou jen z blízkého okolí, 
bydlí v Kobeřicích, Vsetíně, a podobně. 
Tvrdí, že Jarmarkem v Krmelíně začínají 
předvánoční období. 

Jsme zvědavi, jakými novými výrobky 
nás nadchnou, pozvali jsme i nové řeme-

Vyjádření k uzavření pobočky 
pošty v Krmelíně

Pobočka pošty v Krmelíně bude uza-
vřena z kapacitních důvodů na nezbytně 
nutnou dobu od 21. 10. do 5. 11. 2013. 
V rámci obvodu Frýdek-Místek je 36 pošt 
stejného typu jako pobočka v Krmelíně, 
tedy 36 pošt s jedním zaměstnancem. 
Na všech těchto poštách zajišťujeme 
po celý rok veškeré absence – dovole-
nou, nemocenskou, různá školení, atd. 
V době „běžného“ provozu dokážeme ve 
většině případů absenci pokrýt náhrad-
ním pracovníkem. V období prázdnin 
a čerpání dovolených nebo při souběhu 
více absencí najednou, toto ve všech pří-
padech neumíme. Vždy se však snaží-
me o to, aby takové uzavření pošty bylo 
pouze na nezbytně nutnou dobu a aby 

veřejnost byla o tom v rámci možností 
předem informována. V žádném přípa-
dě nechceme občanům situaci ztěžovat, 
proto také k oznámení o uzavření přiklá-
dáme základní informace k řešení potřeb 
občanů v souvislosti s poštou – informace 
o uložení zásilek, o možnosti opakované-
ho doručování uložené zásilky, o možnos-
ti uložení zásilky na jiné poště dle výbě-
ru občana (na poště v místě zaměstnání, 
apod.), telefonní číslo na infolinku, atd.

Jsme si vědomi také toho, že nejsložitěj-
ší se tato situace stává pro starší spoluob-
čany. Z tohoto důvodu se snažíme před 
uzavřením pošty oslovit všechny důchod-
ce, kteří si na poštu chodí pro důchod, 
s informací, že jim důchod ve výplatní 
den doručíme do místa jejich bydliště.

29. 9. 2013, Ing. Martin Chlebek, manažer 
obvodu Frýdek-Místek, Česká pošta, s.p.

Uzavření pošty v Krmelíně (21. 10. – 5. 11. 2013)

slníky s přáním, aby si získali i Vaši pří-
zeň. A zase, po roce, uslyšíme cimbálovku, 
ucítíte pražené oříšky, majitel pohostinství 
bude nejen prodávat uzeniny, ale bude 
i grilovat, zavítá svým výrobkem i Pekař-
ství Boček, budete mít možnost zakoupení 
frgálů, a kromě jiného se budete obdivovat 
výrobkům našich žáků, co dokázali pod 
vedením učitelek. 

Všechny výrobky budou k zakoupení, pla-
káty budou detailněji uvádět druhy řemesel 
s cílem na Jarmark Vás opětovně pozvat.

Přijďte se podívat, poslechnout si laš-
skou hymnu, setkat se s přáteli a známými 
z vedlejších obcí a obdivovat, co dokáží 
ruce šikovných řemeslníků. A ti u nás na 
Jarmarku řemesel určitě budou.

Všechny Vás zdraví a těší se na Vás 

Ludmila Adámková.
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Prázdniny skončily. Hurá do školy, hurá 
do tělocvičen na hřiště a jiná sportoviš-
tě! Tak nějak by se dal charakterizovat 
každoroční vstup do další sezóny. Neji-
nak začíná v naší Tělovýchovné jednotě 
Sokol nový ročník soutěží 2013/2014. 
Naše kolektivní sporty - házená, futsal 
i stolní tenis - začaly s trénováním už 
o něco dříve, ale pravá hodnotná příprava 
může začít až se vrátí sportovci z dovole-
né, dětských táborů apod.

Házená

Házenkáři, kteří představují u nás nej-
větší základnu z kolektivních sportů, do 
mistrovských soutěží přihlásili družstvo 
mužů, které bude soutěžit, stejně jako 
v minulém ročníku, v moravskoslezské 
lize (MSL), kde je přihlášeno pouze osm 
družstev (!) a měli by navázat na solidní 
výkony z minulé sezóny. Přípravný zápas 
sehráli s druholigovou Polankou a pro-
hráli jen těsně 20 : 21, což by mělo být 
příslibem pro nadcházející ročník. Muži 
zahájili ročník 2013/14 doma v neděli 
22. 9. 2013 utkáním s Novým Jičínem, ve 
kterém po dobrém výkonu vyhráli 29 : 15 
(11:4). Nejvíce branek za Krmelín zazna-
menali Dorotík Jan, Mácha Petr a Tříska 
Vojtěch všichni po 5. Další 4 zápasy hrají 
muži venku a 2 na domácím hříšti a to 6. 
10. 2013 od 10:30 hod. s Meteorem Opa-
va a 20. 10. 2013 rovněž v 10:30 hod. s TJ 
TŽ Třinec. Trenéry družstva jsou Mylek 
Pavel a Mácha Petr. 

Druhým účastníkem mistrovských sou-
těží jsou mladší žáci, kteří hrají MSL II. 
třídy (9 družstev) a začali rovněž domácím 
zápasem s Novým Jičínem s výsledkem 
velmi lichotivým 20 : 7 (13 : 4). Nejlepšími 
střelci byli Bula Daniel s 8, Šindler Adam 

s 6 a Břežný David s 5 brankami. Další 
domácí zápasy jsou pak 6. 10. (9:00 hod.) 
s Frýdkem, 20. 10. (9:00 hod.) s Třincem 
a 1. 11. (17:30 hod.) s HCB Karviná. Tre-
néry jsou Břežný Daniel, Šrubař Jaroslav 
a Vijačka Miroslav.

Třetím družstvem jsou minižáci, kte-
ří sice nehrají dlouhodobou soutěž, jen 
trénují a hrají přípravná utkání a turnaje. 
Přípravu vedou Zborovský Filip a Kubaň 
Tomáš. Předsedou oddílu házené je 
Mácha Petr. 

Náš nejlepší oddíl z minulé sezóny je 
oddíl futsalu, kdy Áčko se v divizi „F“ 
umístilo na prvním místě, ale práva pří-
mého postupu do II. ligy se z finančních 
důvodů vzdalo, takže i nadále bude sou-
těžit v divizi „F“. I Béčko dosáhlo historic-
kého úspěchu, když v městském přeboru 
obsadilo ze 16 družstev stříbrnou příč-
ku. Takovéto vynikající umístění obou 
družstev se bude velmi těžko obhajovat. 
Mistrovské soutěže futsalistů začínají až 
v druhé polovině října, nejsou zatím zve-
řejněna rozlosování. Co je však známo, 
že trenérem zůstává Baculiak Marek a že 
domácí utkání se budou hrávat v pátky 
od 18:00 hod. v hale v Brušperku. Předse-
dou oddílu je Mácha Pavel ml.

Stolní tenis
To oddíl stolního tenisu už tolik úspěš-

ný nebyl. Obě družstva budou mistrov-
ská utkání hrát v okresních soutěžích 
(OS). Áčko v OS 2. tř. a Béčko v OS 3. 
tř. Poslední v řadě je OS 5. třídy, což je 
nejnižší soutěž v okrese Frýdecko-Místec-
kém, takže možnosti postupu i sestupu 
jsou. Rozpis zápasů dosud není znám, 
jen zahájení soutěží je stanoven na 5. říj-
na 2013. Hracím dnem je sobota od 9:00 

Pár informací z TJ Sokol Krmelín
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TJ SOKOL Krmelín
Oddíl HÁZENÉ

Pořádáme 
NÁBOR

Kontaktní osoba 

Petr Mácha (tel. 734 419 041) a Dan Břežný (tel. 721 910 035)

Ahoj, jsi žákem první, druhé nebo třetí třídy?

Chceš být součástí prima party sportovců, házenkářů?

Neváhej a pojď mezi nás.
Každé úterý a pátek od 16 do 18 hod.

Budeme se na tebe těšit. Přijď i s rodičem a ptejte se!

Další info najdeš i na

www.tjsokolkrmelin.cz/hazena
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hodin. Soupisky pro nastávající sezónu 
jsou následující: A družstvo - Širan Jozef, 
Malina Vlastimil, Kem Lukáš, Přivětivý 
Bohumil. B družstvo – Palmi Ivo, Bujok 
Jan, Miklosz Adolf, Jamroz Ladislav, Adá-
mek Ladislav, Miklosz Adolf ml., Peter 
Evžen. Předsedou oddílu je Jamroz Ladi-
slav. 

Karate
Po odchodu bratrů Muladiovych 

se aktivita oddílu propadala 
a tak v hodině dvanácté se 
do Krmelína vrátil Zezulka 
Miroslav, který před více 
jak 20 léty oddíl v Krme-
líně zakládal a uchopil se 
žezla. Nejinak než s mlá-
deží. Po úspěšném náboru 
nyní navštěvuje ve cvičební 
hodiny 15 až 20 zájemců, kte-
ří se učí základům tohoto bojo-
vého sportu. Nelze počítat s tím, že 
karatisté budou ihned vozit domů trofeje, 
na které jsme si zvykli, ale musíme nějaký 
čas počkat až zkušení cvičitelé novou 
generaci připraví pro soutěže. Předsedou 
oddílu je Zezulka Miroslav.

Oddíl - rekreační sport 
pro všechny 

sdružuje a podchycuje různé zájmo-
vé sporty, různá cvičení žen, posilovnu 
apod. Po prázdninách se rozběhla násle-
dující cvičení: 
Pondělí – 20:00 až 21:00 hod. 

body styling instr. Volná Magda (hala)
Úterý – 19:30 až 20:30 hod. 

relaxační cvičení Tyšerová M., Šťastná J.
Středa – 18:30 až 20:00 hod. 

jóga (malá tělocv.) Pálková Libuše
20:00 až 21:00 hod. 

zumba (hala) Juan Manuel Garcia

Volejbal
Své místo na slunci si za poslední léta 

vydobyli volejbalisté, kteří se pravidel-
ně po celý rok scházejí každou sobotu 
od 18:00 do 20:00 hod., kde si smíšená 
družstva vzájemně zahrají pro radost 
i pro zlepšení fyzické kondice. Někteří 
odcházejí, jiní přicházejí. Kádr omladili 
Šindel Sven, Odehnal Jan a Kutač Pavel. 
Pro zpestření činnosti se každoročně 

organizují amatérské turnaje ve 
volejbalu ve Staré Bělé, Pas-

kově, Horních Datyních (2x 
ročně), Ostravě a v Krmelí-
ně. Právě 8. listopadu od 
9 hodin se bude konat 
amatérský turnaj v naší 
sportovní hale. Družstva 

si vzájemně vracejí účast 
na turnajích, čímž je pře-

dem dána prezentace turnaje. 
O volejbal se od založení kroužku 

pečlivě stará Janus František.

Badminton
Značné oblibě se těší i badminton, pře-

devším v zimních měsících. Výhodou je, 
že v hale je možno hrát souběžně na třech 
hřištích, takže turnaje i s větším počtem 
účastníků se dají zvládnout během pár 
hodin. Pro badminton je vyhrazeno 
nedělní dopoledne a následně i odpo-
ledne od 16 do 18 hodin. Jinak je mož-
no se správcem haly (mobil 602 763 980) 
dohodnout i jiný termín, kdy je v hale vol-
no. Předsedou oddílu rekreačního sportu 
pro všechny je Janus František.

 Bližší informace o rozvrhu tréninků 
všech oddílů, cvičeních i dalších aktivi-
tách si můžete přečíst na webových strán-
kách TJ Sokol Krmelín.
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Žádost o dotaci
 V minulém zpravodaji jste byli infor-

mováni, že po třech letech, kdy jsme neu-
spěli se zateplením haly v dotačním pro-
gramu „zelená úsporám“, se naše jednota 
znovu přihlásila do „Operačního progra-
mu“, jenž vypsal Státní fond životního 
prostředí o dotaci na zateplení sportovní 
haly. Ve výběrovém řízení byla vybrána 
brněnská firma Renards dotační, s.r.o., 
která komplexně zpracovala dle přesných 
regulí žádost pro přidělení státní dotace 
a v případě úspěchu bude dále zajišťovat 
veškerou administrativu a zajistí výbě-
rové řízení na dodavatele stavby. Žádost 
o dotaci byla podána v první vlně (do 31. 
srpna 2013) a její nezbytnou součástí bylo 
usnesení zastupitelstva obce Krmelín 
(z 28. 8. 2013) o zajištění spolufinanco-
vání „Projektu snížení spotřeby energie 
sportovní haly v Krmelíně“ do výše cel-
kových nezpůsobilých výdajů. Prozatím 
náklady na projekt, statické výpočty, 
energetický audit a zpracování žádosti 
se všemi náležitostmi představují částku 
zhruba 90 tisíc Kč. Dle projektové doku-
mentace náklady na realizaci zateplení 
sportovní haly byly vyčísleny na částku 
zhruba 4,6 mil. Kč. Lze očekávat, že při 
výběrovém řízení by se mohlo docílit 
snížení ke 4 mil. Kč. Záleží na tom, bude-
li naše stavba zařazena do „Operačního 
programu“. Je třeba doufat, že ano, neboť 
dle odborníků i energetického auditu 
jsou předpokládané parametry na úsporu 
energie naší sportovní haly příznivé.

Připravujeme
Co naši Tělovýchovnou jednotu do kon-

ce letošního roku ještě čeká? Vedle spor-
tovních soutěží a pravidelného programu 
v hale, připravujeme, stejně jako minulý 
rok, na sobotu 7. prosince od 14 do 18 

hodin zábavné odpoledne pod názvem 
„Mikulášské trhy“. Neměl by chybět 
Mikuláš s čertem s dárky a atmosféru 
blížících se Vánoc navodí betlém a živá 
zvířátka. Pokud bude příznivé počasí, 
ledová plocha na bruslení určitě bude. 
Mělo by to být dostaveníčko především 
pro děti. V závěru roku zorganizujeme 
neodmyslitelné vánoční turnaje. I letos 
chceme v průběhu Vánoc připravit boha-
tý program sportovního zápolení znovu 
v devíti druzích sportu, stejně jak to bylo 
minule. Jak vidíte program našich oddílů 
je bohatý, je třeba najít cestu do tělocvič-
ny a také naše sportovce přijít povzbudit, 
ať už na mistrovská utkání nebo turnaje.

Pchálek Leoš st.

Něco málo z tenisu…
Letošní jarní a letní měsíce příliš ven-

kovnímu tenisu nepřály. Nejdříve počasí 
s častými přívalovými dešti, pak násle-
dovala tropická vedra, kdy jen největší 
teplomilní hráči si šli zahrát dříve než po 
sedmnácté hodině večerní. To vše mělo 
vliv i na ekonomickou stránku oddílu 
tenisu, neboť bylo pronajato podstatně 
méně hodin, než jme byli zvyklí z minu-
lých let. Navíc po každých větších deštích 
museli správci dosypat antuku a znovu 
upravovat kurty. V letošní sezóně jsme 
spotřebovali o jednu tunu antuky více 
než v předcházejících letech. Pozname-
nalo to i celkovou spotřebu vody pro 
postřik kurtů. Při deštích byla spotřeba 
minimální, ale o to větší byla při velkých 
vedrech, kdy se musel postřik intenziv-
něji provádět, aby vítr tolik neodfoukal 
antukový prach a na kurtech aby se dalo 
vůbec hrát. Tak například při turnaji ve 
čtyřhrách 27. 8. 2013 (teplota ve stínu 36 
st. C), byla spotřeba vody z vodovodního 
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řadu víc jak 7 kubíků. To všechno má vliv 
na náklady provozu tenisového areálu.

Po loňských větších investičních akcích 
souvisejících s nákupem tří obytných 
buněk, jejich ustavení, připojení elek-
třiny, vody, napojení kanalizace a úpra-
vě prostranství před areálem, byl letoš-
ní rok chudší na investice. Minulý rok 
jsme se z financí vyčerpali a tak zbylo 
jen na opravu hlediště u kurtu č. 1, kte-
ré si vyžádalo náklady zhruba ve výši 
22 tisíc korun. Úpravu břehu od potoka 
s výsadbou okrasných keřů kolem scho-
diště jsme z finančních důvodů odložili 
na příští rok. Kromě toho plánujeme ješ-
tě v příštím roce před vchodem do klu-
bovny a sociálního zařízení v blízkosti 
zdravotního střediska vybudovat zastře-
šení o rozloze okolo 20 čtverečních met-
rů. Tento krytý prostor bude sloužit pro 
posezení při turnajích, případně jiných 
akcích (vítání jara, babí léto apod.) a záro-
veň při deštivém počasí může posloužit 

Vítězové turnaje: Vrzala, Kopecký 
(oba Poruba)

Vítězové turnaje útěchy: Balcar T., Paulík 
(oba Krmelín) 

jako kočárkárna při poradnách pro malé 
děti. Prozatím jsme se ještě neujednotili 
na provedení zastřešení, které je limito-
váno zabudovanými kotvami pro nosné 
sloupy v zámkové dlažbě. 

 Vlastní sportovní sezóna oddílu ven-
ku pomalu končí. V dlouhodobých sou-
těžích jsme v rámci severomoravské 
župy ČSO měli přihlášena družstva žen, 
mužů a veteránů nad 45 let. I když sou-
těže dle rozpisu už měly dávno skončit, 
různé přesuny zápasů (kvůli počasí) způ-
sobily, že nebyla odehrána ještě všechna 
mistrovská utkání a proto jednotlivé sou-
těže dosud nejsou uzavřeny. Výjimkou je 
soutěž žen, která byla dohrána, kde naše 
družstvo (Odehnalová Šárka, Sikorová 
Milena, Přečková Rostislava a Sinérová 
Valerie) se umístilo na pěkném 3. místě 
ze 6 účastníků. Dosud byly zorganizová-
ny oddílem 4 turnaje a dva ještě plánuje-
me („Babí léto“ a „Vánoční turnaj v hale“). 
Stěžejním turnajem byl znovu turnaj ve 
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čtyřhrách mužů „O pohár obce Krme-
lín“, který se konal v sobotu 27. 7. 2013 za 
účasti tenisově vyspělých hráčů ze široké-
ho okolí. Turnaje se zúčastnilo 16 dvojic, 
rozdělených do 4 skupin, z nichž jedna 
skupina se hrála na kurtech v Brušper-
ku. První dvě dvojice z každé skupiny 
postoupily do hlavní soutěže, dvojice 
z třetího a čtvrtého místa do soutěže „útě-
chy“. Obě soutěže se hrály vylučovacím 
způsobem už jen na kurtech v Krmelíně. 
Pavoukem vyřazovacích bojů se do finá-
le probojovaly páry: Poledník-Říčný (oba 
Příbor) a Kopecký-Vrzala (oba Poruba). 
Po vysoce hodnotném finálovém boji si 
nakonec „Pohár obce Krmelín“ z rukou 
starosty obce ing. Zezulky odnesla dvoji-
ce Kopecký - Vrzala za vítězství 2 : 0 (7 : 6) 
a (6 : 1). Finále útěchy bylo už záležitostí 
krmelínských tenistů, kdy dvojice Balcar 
Tomáš – Paulík Karel zdolala pár Šindel 
Jaroslav - Šindel Sven v poměru 2 : 0 na 
sety. Po celý den turnaje bylo nádherné 
počasí s tropickými teplotami, což pro 
hráče bylo velmi vysilující a vyžadovalo 
delší přestávky mezi zápasy, čímž se tur-
naj protáhl až do dvacáté hodiny. O tento 
turnaj, který byl už 9. ročníkem, je z okol-
ních oddílů velký zájem a počet účastní-
ků je limitován. Původně jsme plánovali 
turnaj jen pro 12 dvojic bez použití kurtů 
v Brušperku, ale pro velký počet přihlá-
šek do uzávěrky, jsme přistoupili na 16 
účastníků. Mnozí hráči, kterých byla řada 
z několika okresů, by se ráda zúčastnila 
příštího jubilejního X. ročníku. 

Žebříčková soutěž

V letošním roce prvně probíhá celoroč-
ně žebříčkové soutěžení mužů našeho 
oddílu vyzývacím způsobem. Do turnaje 
se přihlásilo celkem 15 mužů a momen-
tálně je stav na čele žebříčku: 1. Balcar 

Tomáš, 2. Ertl Lukáš, 3. Palkovský Pavel, 
4. Jokl Ivo. Je pravdou, že větší iniciati-
va vyzývatelů je na předních místech, 
kde se jedná o prestiž i osobní ambice. 
S žebříčkovou soutěží po skončení sezó-
ny přecházíme do roku 2014. Tenisová 
škola pro žačky a žáky po krátké prázdni-
nové pauze (tenisové soustředění) je zno-
vu v plném provozu. V deštivém počasí 
se výuka přesouvala do sportovní haly 
a od 15. října 2013 až do 15. května 2014 
se trvale přesune do haly. Momentálně 
navštěvuje tenisovou školu střídavě 16 
zájemců. Pokud by byli noví zájemci z řad 
žactva, je možno se přihlásit u profesio-
nálního trenéra Jiřího Priesola (mobil 604 
601 387) a bude-li nových zájemců dosta-
tek, rozšíříme výuku o další hodiny. 

V závěru tenisové sezóny nás čeká 
dohrát zbylá mistrovská utkání družs-
tev mužů a veteránů nad 45 let, ukončit 
sezónu tradičně babím létem, které bude 
v sobotu 12. října 2013. Sportovní zápole-
ní (turnaj ve čtyřhrách losovaných dvojic) 
bude zahájeno ve 13:00 hodin, společen-
ská zábava začne v 16 hodin pro rodinné 
příslušníky, sponzory a nehrající členy 
oddílu. Osvědčená konzumace: kulinář-
ské výrobky našich žen (případně mužů), 
moravská vína a pivo od Hodže. Ani 
nepřízeň počasí nás překvapit nemůže, 
máme možnost přesunout se do klubov-
ny. Přijměte pozvání na tuto akci i touto 
formou a těšíme se na Vaši účast.

Neméně náročná a hlavně zodpovědná 
práce nás čeká při úpravě kurtů, zazimo-
vání sociálního zařízení a klubovny a dal-
ší zabezpečující zimní opatření. Máme již 
zkušenosti z loňské zimy, kdy nás sníh 
ani mráz nepřekvapil a sociální zařízení 
přečkala bez úhony.

Pchálek Leoš st.



Vážení klienti, pravidelná péče o nohy je velmi důležitá nejen z estetického hlediska, ale hlavně 
pro zdraví. Na nohy působí mnoho negativních vlivů, které pokud nejsou včas eliminovány, 
mohou způsobit obtěžující a bolestivé stavy nejen nohou, ale celého organismu. Prevence je 
přitom levnější a o mnoho příjemnější záležitost. Proto jsem pro vás připravila program na 
podporu zdraví vašich nohou. 

Začnete-li pravidelně docházet ke mně na pedikúru (od 150 Kč), 
můžete od šesté návštěvy začít využívat výhod, které vám 
za vaši docházku a věrnost ráda zdarma poskytnu: 

Při šesté návštěvě vám na závěr pedikúry udělám zábal nohou.
Při sedmé pedikúře si můžete nechat namasírovat nohy.
Na osmou pedikúru poskytnu 20% slevu.
Po deváté pedikúře zase namasíruji nohy.
K desáté pedikúře dostanete dárek. 

Na získání všech pěti výhod má každý klient rok. Rozhoduje datum první pedikúry (např. pokud 
přijdete na pedikúru 15. 10. 2013 nabídka potrvá do 15. 10. 2014). Návštěvy budou postupně 
zapisovány do kartičky, kterou obdržíte při první návštěvě. Pro mé stálé klienty, kterým děkuji 
za dosavadní přízeň, bude tento program jistě zajímavým zpestřením a pro jiné možná bude 
motivací k první návštěvě. Těším se na vás a doufám, že budete s kvalitou mých služeb 
spokojeni.

Specializuji se na péči o nohy a nabízím:
• koupel nohou s přídavkem soli
• odstranění mozolů a kuřích ok
• stříhání nehtů, ošetření zarůstajících nehtů
• estetické úpravy nehtů (vyhlazování 

a broušení ztluštělých nehtových plotének 
pomocí frézy )

• korekce a modeláže deformovaných nehtů
• poradenství v oblasti korekcí deformit 

nohou, správného obouvání, prevence 
plochých nohou 

• masáže nohou
• peeling
• depilace
• lakování, zdobení apod.

• dále provádím manikúru a nehtovou modeláž UV gelem, akrygelem 
a akrylem (porcelán). • máte možnost zakoupení dárkových poukazů na veškeré 
služby v hodnotě od 150 do 2 000 Kč • doplňkový prodej potřeb pro manikúru 
a pedikúru (pilníky, laky, kleště, nůžky, soli, apod.)

PEDIKÚRA - MANIKÚRA 

Kamila Šindelová, PEDIKÚRA
Krmelín, Školní 315 (vedle kostela) tel.: 777 121 699

Otevřeno každé úterý 9 – 16 hod. (V jiné dny po telefonické domluvě. Z důvodu 
zachování soukromí pro každého klienta dodržuji objednávkový systém.)

tel.: 777 121 699



BAZÁREK
Bazar knih a dětský bazárek 
se uskuteční 

11. 10. 2013
od 17 hodin

v sále 
v restauraci 
Na Benátkách

Ing. Yveta Kovalčíková



www.PLOTY-PLETIVO.cz
Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, průmyslové, lesnická a chovatelská pletiva.

www.VRATA-OSTRAVA.cz
Výklopná od 9.999 Kč. Dále dvoukřídlá, sekční. Manuální nebo s pohonem. Typizovaná i na míru. 

Dodáváme také vstupní dveře do účelových prostor. Zajistíme montáže.

www.THUJA.cz
Thuje na živý plot od 10 Kč/kus. Množstevní slevy. Sazenice i vyšší stromky.

Stínicí tkanina: 35 – 90% zastínění. Různé výšky. Mulčovací tkanina. Doprava po celé ČR.

www.KREPELKAJAPONSKA.cz
Chovejte KŘEPELKY: Prodáváme líhně, klece, krmivo, napáječky, krmítka 

a další doplňky pro chov drůbeže.

www.STRECHY-OSTRAVA.eu
Kompletní realizace střech – střechy na klíč, opravy. Pokrývačství – pokládky krytin, zateplení střech. 

Klempířství – okapy, svody, oplechování říms a komínů.
Tesařství – střešní konstrukce, krovy, přístřešky, střešní okna.

Vítězslav Kanclíř, Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá
tel.: 722 550 000 – otevírací doba: po-pá 8:00 – 15:00 hod.





Nabízíme široký sortiment úsporných, eko-

logických kotlů na tuhá paliva fi rmy Witkowski 

(PL) zal. r. 1984. Automatické kotle s přídavným 

vodním roštem se šnekovým nebo tlakovým 

podavačem na peletky, hnědé i černé uhlí, polo-

automatické kotle i klasické kotle. Záruka 5 let! 

Doprava zdarma! Servis a sklad náhradních dílů 

v ČR. Dodání náhradních dílů do 24 hod! Český 

fi remní zástupce. Více než 200 spokojených 

zákazníků po celé ČR. Navštivte naše web. 

stránky, kde se dozvíte více informací, nebo 

volejte pro bližší informace.

Automatické kotle (splňují emisní třídu 3), 
poloautomaty, klasické kotle na tuhá paliva

Kvalita za rozumnou cenu! 
Výhradní zastoupení pro ČR - PZT spol. s r. o., Dušan Pospíšil

Školní 118, 739 24 Krmelín, tel. 733 522 420 • e-mail: dusan11p@seznam.cz • Skype: mbdusa220

 www.kotle-witkowski.cz

Možnost nákupu 
i na splátky!

S T Ř E C H Y
• Pokládka rovných a šikmých střešních krytin
• Výroba a montáž klempířských prvků 

a parapetů
• Montáž střešních oken
• Nástřik půdních prostor proti škůdcům
• Zateplení střech
• Hydroizolace
• Stavba pergol
• Odvoz a likvidace odpadů
• Zednické práce
• Zateplení stěn budov
• Montáž plastových oken a dveří
• Výroba a montáž okenních sítí a žaluzií
• Kompletní dodávky materiálu

Nemáte dostatečnou hotovost?
Umožníme Vám platbu formou splátek.

Zdarma zhotovení cenové nabídky.

Tel.: 775 210 970
chrastinar@seznam.cz

www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz
Sběrné místo je na obecním úřadě 

v přízemí budovy



Zdeněk Matušík

KAMENICKé PRáCE

ul. Výstavní 398 • 739 24 Krmelín • mobil 602 705 466

• broušení starých pomníků a žuly
• zhotovení nových pomníků
• sekání písma, příseky, opravy
• veškeré betonáže a opravy kolem pomníků
• prodej lamp, váz a vitrín

• výuka a výcvik AM, A1, 
 A (do 25 kW), A (bez omezení)
• B, B+E, C, C+E, T, D
• kondiční jízdy
• školení řidičů
• autobusová doprava
• půjčovna motocyklů
• pojištění vozidel (6 pojišťoven)

AUTOŠKO L A JE L ÍNEK
KRMELÍN - HASIČSKÝ DŮM

Jiří Jelínek, U Paleska 281
739 24 Krmelín
telefony:  737 575 139 
  776 702 892
  558 641 041
e-mail: AJepe@seznam.cz

kominictví stavební práce
• čištění komínů
• veškeré
 kominické
 práce
• stavby komínů

• zateplování 
 rodinných domů
• obklady a dlažby
• veškeré 
 zednické práce

Brušperská 180, Krmelín

tel.: 739 310 649
vlastimilchmelicek@seznam.cz

Chmelíček



Veškerý sortiment pracovního oblečení a ochranných 

pracovních pomůcek si můžete prohlédnout 

a objednat z domova v e-shopu www.bswork.cz nebo 

zakoupit v kamenném obchodě na adrese Brušperská 

83, Krmelín (naproti restaurace Benátky). Zde můžete 

zakoupit i stavební chemii, vnitřní a venkovní barvy 

a úklidové drogistické zboží.

• Oděvy pro práci a volný čas, 

oděvy do deště

• Trička, polokošile, mikiny – 

výběr z mnoha barev

• Gastro oděvy

• Pracovní obuv, holínky

• Pracovní rukavice

• Respirátory 

• Ušní zátky a sluchátka

• Bezpečnostní postroje

• Ochranné overaly

• Jednorázové pláště, 

návleky, zástěry

• Stavební chemie zn. SIGA

• Vnitřní a venkovní barvy 

zn. Remmers, Mistral, Roko

• Úklidové drogistické zboží

Kontakty:

776 008 180 obchod@bswork.cz

BS WorkBS Work

www.bswork.czwww.bswork.cz



• nabízíme Vám zdravé palivové dříví z listnatých dřevin

• prodáváme štípané palivové dříví v délce 33 cm

 (po telefonické domluvě je možno objednat i jiné délky)

• množství měříme na 1 prms (prostorový metr sypaný)

• dopravu máme vlastní – do 7 km ZDARMA!
• ostatní doprava 12 Kč/km

• místo skladu štípaného dřeva je v obci KRMELÍN

KONTAKT na tel. 604 741 724,    777 839 545

PALIVOVÉPALIVOVÉ
 DŘEVO DŘEVO

www.zahradyOstrava.cz

Tvrdé dřevo
(buk, dub,habr)

890 Kč/1 prms

1 prms

Směs listnatých 
dřevin (bříza, javor, jasan, olše, lípa)

740 Kč/1 prms



Nabízím Vám:
Návštěvu obchodního 
zástupce u Vás

Výběr materiálu v naší vzorkovně

Zdarma výpočet spotřeby materiálu

Podrobnou cenovou nabídku

Spolehlivou dopravu na stavbu

Montážní návody 
a technické poradenství

Realizaci zkušenou firmou

Možnost vrácení nepoškozeného 
materiálu

Dlouhodobé záruky

Zákaznickou kartu výhod Colemánie

www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

11 x
v České republice

17 let
na trhu

36 000
položek v nabídce

4000
trvale skladem

Váš obchodní zástupce:
Tomáš Červený mobil: 725 675 650

ředitel obchodního centra Pavel Merenda mobil: 725 675 606

OBCHODNÍ CENTRUM OSTRAVA
Provozní 5560, 722 00 Ostrava - Třebovice, tel.: 596 940 640





2. 11. 2013 10. jubilejní Jarmark řemesel
od 9 do 14 hod. Restaurace Na Benátkách, 
 inf.: yvetakovalcikova@seznam.cz

8. 11. 2013 Krmelínské PRÁ-SKÁ-NÍ
od 19 hod. Restaurace Na Benátkách, 
 reprodukovaná hudba 80. a 90. let
 výtěžek pro děti ZŠ v Krmelíně
 inf.: yvetakovalcikova@seznam.cz

29. 11. 2013 Rozsvěcování vánočního stromu
od 17 hod. Prostranství před Hasičskou zbrojnicí, 
 vystoupení dětí, občerstvení, ohňostroj, 
 inf.: yvetakovalcikova@seznam.cz

7. 12. 2013 Mikulášské trhy s bruslením
od 15 hod. hřiště u haly TJ Sokol

Plánované akce v obci Krmelín
listopad a prosinec 2013

Odhalení pamětní desky 
u ZŠ T. G. Masaryka za účasti 
olympioniků (2. 9. 2013)


