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úvodník

Mezi námi,
vstupní dveře školy se žákům otevřely v pondělí 1. září. Zvláště první třída
je pro všechny velkým otazníkem. Jaká
bude paní učitelka, jací budou spolužáci
a jaké povinností jsou před Vámi. Ano,
škola vzdělává a vychovává již od doby
Marie Terezie, která od r. 1774, tenkrát
bez příkazů uváděla povinnosti slovy:
„Rádi bychom viděli...“
Dnes, v roce 2014, je vše jiné. Legislativa práva a povinností žáka nařizuje, ale,
nebojte se, bude to paní učitelka, která
Vám vše přijatelnou formou podá. A za
pár týdnů si sami přiznáte, že jste se obávali zbytečně. Věřím, že všichni vyučující Vás budou vést k lásce nejen k naší
obci, ale i vlasti, budou u Vás prohlubovat patriotismus. Učíte se především pro
sebe a radost bude oboustranná. Pan doktor Albert Schweitzer řekl: „...co komu
dobrého od školy vykonáš, to zůstává...“
Prosím, nezapomínejte.
A dovolte úryvek z básně našeho občana pana Leoše Plačka – Škola:
Školu též Ti život dá,
za chyby Tě hned trestá –
ani to snad netušíš,
celý život se učíš.
Dne 22. září je první podzimní den,
budeme v babím létě obdivovat nádheru
barev nejen listí a květin, ale i ovocných
stromů, zbarvených nádherným ovocem. A když počasí dovolí, vychutnáme
si toto období. Počátkem října se třeba
sejdeme u voleb a 1. listopadu na 11. Jarmarku řemesel. Jako obvykle, bude od 9

hod. na venkovním prostranství a v sále
Pohostinství Benátky. Uvítá Vás naše
cimbálovka. U vstupného se opět setkáte
s krmelínskými skauty. Majitel Pohostinství slibuje zabijačkové výrobky, srnčí
guláš, speciality na grilu, svařák. Opět
budete nadšeni výrobky Pekařství Boček,
frgály ze Staré Vsi a staronovými řemeslníky. Více neprozradíme, ale věřte, budete se divit, co dokáže spolupráce rukou
a hlavy. Vážíme si skutečnosti, že někteří řemeslníci zavítají do naší obce již po
jedenácté. Líbí se jim v naší obci a jejich
vyznání je pro nás závazné.
Všichni, kteří Jarmark připravujeme, se
na Vás těšíme. Sál Pohostinství je místem
setkání. Spolu se opět vidíme, sdělujeme
si své dojmy, slyšíme na Vaše připomínky, se kterými pracujeme.
Atmosféra Jarmarku je nenapodobitelná a hlavně nezapomenutelná. Je nám ctí
pro Vás, vážení občané a hosté, Jarmark
připravovat.
Dny roku letí, důležité je, že my jsme
piloty těchto Dnů. Od dnešní uzávěrky
Zpravodaje, za 114 kalendářních dnů
je konec tohoto roku. To přijde zima,
chodníky i komunikace, pokud nebudou
ošetřeny, mohou být zdrojem úrazů. Přeji Vám, aby byly Vaše kroky bezpečné.
Chovejme se k sobě navzájem ohleduplně a slušně, jsme pod zorným úhlem
dětí a žáků. Vždyť slušnost by měla být
u každého z nás samozřejmostí, nevadí,
že o nás říkají, že jsme ze staré školy.
Zdraví a hezké dny Vám přeje Vaše
Ludmila Adámková
P.S.: Na viděnou na krmelínském Jarmarku řemesel.
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Stavba „Kanalizace a ČOV Krmelín“
Vážení občané
po termínových průtazích zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Kanalizace a ČOV Krmelín“
z titulu odvolání jednoho z účastníků této
veřejné zakázky k Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže v Brně, byla v polovině měsíce srpna zahájena realizace této
stavby, výší investičních nákladů a plošným zásahem do katastru obce největší
v historií naší vesnice.
Termínový průběh realizace je dán
schváleným registračním listem pro
danou stavbu, podporovanou z prostředků EU a SFŽP pro stavby životního
prostředí v rámci Operačního programu
Životní prostředí - prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury,
s termínem ukončení realizace stokové
sítě, čerpacích stanic a funkční čistírny
odpadních vod do termínu 09/2015.
Následná obnova obrusné vrstvy místních komunikací, převedení ČOV ze zku-
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šebního do trvalého provozu a kolaudace stavby do trvalého užívání proběhne
v jarních měsících roku 2016. V rámci
předmětné stavby bude vybudována ČOV
s kapacitou 1550 EO, 3 čerpací stanice
odpadních vod a téměř 17 km veřejné stokové sítě, na kterou budou navazovat soukromé přípojky od vašich nemovitostí.
Při této příležitosti je potřeba uvést, že
zpracovaný projekt neřeší celou oblast
katastru obce, z důvodu nesouhlasu některých vlastníků s umístěním stokové sítě
na jejich pozemcích. Takto je zpracovaný
a registrovaný projekt evidován i v rámci
registrace OPŽP včetně návaznosti financování z prostředků EU a SFŽP. Drobné
odchylky s úpravou místa připojení stávajících nebo nových nemovitostí realizovaných po zpracování projektové dokumentace jsou možné, ale jen v rozsahu
stokové sítě na pozemcích, jež jsou obsahem vydaného územního a stavebního
povolení. Podrobnosti rozsahu navržené

Krmelínský zpravodaj - číslo 3/2014

informace obce

stokové sítě včetně přípojek vašich nemovitostí naleznete na webových stránkách
obce, nebo na přehledné mapě umístěné
na pracovišti správce stavby na OÚ Krmelín.
Na stránkách obce jsou uveřejněny
i termínové údaje realizace stavby, které
budou v týdenním intervalu upřesňovány
dle průběhu realizace. Součástí vydaného
stavebního povolení je i stavba vašich soukromých přípojek, která bude možná po
kolaudaci veřejné stokové sítě – projektová dokumentace, zpracovaná na náklady
obce, vám bude předávána postupně při
budování související stokové sítě.
V letošním roce by měla být realizována stoková síť vedena v krajských komunikacích – ulice Brušperská, Kostelní,
Paskovská a Bělská včetně stoky v ulici
Na Nový svět vedoucí k ČOV a propojovacích stok v ulicích Lysková, Školní,
Na Rybníčku, Benátská. Současně bude
realizována čerpací stanice č. 1 v ulici Na
Nový svět a nová ČOV.
Uvedený rozsah stavby do jisté míry
omezí provoz na státních a místních
komunikacích v prostoru výstavby, věnuj-

te proto pozornost dopravnímu značení
v prostoru výstavby a upřesňujícím údajům realizace zveřejňovaným na webových stránkách obce. Součástí dopravního omezení bude i krátkodobé přemístění
některých autobusových zastávek, které bude vyvěšeno s týdenním předstihem přímo na stávajících autobusových
zastávkách. V průběhu měsíce října
a listopadu v souvislosti s jinou stavbou
– rekonstrukcí komunikace Krmelín –
Fryčovice, bude předmětná komunikace
úplně uzavřena, provoz pro krmelínské
občany bude s místním omezením stavby
umožněn.
Závěrem mi dovolte vás požádat o spolupráci při možném upřesňování místa
napojení vašich soukromých nemovitostí, racionální přístup k řešení možných
neshod nebo problémů a jistou shovívavost k nedokonalostem, která tato stavba
svým rozsahem určitě přinese. Budu rád,
když o tom budu informován na e-mail
adrese: cerník44@seznam.cz, nebo na tel.
731 167 554, nebo 737 214 172.
Ing. Jiří Černík, zástupce TDI
Foto Taťána Šimečková
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Usnesení z 20. zasedání
zastupitelstva obce konaného dne 19. 8. 2014
1. Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 19. zasedání
zastupitelstva obce
c) závěrečný účet obcí Sdružení měst
a obcí povodí Ondřejnice za rok 2013,
který byl projednán a schválen Valnou
hromadou Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice dne 28. 5. 2014
d) zprávu kontrolního výboru Sdružení
měst a obcí povodí Ondřejnice o provedených kontrolách hospodaření
s majetkem svazku obcí a jeho finančními prostředky v roce 2013 ze dne
15. 1. 2014

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) Umístit na webové stránky obce smluvní harmonogram výstavby „Kanalizace
a ČOV Krmelín“ a zajistit pravidelné
uveřejnění aktualizace, nebo upřesnění tohoto HMG v maximálně měsíčním
intervalu.

2. Zastupitelstvo obce
schvaluje:
a) výkup pozemku parc. č. 2913/2 – travní porost o výměře 37 m2 v k. ú. Stará
Ves nad Ondřejnicí z majetku p. Pavla Nepraše, ul. Brušperská, Stará Ves
nad Ondřejnicí 418 do majetku obce za
cenu 110 Kč/m2
b) prodej pozemku parc. č. 1092/2 –
zastavěná plocha o výměře 8 m2 v k. ú.
Krmelín z majetku obce do majetku p.
Jany Nečasové, ul. Staroveská, Krmelín 252 za cenu úředního odhadu 326,1
Kč/m2

Komunální volby 2014
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se v celé
republice uskuteční volby do zastupitelstev měst, městysů a obcí, čímž
se více či méně obmění orgány, které
budou rozhodovat o budoucnosti svých
bydlišť.
Těm, kteří dále nekandidují nebo
nebudou zvoleni a byli členy zastupitelstva obce, chci za jejich čtyřletou práci
pro rozvoj naší vesnice srdečně poděkovat a doufám, že i v budoucnu neochabne jejich zájem o dění v obci.
Nově zvolenému zastupitelstvu obce
přeji klidné a moudré rozhodování o obecních záležitostech, zejména
v první polovině volebního období, kdy
budou omezeny finanční prostředky
na investiční akce v souvislosti s jejich
potřebou na dokončení stavby „Kanalizace a ČOV Krmelín“.
Všem výše jmenovaným přeji pevné
zdraví a úspěchy v celém lidském konání.

Ing. Václav Zezulka, starosta

Vydává Obecní úřad Krmelín v nákladu 800 kusů. Toto číslo vychází 2. 10. 2014. Za správnost obsahu
článku odpovídá autor. Redakční rada: Ing. Yveta Kovalčíková, Ludmila Adámková, Martina Helísková,
Radana Matušinská, Ludmila Havránková. Vychází i na www.krmelin.cz, e-mail: krmelin@krmelin.cz.
Uzávěrka příštího čísla je 1. 12. 2014. Sazba: Taťána Šimečková, tatana.simeckova@seznam.cz.
Tisk: Tiskárna Moravapress, s.r.o., Novinářská 3, Ostrava - Mariánské Hory
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Informace o dění v obci
od 20. zasedání zastupitelstva obce
- zahájena akce „Hasičská zbrojnice
v Krmelíně, rekonstrukce fasády, oken
a vstupu“ – vybrána firma Fenbau
s.r.o., Gajdošová 3112/59, Ostrava –
Moravská Ostrava – cena 1 763 126 Kč
včetně DPH
- projektová dokumentace úpravy okolí
pomníku padlých a chodníku s přechodem pro chodce – byla předána
- nová pracovnice obecního úřadu p.
Ludmila Havránková byla vybrána ze
7 nabídek
- uzavřeny smlouvy s majiteli reklamních ploch na autobusových čekárnách
- úpravu povrchu v Dole provedla firma
Zahrady Ostrava v ceně 33 560 Kč vč.
DPH - na základě výběrového řízení
- z výběrového řízení vyloučená firma
AWT Rekultivace Havířov a nebylo
vyhověno její námitce proti vyloučení

Svoz a zneškodnění

-

-

-

-

– podáno odvolání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
v jídelně Základní školy T.G.M. položena dlažba firmou Tomáš Šulák, Stará
Ves nad Ondřejnicí v ceně 81 398 Kč
vč. DPH - na základě výběrového řízení
od 1. 7. 2014 je obec plátcem DPH
ve sborovně Základní školy T.G.M.
namontován nábytek firmou Ambra
Group v ceně 67 026 Kč vč. DPH - na
základě výběrového řízení
dne 11. 8. 2014 podepsána smlouva
o dílo na stavbu „Kanalizace a ČOV
Krmelín“ s firmou Skanska, a.s., Líbalova 1/2348, Praha –Chodov, cena
123 905 729 Kč vč. DPH
dne 18. 8. 2014 byl proveden dílčí audit
hospodaření a rozpočtu obce Krmelín,
kde nebyly shledány žádné nedostatky

velkoobjemového odpadu v obci

Sobota 11. 10. 2014 v ranních hodinách,
odvoz kontejnerů rovněž v sobotu v odpoledních hodinách,

6) parkoviště vedle hostince „Na Světlově“
7) ulice Hajní – před bytovkami

rozmístění kontejnerů

1 kontejner – elektroodpad

1) ulice Stará cesta, prostranství před
paní Známskou
2) plocha vedle prodejny Potraviny – před
Sportovní halou v centru obce
3) ulice Na Brodě – před budovou Českého svazu chovatelů
4) ulice Záhumenní – před p. Dušanem
Matušinským
5) křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za
Křížem

– u areálu bývalé autolakovny na ul.
Zahradnické

Sběr nebezpečného odpadu
(přistavení mobilní sběrny na nebezpečné odpady):
- v pátek 10. 10. 2014 od 9 do 17 hod. plocha vedle Hasičského domu
- v sobotu 11. 10. 2014 od 9 do 17 hod.
parkoviště vedle hostince Na Světlově
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Poplatek za komunální odpad
pro období 1. 10. 2014 – 30. 9. 2015
Objem
nádoby

Četnost svozu

Tarif

Období

70 l

1x za měsíc

P1 91

1.10.2014 - 30.9.2015

744,-

70 l

1x za 14 dní

P1 01

1.10.2014 - 30.9.2015

1 320,-

70 l

1x týdně

P1 11

1.10.2014 - 30.9.2015

2 280,-

110 l

1x měsíčně

P2 91

1.10.2014 - 30.9.2015

972,-

110 l

1x za 14 dní

P2 01

1.10.2014 - 30.9.2015

1 620,-

1x za 14 dní zima

P2 07

1.10.2014 - 30.4.2015

1 015,-

P2 61

1.10.2014 - 30.9.2015

2 285,-

110 l

1x týdně zima

110 l

1x za 14 dní léto

110 l

1x týdně celoročně

P2 11

1.10.2014 - 30.9.2015

2 760,--

110 l

1x týdně zima

P2 71

1.10.2014 - 30.4.2015

1 785,--

1x týdně

K1 11

1.1.2015 - 31.12.2015

10 620,--

240 l

1x za 14 dní

P3 01

1.10.2014 - 30.9.2015

2 640,--

240 l

1x týdně

P3 11

1.10.2014 - 30.9.2015

4 980,--

kontejner

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 odkládány popeloviny. Celková hmotnost nádoby 70 l včetně obalu nesmí přesáhnout 50 kg.
Tarif svozu P207 a P271 se používá
u objektů s vytápěním na tuhá paliva.
Nádoba se objednává jako další k celoročnímu tarifu svozu odpadu.
Zimní období je od 1. 10. do 30. 4., letní
svoz od 1. 5. do 30. 9.

Informace - hřbitov
Oznamujeme občanům, že místní
hřbitov bude v období od 1. listopadu
do 5. listopadu otevřen od 7:00 hod. do
20:00 hod.
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Částka
Kč roční

Možnost jednorázové platby
poplatku:
- hotově v kanceláři obecního úřadu
- bezhotovostně:
Bankovní spojení:
ČS a. s. Karviná,
pobočka Brušperk
č. účtu: 1681981389
kód banky: 0800
variab. symbol:
1337xxx
(tj. číslo popisné, např. 1337001)
konstantní symbol: 3558
Dle Dodatku č. 1 k Obecně závazné
vyhlášce o nakládání s komunálním
odpadem je nutno provést úhradu
poplatku v termínu do 15. října 2014.
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OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb v obci krmelín
Starosta obce KRMELÍN

2. Místem konání voleb:

podle ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách
do zastupitelstev obcí“), a podle ust. § 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 (dále jen
„zákon o volbách do Parlamentu ČR“)

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, 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

o z n a m u j e:
1. Volby do Zastupitelstva obce Krmelín
a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 10. 10.
2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 11.10.2014 od 8.00 do 14.00
hodin, případné druhé kolo voleb do
Senátu Parlamentu České republiky
v pátek dne 17. 10. 2014 od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu dne 18. 10.
2014.

Prá-ská-ní
Srdečně Vás zveme na

„6. KRMELÍNSKÉ
PRÁ–SKÁ–NÍ“,
které se uskuteční

v pátek 7. listopadu
v restauraci Na Benátkách.
Výtěžek z této akce bude věnován
na opravu stolů a laviček na místním
hřišti TJ Sokol Krmelín

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 občanství České republiky, a v případě voleb do zastupitelstva
obce i státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit podle ust. § 4 odst.
1 zákona o volbách do zastupitelstev
obcí.
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.
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doprava

Autobusová doprava z Frýdku-Místku
do Brušperka a zpět
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doprava
Od 31. 8. 2014 zajíždějí ZELENÉ AUTOBUSY MHD - všechny S ČÍSLEM 12, vyjíždí i končí
na zastávce Staroveská, některé jedou přes Fryčovice zastávka Chamrád, jiné přímo přes zastávku U kříže. Konečná všech autobusů MHD je u polikliniky a odtud také vyjíždějí autobusy do
Brušperka. Majitelé čipové karty mohou bezplatně pokračovat kterýmkoliv zeleným autobusem
MHD po všech jeho trasách, zejména do Frýdku k nemocnici apod.
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Harmonogram školního roku 2014/2015
Vážení rodiče,
doufám, že jste si s Vašimi dětmi naplno užili léto, teď nás čeká další školní rok,
s jehož průběhem se můžete teď seznámit:

Září
Slavnostní zahájení školního roku
Zahajovací schůze s rodiči + třídní schůzky (16.00 – 17.00)
9. 9. Zahájení plaveckého výcviku pro
žáky 3., 4. ročníku
(do 7. 10. - 10 lekcí)
10. 9. Zahájení plaveckého výcviku pro
žáky 1., 2., 5. ročníku
(do 8. 10. - 10 lekcí)
15. - 16. 9. Za starý papír novou knihu
- sběr starého papíru celoročně
7.00 – 8.30
Přespolní běh - povodí Ondřejnice
Drakiáda (UR)

1. 9.
9. 9.

Říjen
6. - 7. 10. Za starý papír novou knihu sběr starého papíru 6. 10.
i v době 15.30 – 16.30!!!
13. - 16. 10. Projekt Comenius (Polsko)
17. 10. Rej duchů
27. - 29. 10. Podzimní prázdniny

Listopad
1. 11. Jarmark lidových řemesel
3. - 4. 11. Za starý papír novou knihu
- sběr starého papíru
Turnaj ve florbalu
- povodí Ondřejnice
17. 11. Státní svátek (pondělí)
18. 11. Pedagogická rada + konzultace
(16.00 – 18.00)

14

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

Prosinec
1. - 2. 12. Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru, 1. 12.
i v době 15.30 – 16.30!!!
5. 12. Mikulášská nadílka (ZŠ, UR)
Vánoční dílny
Vánoční koledování (projekt Tady
jsme doma)
22. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny

Leden 2015
5. 1. Zahájení vyučování
5. - 6. 1. Za starý papír novou knihu sběr starého papíru
20. 1. Pedagogická rada + konzultace
(16.00 – 18.00)
29. 1. Ukončení 1. pololetí - rozdání
vysvědčení
30. 1. Pololetní prázdniny
Karneval na ledě (UR)

Únor
2. 2. Zahájení 2. pololetí
3. 2. Zápis do 1. ročníku
2. - 3. 2. Za starý papír novou knihu sběr starého papíru
6. 2. Dětský maškarní bál (UR)
Projekt Comenius (ČR)
Masopust (projekt Tady jsme
doma)
Těšíme se do školy (setkání pro
rodiče a budoucí prvňáčky s třídní učitelkou)

Březen
2. - 8. 3. Jarní prázdniny
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9. - 10. 3. Za starý papír novou knihu sběr starého papíru 9. 3. i v době
15.30 – 16.30!!!
Turnaj ve vybíjené - povodí Ondřejnice
Vítání jara (projekt Tady jsme
doma)
20. 3. Velikonoční jarmark (ZŠ, UR)
27. 3. Vernisáž

Duben
Vynášení Mařeny (projekt Tady
jsme doma)
2. - 3. 4. Velikonoční prázdniny
6. 4. Velikonoce
Projekt Comenius (Slovensko)
13. - 14. 4. Za starý papír novou knihu sběr starého papíru
21. 4. Pedagogická rada + konzultace
(16.00 – 18.00)
1. 4.

Květen
1. 5. Státní svátek (pátek)
4. - 5. 5. Za starý papír novou knihu sběr starého papíru, 4.5. i v době
15.30 – 16.30!!!
8. 5. Státní svátek (pátek)
McDonald´s Cup: turnaj v minikopané – povodí Ondřejnice
29. 5. Den dětí (ZŠ, UR)

Červen
1. - 2. 6. Za starý papír novou knihu sběr starého papíru
2. 6. Konzultace (15.00 – 17.00)
Atletický trojboj – povodí Ondřejnice
Projekt Comenius (Chorvatsko)
23. 6. Pedagogická rada
Školní výlet
Školní akademie
30. 6. Ukončení školního roku

Pedagogičtí pracovníci školy
Mgr. Dušan Ignačík
ředitel školy
Mgr. Dagmar Kovalová
třídní učitelka 1.třídy
Mgr. Marcela Vlčková
třídní učitelka 2.třídy
Mgr. Yvona Voráčová
třídní učitelka 3.třídy
Mgr. Jarmila Adámková
třídní učitelka 4.třídy
Mgr. Romana Tylečková
třídní učitelka 5.třídy
Mgr. Pavla Lejsková
učitelka
Zuzana Bernatíková
vychovatelka 1. oddělení
(červené - žáci 1. ročníku)
Barbora Brumovská
vychovatelka 2.oddělení
(modré - žáci 2. ročníku)
Sylva Multanová
vychovatelka 3. oddělení
(zelené - žáci 3. - 5. ročníku)

Žáci
K 1. 9. 2014 bylo zapsáno 113 žáků:
1. ročník - 25 dětí
2. ročník - 17 dětí
3. ročník - 26 dětí
4. ročník - 26 dětí
5. ročník - 19 dětí

Výuka
Výuka povinných předmětů bude probíhat v 1. - 5. ročníku podle Školního
vzdělávacího programu
Naše tvořivá škola, za jehož plnění
a návaznost učiva v jednotlivých ročnících zodpovídají pedagogové školy.
Pedagogové a žáci školy se zúčastní
celoročních projektů školy: Moderniza-
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ce vyučování pomocí ICT, S moderními
jazyky k úspěšnému studiu, Rozvoj čtenářství, Zábavným učením k nadšení ve
škole (Comenius), Tady jsme doma, Sdílím, sdílíš, sdílíme.
Třídní učitelky všech ročníků budou se
žáky absolvovat program Prevence rizikového chování pro 1. stupeň ZŠ s organizací RENARKON (organizace s mnohaletými zkušenostmi 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 přístupy s využitím
psychoterapeutických metod a vyhovuje
požadavkům MŠMT na daný typ prevence). Program bude realizován ve třech blocích v lednu, únoru a květnu 2015.
Vybraní žáci se zúčastní sportovních
turnajů a klání: přespolní běh, florbal,
vybíjená, miniházená, šachy, minikopaná, atletický trojboj.

Dennisa Rennerová.
Rodiče budou o dalších akcích a případných změnách informováni emailem
svými třídními učiteli, aktualizované
informace o škole jsou rovněž k dispozici
na webu školy www.zskrmelin.cz.
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

Školní jídelna
Ve školním roce 2014/2015 se bude ve
školní jídelně připravovat strava pro 76
dětí v mateřské škole, 108 dětí v základní
škole a 63 dospělých strávníků.
Stravu budou zajišťovat - vedoucí školní
jídelny Růžena Foltová, vedoucí kuchařka
Eva Hillová a kuchařky Irena Kellnerová
a Žofie Stanislavová

Čtení pomáhá

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

Celostátního projektu Čtení pomáhá se
i v minulém školním roce 2013/14 zúčastnili všichni žáci IV.třídy. Čtením knížek
a následným plněním úkolů vydělali
třeťáci 6750,- virtuálních korun. Ty pak
věnovali na různé dobročinné projekty.
Mezi nejlepší čtenáře patřili O. Litschmann (700,-), M. Trojanová (600,-), M.
Trojan (600,-).
Nejvíce věnovaly děti nevidomým – Cesta do světa vidících, přispěly postiženým
na projekt Vozík pro Hobita, na oční operace dětí - MESKEREEN a také na výcvik
a nákup psa pro postiženou Lucii.
Mám z dětí velkou radost a věřím, že
i v příštím školním roce čtením budeme
pomáhat.
Mgr. R. Tylečková, tř.uč.

Unie rodičů (UR)

Přespolní běh

Výbor UR: předseda Martin Vrkoč,
pokladník Hana Červenková, členové
Yveta Kovalčíková, Martina Holíková,
Michaela Klimková, Regína Otáhalová,

3. září jsme měli přespolní běh. Asi
v půl deváté jsme odešli do lesa vše připravit. Vyznačili jsme trasu a na strom při-

Volnočasové aktivity
(pravidelná činnost od října 2014 na
základě podaných přihlášek):
Florbal, Společenské tance, Angličtina,
Keramika, Tanečně dramatický kroužek,
Šachy, Náboženství

Školní družina
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dělali cedulky, odkud kdo poběží. Kolem
deváté přišly i ostatní třídy a mohli jsme
začít. Začínaly holky prvňačky a pokračovali jsme až po nás páťáky – kluky.
Já jsem skončil 2. a pojedu na okrskové
kolo.
O. Opat
Dne 3.9. 2014 se konal přespolní běh.
Moc se mi líbil, protože jsme ho chystali
my páťáci, protože jsme nejstarší.
Jako první běžela první třída, pak druhá, nakonec my páťáci.
Na prvním místě byla z holek naší třídy
Eva P., druhá byla Eliška, třetí jsem byla
já. Moc děkuji těm, co mi fandili.
Po vyhodnocení jsme šli do školy. Ten
den se mi moc líbil.
A. Vašková

Sběr starého papíru
u ZŠ Krmelín
6. - 7. října 2014
3. - 4. listopadu 2014
1. - 2. prosince 2014
Sběr probíhá vždy od 7.00 do 8.30

hodin, 1. prosince i v 15.30 - 16.30 hodin.
Starý papír mohou odevzdat i občané,
kteří ještě, nebo už na škole žádné dítě
nemají. Podpoříte tak program za starý
papír novou knihu.

Sběr víček od pet lahví
Obecní úřad Krmelín -sběr probíhá
celoročně. Akce je zaměřena na podporu
handicapovaného dítěte.
Děkujeme

LATINO DANCE
každou středu od 20 do 21 h

ve sportovní hale taneční
hodina s Mexičanem,
jméno: Juan Manuel Garcia,
latinskoamerické rytmy,
vhodné i pro začátečníky.
Potřebujete jen láhev s pitím
a chuť se bavit.

Zumba fitness
v Krmelíně
Lektorka Tereza Kucková

Čas: 20.00
– každé pondělí
Plánovaný začátek – 6. října
Potřebujeme zjistit zájem o tuto
hodinu složenou ze 40 minut
zumby a 20 minut posilování
problematických částí – zájemkyně
prosím pište na
zumba.krmelin@seznam.cz
Krmelínský zpravodaj - číslo 3/2014
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akce v obci

Rozloučení s prázdninami
Závěr prázdnin patřil zábavě na hřišti TJ Sokol Krmelín. Dospělí se přišli zabavit a
posedět s přáteli při hudbě a občerstvení. Pro děti si skauti připravili hry a zábavu jim
doplňoval skákací hrad, balónky a malování na obličej. Bylo to doufám pro všechny
příjemné poslední prázdninové sobotní odpoledne.
Všem, kteří pomohli moc děkujeme. Organizátoři
Foto Denisa Kovalčíková

Drakiáda
V úterý 30. září pořádala Unie rodičů
při ZŠ Krmelín 2. ročník DRAKIÁDY
na Krmeláku. Oproti loňskému roku,
kdy bylo horko a žádný vítr, se letos
akce vydařila. Počasí bylo příjemné,
vál i větřík, takže draci lítali jak diví.
Přišli malí i velcí a všichni se pořádně
zapotili při běhání s draky.
Pro děti unie připravila „pitný
režim“a malou svačinku a ani dospělí nepřišli zkrátka. Děkujeme všem,
kteří pomohli s organizací akce, všem
účastníkům se svými draky a těšíme se
na další ročník.
Za UR Yveta Kovalčíková
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Z činnosti místního Klubu seniorů
Akce klubu plánované na měsíc červen
byly realizovány a účastníky byly hodnoceny kladně. Vydařil se autobusový
zájezd na Lysou horu a do Rybího domu
v Chotěbuzi, stejně tak, jako přátelské
posezení s Krmelankou na terase Obecního domu.
Další zdařilou akcí bylo červencové přátelské posezení na terase Obecního domu
s vystoupením dechové hudby z Brušperka, která k poslechu přilákala i nečleny
Klubu.
Mimořádně zdařilou akcí Klubu na
terase Obecního domu bylo srpnové přátelské posezení nejen s Krmelankou, ale
předně s grilováním selete. Akce přivedla
na terasu na 80 členů a dalších občanů.
Rovněž zářijové přátelské posezení na
terase Obecního domu s Krmelankou
splnilo své poslání, i když účast již byla
nižší.
Na 18. září připravil výbor Klubu pro
členy a další zájemce autobusový zájezd
do nově opravené ZOO v Ostravě.
V měsíci říjnu 2014 si místní Klub připomene 45. výročí svého trvání a nepřetržité aktivity. Od svého založení jako
Klub důchodců a od roku 2009 Klub seni-

grilování selete
při posezení 7. 8. 2014

orů. K tomuto výročí připravuje výbor
Klubu slavnostní setkání členů s připomínkou historie Klubu a kulturním programem.
V měsíci prosinci předpokládá výbor
Klubu připravit posezení členů s Mikulášem.
Nyní, ale teprve končí léto, žákům
a studentům skončily prázdniny, rodiny
se vracejí z dovolených do pracovního
procesu. Členové místního Klubu seniorů
přejí i touto cestou všem studijní a pracovní úspěchy.
Zpracoval František Novák
Fotodokumentaci z akcí Klubu zabezpečuje
členka výboru Karla Krejčí

Fotografie je ze zájezdu Lysá hora, Chotěbuz 4.6. 2014
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TJ Sokol informuje
Přijela k nám pouť…
Poslední červnový víkend byl na házenkářském hříšti místní Tělovýchovné jednoty ve znamení pestré nabídky sportovního, zábavného i kulturního vyžití
pro mládež i dospělé, a to za přítomnosti
zábavných atrakcí jako kolotočů, houpaček i střelnice, což navodilo pravou
pouťovou atmosféru, která v naši obci již
řadu let v takové míře nebyla. Začalo to
již v pátek vpodvečer, kdy místní klub
motoristických nadšenců připravoval vše
potřebné pro promítání večerního filmu
„Probudím se včera“. Bylo to již třetím
rokem, co motorkáři zorganizovali zdařilou akci pod širým nebem a na poměry
naší obce i hojně navštívenou. Sobotní
odpoledne bylo rázu sportovního klání, kde nejdříve ti nejmenší házenkáři
(minižáci) předvedli, co se už naučili,
pak mladší žáci si zahráli vítězné derby
s Paskovem. Následovalo tradiční pouťové utkání mužů: svobodní versus ženatí
a nemohlo to skončit jinak než vítězstvím
ženatých, vždyť rozhodovala větší zkušenost. Po skončení házenkářského vystoupení se představila skupina mažoretek– Miniapolenky AP klub Brušperk
pod vedením trenérky Marcely Křížové,
jejichž členkami jsou i děvčata z Krmelína. Miniapolenky jsou vicemistryně ČR
za rok 2013 v disciplině pompon - klasik.
Pestré oblečení a pompóny stále v pohybu velmi zaujaly publikum a děvčata sklidila zasloužený dlouhotrvající potlesk.
Závěr celého sportovního odpoledne
obstarali naši futsalisté, kdy proti sobě
nastoupili muži pod hlavičkami Krmelína a Světlova. I když je to ryze halový
sport, svou atraktivitu neztratil ani na
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venkovním hříšti. Tradiční derby skončilo remízou, takže o vítězi rozhodoval
rozstřel pokutových kopů, kde úspěšnější
byli Světlovští, kteří proměnili všech pět
penalt proti třem soupeře. To byl také
závěr zdařilého odpoledne, kde hudební
kulisu po celou dobu sportovních akcí
obstarali kolotočáři.

Nedělní program
Nedělní odpoledne bylo především
zaměřeno pro nejmenší mládež. Organizátoři, převážně z řád házenkářů, připravili program plný soutěží a her. Nechyběli
ani profesionální baviči s balonky, skluzavka apod. Největší pozornost dětí však
stejně vyvolalo hasičské auto a především
z něho vyvěrající pěna, která se rozprostřela na hříšti a byla brouzdalištěm pro
ty nejmenší. Brušperští hasiči, kteří u nás
hostovali, tak přispěli k největší atrakci
nedělního odpoledne, které bylo velmi
zajímavé a ti nejmenší, kromě zážitků,
si ze soutěží odnesli drobné ceny a dárky. Po celé tři dny bylo ve stáncích postaráno o občerstvení. V neděli pak během
dne své zboží nabízeli „stánkaři“ z okolí
i domácí, kterých se sešlo na hříšti i na
parkovišti před halou celkem patnáct.
Tento počet překvapil, neboť je pro naši
obec nebývale velký. Ke zdaru pouťového víkendu určitě přispělo i počasí, které
bylo slunečné a teplé.

Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu, který do mistrovských soutěží 2014/15 přihlásil dvě
družstva mužů, začínají shodně v sobotu
27. 9. doma. Áčko hostí v 17:00 hodin Palkovice B v Okresní soutěži II. třídy a Béčko v 10:00 hodin Tošanovice v Okresní
soutěži III. třídy. Mistrovská utkání se
budou pravidelně hrát co 14 dnů vždy ve
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stejný čas v 10 a 17 hodin v herně stolního
tenisu v hale. Příznivci bílého míčku mají
možnost shlédnout naše hráče přímo
v akci co druhou sobotu až do 6. prosince,
kdy končí podzimní část soutěží.
Oddíl futsalu, kde Áčko bude nadále
hrát divizní soutěž skupiny „F“ a Béčko opět turnajovým způsobem v městské soutěži. Družstva trénovala i během
prázdnin, což by se mělo zúročit v mistrovských soutěžích. Rozlosování soutěží
futsalu řídící sekce dosud nevydala.

Házená začíná…
Do minulé uzávěrky Zpravodaje se
nestihlo uvést konečné umístění našich
dvou účastníků mistrovských soutěží,
a to mužů v severomoravské lize a mladších žáků. Obě tato družstva se nakonec
umístila úspěšným závěrem na druhých
místech, což je nejlepší výsledek posledních let. Pro nastávající sezónu 2014/15
náš oddíl přihlásil do mistrovských soutěží dvě družstva minižáků, družstvo
starších žáků a mužů. Navýšení počtu
družstev v soutěžích signalizuje záblesk
na lepší časy v oddíle házené. Ke zkvalitnění házené u nás by měli přispět i nově
vyškolení trenéři (Dan Břežný, Miroslav
Šilák, Jaroslav Šrubař a Filip Zborovský).
Všechna družstva začala s přípravou už
začátkem srpna včetně žáků, kteří přešli do vyšší věkové kategorie. Jedenáct
našich žáků se čtyřmi rodiči se zúčastnilo ve dnech 15. až 25. 8. v Košicích soustředění s kvalifikovanými trenéry. Byli
tam spolu s žáky HC Ostrava. I muži si
prázdniny zpestřili účastí na 42. ročníku
turnaje v Roždíně. Naši muži v konfrontaci druholigových družstev se neztratili a dovezli si cenu za pěkné třetí místo. Letošní házenkářský podzim začal
u mužů i starších žáků shodně 14. 9.

v soutěžích Moravskoslezské ligy (MSL).
Muži vyhráli doma s Třincem 29:23
(18:19) a žáci vstoupili do soutěže prohrou
v Karviné 14:26. Pro příznivce krmelínské
házené jsou termíny domácích zápasů
následující: muži – 12. 10. Paskov, 26. 10.
Trnávka a 2. 11.Orlová. Všechny zápasy
na hřišti u sportovní haly začínají v 10:30
hod. starší žáci - MSL (skupina „B“): 28.
9. F-Místek B (11:00 hod.), 12.10. Kopřivnice B (9:00 hod.), 19.10. Karviná B (11:00
hod.), 9.11. Nový Jičín (11:00 hod.). Přijďte povzbudit naše házenkáře, především
st. žáci, co by nováčci této kategorie, to
budou potřebovat.

Leoš Petrovský
Kdo se o házenou jen trošku zajímá,
určitě mu neuniklo, že náš házenkářský
odchovanec - Leoš Petrovský, který před
lety upoutával v našem dorosteneckém
družstvu svými výkony i házenkářskou
postavou mnohé „lanaře“ z vyšších soutěží. Tím se také dostal na hostování do
Frýdku, kde nejdříve hrával za ligové
dorostence a následně i za muže extraligu. Dostal se i do české juniorské reprezentace, s kterou si zahrál na MS v Kataru v roce 2011 a téhož roku na mistrovství
Evropy získal s českou juniorskou reprezentací stříbro ve Švédsku. Jeho dobré
výkony znamenaly přestup do Plzně, kde
právě ve skončené sezóně 2013/14 přispěl k mistrovskému titulu Plzně. Mnozí
určitě finálová utkání s Lovosicemi sledovali v přímých televizních přenosech
a dají mi za pravdu, že náš odchovanec,
Leoš Petrovský, byl oporou plzeňského
přeborníka. Dobré výkony ho vynesly do
reprezentace mužů s ideálními parametry pro házenou (výška 201 cm, váha 125
kg), kde se podílel na úspěšné kvalifikaci se Srbskem nejen vstřelenými bran-
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TJ Sokol

Reprezentant ČR - Petrovský Leoš střílí branku Srbsku v kvalifikaci na MS

kami, ale hlavně byl oporou v obraně,
čímž si také s největší pravděpodobností řekne o nominaci na mistrovství světa
v lednu příštího roku, které se uskuteční
v Kataru. Jen zřídkakdy se stává, že jednadvacetiletý hráč je v reprezentaci juniorů i mužů. Je třeba mu popřát, aby se mu
vyhnula zranění a nadále se mu herně
dařilo, aby si udržel místo v nominaci pro
mistrovství světa a dařilo se i celé naší
reprezentaci. Vždyť je to vůbec první čs.
reprezentant v házené, který je rodákem
z Krmelína. Jeho vřelý vztah ke krmelínské házené vyjádřil i tím, že bezprostředně po úspěšné kvalifikaci se Srbskem
navštívil Mirka Vijačku, který už odnepaměti se věnuje žákům, aby mu poděkoval za to, že ho k házené přiměl a naučil
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ho házenkářským základům. Jako důkaz
díků mu propůjčil medaili přeborníka
ČR, aby ji mohl ukázat minižákům a žákům, což určitě příznivě ovlivní zájem
těch nejmenších o házenou v Krmelíně.

Dotace - třetí pokus nakonec
vyšel
Už mnohokrát jste byli na těchto stránkách informováni o tom jak se výbor naší
TJ Sokol snažil po několik let získat dotaci na zateplení haly v rámci akce Operačního programu životního prostředí
(dále jen OPŽP). Získání dotace, která
je poskytována zejména z Fondu soudržnosti EU a z menší části také ze Státního
fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR),
je pro zateplení sportovní haly a tím i pro
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TJ Sokol
snížení nákladů na vytápění haly, životně důležité. Bohužel předcházející žádosti byly pro vysoké investiční náklady ve
srovnání s celkovým ekologickým přínosem Státním fondem životního prostředí
ČR zamítnuty. Po změnách v projektu na
„Snížení energetických ztrát sportovní
haly TJ Sokol Krmelín“, které spočívaly
zejména ve snížení investičních nákladů, jsme podali novou, upravenou žádost
o dotaci v rámci 60. výzvy OPŽP. Naše
žádost v hodnocení SFŽP ČR uspěla a dne
16. 7. 2014 byl Ministerstvem životního
prostředí ČR vydán Registrační list, čímž
byly vyčleněny finanční prostředky na
realizaci této akce. Další, velmi důležitou
fázi administrace je provedení řádného
výběrového řízení na dodavatele stavby,
zajištění Technického dozoru investora
a doložení mnoha dokumentů a dokladů
pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD). V případě vydání RoPD musí
být stavba v řádném termínu a v souladu s projektovou dokumentací realizována a zároveň musí splňovat závazné
technické parametry, které byly Fondu
předloženy v rámci hodnocení žádosti
(snížení emisí kysličníku uhličitého o 15
tun za rok, snížení spotřeby energie o 274
GJ/rok a zateplení konstrukci v ploše

1974 metrů čtverečních). Stavba musí být
dokončena do 1. 11. 2015.
Vydání Registračního listu je tedy jen
malým krůčkem k úplné realizaci celé
stavby. Nyní čekají výbor TJ nemalé úkoly, aby byla investiční akce zdárně a včas
dokončena. V krátkém období to bude
po zdravotním středisku, hasičské zbrojnicí třetí „zateplovačka“ veřejných budov
v Krmelíně. Věříme, že ta naše bude stejně úspěšná jako dvě předcházející.

Běžný provoz haly
Letní prázdniny skončily, do tříd se
vrátili žáci a i v naší tělocvičně, stejně tak
na hříšti začal normální provoz, na který
jsme byli zvyklí v první polovině roku.
Všechna hromadná cvičení, tréninky
všech oddílů, zájmové sporty pokračují
dle rozvrhu hodin, který je platný na celý
rok. Žádáme všechny cvičenky i ostatní rekreační sportovce, aby si zbytečně
neprodlužovali prázdniny a přišli do tělocvičny co nejdříve. Sportovci, zapojení do
mistrovských soutěží, systematicky trénují už delší dobu a někteří jedinci prakticky
bez přerušení. Až mistrovská utkání však
ukáží, jak poctivá byla jejich příprava na
nadcházející sezónu.
Pchálek Leoš, st.

Co nového v oddíle tenisu?
Největší událostí léta je určitě zaplacení
poslední čtyřicetitisícové splátky na konto Obecního úřadu v Krmelíně. Rok co rok
jsme deset let spláceli ve dvou splátkách
ročně 80 tisíc Kč bezúročnou půjčku, která nám byla poskytnuta na stavbu tenisových kurtů v roce 2004. Jen díky zastupitelstvu naší obce, které tuto půjčku na
doporučení rady schválilo, se v Krmelíně
hraje tenis na venkovních kurtech už více

jak deset let, za což tenisté touto cestou
moc děkují. Obec Krmelín zhotovila na
své náklady ve výši 1 838 104 Kč s dotací
500 tisíc Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje tři tenisové kurty s antukovým
povrchem na pozemcích Tělocvičné jednoty Sokol v Krmelíně. Deset let jsme
bezplatně využívali tenisový areál, jehož
vrchní stavba byla majetkem obce. Dle
Smlouvy č. 1055/2004 o částečné úhra-

Krmelínský zpravodaj - číslo 3/2014

23

tenis
dě investičních prostředků ze dne 24. 11.
2004 zaplacením poslední splátky z osmisettisícové půjčky se naplnila skutková
podstata dohody, že obec převede do
majetku oddílu tenisu Tělocvičné jednotě
Sokol v Krmelíně vrchní stavbu tenisového areálu. Poslední splátka byla zaplacena 13. srpna 2014. Jak již bylo několikrát
zdůrazněno, že bez sponzorství bychom
to stěží zajistili. Proto poděkování patří
především našim sponzorům, kteří nám
nemalou měrou přispěli vylepšit náš rozpočet, který je pro neziskové organizace vždy velmi napjatý. Výbor T.J. Sokol
v Krmelíně podal začátkem září žádost na
Obec Krmelín o převedení horní stavby
do jejího majetku. Po projednání a schválení na zastupitelstvu obce již nestojí nic
v cestě, aby majetek byl převeden do
vlastnictví tenisového oddílu. Je třeba
podotknout, že splátky jsme spláceli ve
stanovených termínech bez jediného zpoždění. Tím jsme uzavřeli důležitou etapu
dofinancování výstavby tenisového stánku a můžeme se více věnovat sportovní
činnosti oddílu.
Rozmary léta poznamenaly i naši činnost. Na jedné straně velká vedra a sucha
a jindy zase deštivé počasí, což obojí
nepřeje příliš venkovnímu tenisu. Vysoká spotřeba vody na stříkání kurtů při
tropických teplotách a na druhé straně
odplavování antuky při silných deštích,
nepříznivě ovlivnilo náklady na údržbu
kurtů. Počasí mělo vliv i na průběh mistrovských soutěží. Plánované zápasy se
často odkládaly, těžko se hledaly náhradní termíny, takže naše soutěžící družstva:
ženy, muži i veteráni nad 45 let soutěže
končila se značným zpožděním. Po podzimu sezóny 2014/15 jsou ženy na 3. místě, muži vyhráli svou skupinu a veteráni
skončili na 2. místě. Že se to vůbec zvlád-
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lo, mají zásluhu organizátoři jednotlivých
družstev: Šárka Odehnalová, Lukáš Ertel
a Ivo Šindel.

10. ročník turnaje ve čtyřhrách
Tenisovým svátkem se stál jubilejní
10. ročník turnaje ve čtyřhrách „O pohár
obce Krmelín“. Na jubilejním ročníku
jsme přivítali tenisové špičky z blízkého
okolí, takže se hrál opět tenis kvalitní
úrovně. Zájem byl obrovský a na některé dvojice se ani nedostalo. Z původních
plánovaných 12 dvojic hrálo nakonec 17
dvojic ve 4 skupinách. V jedné skupině,
která si základní část odehrála na kurtech
v Brušperku, bylo pět dvojic. Vyřaďovací část i soutěž útěchy se hrály již jen na
kurtech v Krmelíně. Do turnaje se přihlásilo i 9 krmelínských hráčů, a hned dva
z nich se probojovali až do semifinále.
Lukáš Ertel (Krmelín) spolu s Osičkou
(Výškovice) v semifinále podlehli pozdějším vítězům velmi těsně a druhý náš
hráč Ivo Jokl se Stenzelem (Stará Bělá) se
dostali až do finále, kde podlehli dvojici Vrzala, Kopecký (oba z Poruby). Soutěž útěchy, která byla rovněž zajímavá,
vyhrála dvojice Opálka (Rožnov), Kučírka
(Valašské Meziříčí). Do turnajového programu byla vložena doplňková disciplína: měření rychlosti servisu. Tuto soutěž
vyhrál bývalý ligový házenkář ze Zubří,
Opálka z Rožnova, který svým servisem dosáhl rychlosti 178 km za hodinu.
Turnaj byl v důsledku silného lijáku na
hodinu přerušen. I tentokrát se ukázala
kvalita našich kurtů, že po 45 minutách,
kdy hřiště bylo jedna kaluž, byl terén
opět způsobilý hraní. I nově postavený
přístřešek se velice osvědčil, hráči i diváci
se mohli před deštěm ukrýt. Do klubovny by se všichni určitě nevešli. Hodinové
přerušení kvůli průtrži, zdlouhavé semi-
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finálové boje protáhly turnaj až do večerních hodin, takže finále se nakonec hrálo
místo na dva vítězné sety jen na jeden,
aby se turnaj pro tmu nemusel dohrávat
příští den. Ceny tradičně předával starosta naší obce ing. Zezulka Václav. Desátý
ročník byl hoden svému jubileu, neboť
účastí a hlavně úrovní předčil všechny
předcházející ročníky. Mnoho dvojic si
hned po turnaji zamlouvalo účast na příští rok, což je nejlepší vizitkou oblíbenosti
této sportovní akce.

Turnaj žen
I naše ženy nezůstaly za aktivitou
mužů a z jejich iniciativy se uskutečnil
30. srpna turnaj dvojic žen. Předcházející
turnaje žen v singlu byly jen sporadické
s poměrně nízkou účastí. Tentokrát se iniciativy chopily naše členky družstva žen
a nutno zdůraznit, že organizačně zvládly
tento turnaj velmi dobře. Při účasti čtyř
dvojic,které se losovaly, se hrálo na dva
sety systémem každý s každým a v případě stavu 1:1, se rozhodovalo v královské
zkrácené hře. Palmu vítězství si nakonec
odnesla dvojice Rostislava Šmahlíková

(Krmelín), Pavla Brežná (Ostrava) před
dvojicí Šárka Odehnalová, Milena Sikorová (obě Krmelín). Přihlášeno bylo původně 12 žen, zřejmě ranní pochmurné počasí některé ženy odradilo.
Sezóna na venkovních kurtech pomalu
končí, tenisová škola těch nejmenších se
přesune do sportovní haly a my se tradičně rozloučíme se sezónou „Babím létem“,
které se uskuteční 4. října 2014. Pro ty,
kteří se zúčastní aktivně turnaje losovaných dvojic, je začátek ve 13:30 hodin,
pro nehrající členy oddílu a rodinné příslušníky jsme zahájení stanovili na 15:30
hod. Program této sportovně - společenské akce je již ustálený, kdy po skočení
turnaje začíná volná zábava při kulinářských výrobcích našich žen u moravského vína a piva od Hodže.
Na závěr nás čeká ještě úkol v úpravě
kurtů pro zimní období a zazimování klubovny a sociálního zařízení před mrazem.
Poslední tečkou letošní bohaté činnosti
bude vánoční turnaj dvojic ve sportovní
hale.
Pchálek Leoš, st.

Účastnice turnaje
žen – vítězky turnaje
Šmehlíková (stojící
první zleva) a Brežná
(uprostřed spodní
řady).
Foto: Petr Mácha
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Z činnosti hasičů
Soutěže
Družstva mužů a žen se po naší pohárové soutěži po roce vypravila na soutěž
do Staré Bělé, kde vloni muži vyhráli
a ženy byly 3. Letos se situace převrátila, ženy zvítězily a chlapi vybojovali
3. místo. Beskydská liga (BL) pro naše
kolektivy pokračovala dalšími závody
a už po domácí soutěži bylo zřejmé, že
přerušením aktivní činnosti některých
členek, nástupu mladších méně zkušených a také potížemi družstva s tréninkem natož se připravit a sejít na soutěž,
když potom je nutné si zbývající členky
půjčovat, u mužů nástupem nových lidí,
kteří s požárním sportem teprve začínají
a rovněž některými nepředvídatelnými
událostmi nebo lapsy, nebudou promlouvat do předních pořadí soutěží BL. Ženy
ještě 3. místem na 2. soutěži BL v Bašce
předvedly lepší výkon, ale už na následující soutěži v Bystrém, pro Krmelín
nejméně oblíbenou, zde jak muži tak
ženy skončili na konci pořadí. V dalších
soutěžích se už družstvům příliš nedařilo s několika světlejšími okamžiky žen:
Palkovice 5.7. (M - 7. z družstev BL/z 28
družstev zúčastněných, Ž 10./13), Frýdek
12.7. (M 9./23, ženy 4./13), Vyšní Lhoty
26.7. (M 10./20, Ž 6./13), Hukvaldy 2.8.
(M 11./20, Ž 7./13), Skalice 9.8. (M 9./18,
Ž 8./13), Stanislavice 16.8. (M 8./23, Ž
9./14), Hájov 30.8. (M 9./28, ženy 4./13).
V průběžném pořadí figurují muži na 11.
místě z 15 družstev BL, ženy setrvávají na
8. příčce z 11. Do konce ligy proběhnou
ještě 3 soutěže, tak doufejme, že se jejich
umístění ještě zlepší.
Kolektivy mladých hasičů se zúčastňovaly soutěží MSL mladých hasičů, 2
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družstva mladších a několik starších
žáků ve společném družstvu s Oprechticemi. Mladší jsou před posledními 2
soutěžemi na 9. a 15. místě z 18, starší 15.
z 19 celkově.

Soustředění
Již potřetí se mladí hasiči účastnili letního soustředění v Oprechtických Zazdíkovicích.
Na základnu se dne 28.6.2014 sjelo
na 30 dětí z Oprechtic a Krmelína. Děti
plné nadšení a elánu si postavily stany
a připravily se na nadcházející pohárovou soutěž ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Celkem 4 týmy z Krmelína a Oprechtic
přivezly ze soutěže natolik uspokojivé
výsledky, že za odměnu navštívily cukrárnu Fantazii v Paskově. Děti naplněné
zmrzlinou i všichni vedoucí se konečně
odebrali zpět do tábora, kde na ně čekaly
všemi oblíbené halušky. To, že jsou všemi
oblíbené, byla jen domněnka. Halušky se
dojídaly ještě druhý den na večeři.

Zateplení budovy
Při průjezdu obce jste si nemohli nepovšimnout čilého stavebního ruchu kolem
hasičárny. To proto, že byla letos schválena dotace na 1. etapu rekonstrukce
Hasičského domu (chcete-li Hasičské
zbrojnice), a která v srpnu začala. Bude
zahrnovat výměnu oken v celé budově,
výměnu vstupních dveří do budovy a vrat
garáží. Dále bude realizováno zateplení
celé budovy a některých vnitřních stěn
k zamezení úniků tepla. Novou krytinu
dostane stříška sirény a budova bude
opatřena novým systémem odvodu dešťových vod. Některé práce jsou i uvnitř
budovy, po zazdění bočního vstupu do
budovy byl ve sklepě probourán vstup do
bývalého skladu PHM, jež bude sloužit
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ke skladování materiálu. Před zahájením
prací stavební firmy bylo nutné provést
přípravu budovy a jejího okolí. Na zadní
straně budovy byl zlikvidován přístřešek na uskladnění hasičského vybavení
a materiálu na akce, okolí bylo zbaveno
náletových dřevin. Vnitřní prostory prodělaly generální úklid, vše nepotřebné,
staré nebo nevyhovující bylo odvezeno do
odpadu, druhotné suroviny odevzdány ve
sběrně, což nám přineslo milý příspěvek
do další činnosti. Děkuji všem, kteří se na
úklidu a přípravě podíleli, prázdninových
dnů a blížícího termínu navzdory. V průběhu několika týdnů bude rekonstrukce
hotova a budova hasičů dostane novou
podobu, čímž centrum obce prokoukne
o něco víc.

Výjezdy
Zásahové jednotce v posledních týdnech přibylo výjezdů, naštěstí se nejednalo o žádný požár, většinu tvořily technické pomoci různého druhu, likvidace
nebezpečného hmyzu, čerpání vody, čištění kanálů a řezání dřevin. Při tom se
osvědčila nová motorová pila, která po
záběhu doplnila technické vybavení zásahového vozidla cisterny.
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

Foto Lenka Kneblová
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včelaři

Včelaři

Základní organizace
ČSV v Krmelíně

Výroční schůze
Na březnové výroční schůzi ZO veřejně oznámil náš dosavadní předseda p.
M. Kanclíř, že ze zdravotních důvodů
ukončí své aktivní období ve funkci předsedy ZO.
Svou činnost předsedy vykonával
s největší pečlivostí i rozvahou, uměl
poradit řadovým i začínajícím členům.
Za vše hovoří nejen pokračování našeho
sdružení po dobu 35 let jeho fungování,
ale i omlazení členské základny a aktivní
přístup těchto nově příchozích členů. Za
svou trpělivou a neúnavnou činnost mu
členská základna poděkovala a předala
ocenění za jeho práci ve formě menšího knižního daru a Glejtu Mistra cechu
Ambrožova – včelařství. Svou funkci místopředsedy ukončil také pan Klimek.
V doplňkové volbě do výboru byli zvoleni: úsekový důvěrník pan V. Choleva;
zapisovatelka paní K. Fojtíková; a dále
pan P. Šindel. Funkce předsedy se ujal
pan R. Tříska.

Jaký byl včelařský rok
Letošních rozmarů počasí si musel
všimnout snad kdejaký školák. Zima bez
sněhu, dnů, kdy bylo pod bodem mrazu
by jste napočítali na prstech rukou. Však
také platí přísloví. „Zima bez sněhu, léto
bez medu..“
Brzký nástup jara, téměř nepřerušené
plodování ve včelstvech, vedl k obavám
rychlého množení největšího nepřítele včelstev – kleštila včelího – varroa
destruktor. Parazita, který pro svůj rychlý
rozvoj je schopen zlikvidovat včelstva ve
velmi krátkém čase. Zde patří velké podě-
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kování úsekovým důvěrníkům p. Čikasovi, p. Blatoňovi, p. Kanclířovi a p. Třískovi, že svým aktivním přístupem provedli
důsledně léčení v podzimních měsících
a rozvoj tohoto parazita značně omezili.
Jarní rozvoj vegetace, který byl přerušen pouze občasnými přízemními mrazíky, vedl k ukázkovému rozvoji včelstev.
Z jara nebyl ještě razantně znát nedostatek srážek a tak jsme z květového medu
jako včelaři měli medobraní s pěknými
výsledky. Kdo by však mohl tušit, co
bude následovat.
Velmi teplé počasí zcela bez deště
v období květu Trnovníku akátu, vedlo
k zasychání květů, a kvetení Lípy velkolisté i malolisté – pro včelaře největší přínos snůšky – byl obdobím hladu pro včelstva, kdy leckterý včelař musel doplňovat
včelám zásoby, aby je udržel v rozvoji.
Doplňkové snůšky v podobě Spadkového medu nemohli v žádném případě
nahradit dluh z plného léta.

Včely a krajina
Včely vždy patřily do krajiny. Na začátku minulého století a v předcházejícím
století byl včelí úl snad u každého hospodářství. Vždyť med byl jedinou dostupnou
sladinou pro takové hospodářství. Lidé
včely uctívali pro jejich píli, společenstvo,
soudržnost. Přirovnání někoho ke včele,
byla vždy poctou ohodnoceného.
Je otázkou, proč nejsou dnes včely
v krajině žádány. V dnešní přetechnizované době přetváříme okolí k obrazu svému. Je to však správné?
Při procházce po naší vesnici vidím
u každého domku hladce střižený trávník
bez jediné pampelišky, sady se stromy se
proměnily na oázy odpočinku s bazény
obehnanými tujemi.
(pokračování na straně 29)
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akce v obci

Výplaz na vrchol K1 bez kyslíkových přístrojů
V neděli 28. září, v den státního svátku
svatého Václava, se uskutečnil již tradiční horolezecký VÝPLAZ NA VRCHOL
K1 (Krmelínský kopec) bez kyslíkových
přístrojů. Akce se konala pod vlajkou
Markrabství lašského a Obce Krmelín.
Počasí bylo nádherné, výhled z kopce
zcela mimořádný. Lašský král Zdeněk
Viluš I. Krulikovský zazpíval Lašskou
hymnu a spirituály.
Foto: Miloslav Kramoliš

(pokračování ze strany 28)
Na polích, kde se pěstovaly rozličné
plodiny, se vyskytuje z jara řepka olejnatá a kde byla před rokem louka je dnes
staveniště.
Lidé trpí alergiemi, v rádiu se vyhlašují
období co kvete a na co si dát pozor. Tyto
alergeny se vyvíjí převážně u větrosnubných rostlin. Mají mnoho pylu a velmi
jemného a lehkého. Hmyzosnubné rostliny mají pylové zrna velká a neuvolňují se
větrem. Pak je na nás, abychom nepodlé-

Byla to hezká příležitost setkat se známými i neznámými lidmi, kdy cestu nahoru nám zpříjemnila zastávka s občerstvením. Pečivo věnoval pan Boček z místního
pekařství a pivo pan Mácha z minipivovaru U Hodže. Start i cíl byl v restauraci
na Benátkách, kde jsme všichni doplnili
ztracenou energii po náročném výkonu.
Kdo chtěl, mohl si zazpívat s kytarou. Už
teď se těšíme na další ročník této příjemné podzimní akce.

hali reklamám supermarketů a pořizovali
si do zahrad předražené, bakterií napadené, tzv. levné, v akci jehličnany.
Zajímavou alternativou jsou Svídy
a jejich kultivary. Mají více barevných
kombinací, dají se tvarovat a zdobí je různobarevné drobné květy. A šikovnější si
je namnoží svépomoci sami.
Zachovejme včelu v přírodě, ať se
nemusí za pár let o ní učit děti pouze
z obrázků.
Předseda ZO včelařů R. Tříska
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chovatelé

Chovatelé informují
Tak jak máme vytyčené úkoly Výroční
členskou schůzí, tak je celkem plníme.
Podřezáváme další stěnu v prostorách
skladu. Nejvíce škody nám udělaly deště v začátku srpna, které nás vyplavily
v části dvora a ve všech místnostech bylo
až 15 cm vody. Tím se muselo pozastavit
podřezávání. Uklidili jsme bláto a vodu
z archívu a skladu.

Očkování
Dále dávám na vědomí, že koncem září
bude provedeno poslední očkování proti
Moru a Myxomatóze. Zájemci ať se hlásí
co nejdříve. Podrobné hodnocení výstavy
zveřejním v příštím zpravodaji. Taktéž
výčet prací chovatelů za osm měsíců letošního roku.
Za ZOČSCH předseda Miroslav Klimeš

Výstava
Též se začalo s přípravou výstavy, kterou jsme uspořádali ve dnech 6. - 7. září.
Bylo vystaveno 110 ks králíků, 22 klecí
drůbeže, dvě voliéry holubů a 25 klecí
holubů jednotlivě a jedna klec bažanta stříbrného. Bylo připraveno bohaté
občerstvení a tradiční tombola. Výstavu
shlédlo 210 osob. Sami se přesvědčíte, že
se bylo na co podívat podle fotografií zde
uveřejněných.

Občanské sdružení Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
•
•
•
•
•
•
•

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látek
Domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky)
Vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek
Obuvi – veškerou nepoškozenou
Hraček – nepoškozené a kompletní

Sbírka se uskuteční 10. – 19. 11. 2014
Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic můžete odevzdat na obecním úřadě
(u vchodu do bývalé knihovny). Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace tel.: 224 316 800, 224 317 203
Více na www: diakoniebroumov.org
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Žádost rodičům nově narozených dětí
a rodinným příslušníkům
našich spoluobčanů
Vážení občané,
obec Krmelín dosud pořádala vždy dvakrát ročně vítání nejmenších občánků
do společenství obce. V současné době bohužel nemáme k dispozici údaje z evidence obyvatel, které bychom pro tuto společenskou akci mohli využít. Máme
zájem ji zachovat i nadále a jelikož nechceme nikoho opomenout, žádáme touto cestou rodiče dítek, narozených od začátku letošního roku dosud, kteří
mají zájem spolu s námi v zavedené tradici pokračovat, aby Obecnímu úřadu
Krmelín narození svého dítěte ohlásili.
Rovněž nejsme schopni v naší evidenci dohledat údaje o manželských párech, které slaví 50 let (zlatá svatba) či 60 let (diamantová svatba) společného života, a které by případnou
gratulaci od našeho úřadu rády přivítaly. Z uvedeného
důvodu je stále platná naše výzva rodinným příslušníkům rodičů, kteří toto jubileum slaví, aby
takto významnou událost sdělili pracovníkům kanceláře Obecního úřadu Krmelín.
S poděkováním Hana Plačková,
pracovnice ohlašovny

Připravované akce v Krmelíně
Rej duchů

sraz v 17 hod. u školy

1. listopadu

Jarmark
řemesel

od 9 hod. Restaurace na
Benátkách

7. listopadu

6. Krmelínské
Prá–ská–ní

od 20 hodin Restaurace
na Benátkách

Rozsvěcování
vánočního stromu

od 17 hodin Hasičská
zbrojnice

Mikulášský
jarmark

od 14 hodin hřiště TJ
Sokol Krmelín

17. října

28. listopadu

6. prosince

Charita Ostrava
Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
V rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Charitního střediska sv. Kryštofa – mobilního hospice a ošetřovací služby, Vám
nabízíme možnost seznámit se s tím, jak zvládnout péči o méně
pohyblivého, částečně nebo plně imobilního člověka.
MÍSTO: Hospic svatého Lukáše (zasedací místnost ve 2. patře),
Charvátská 8, Ostrava – Výškovice
KDY: 21. října 2014 od 14 hodin (další termíny možné stanovit dle zájmu). Praktické
ukázky je možné po domluvě předvést i přímo ve Vaší domácnosti.
PŘIHLÁŠENÍ: Charitní hospicová poradna, Charvátská 8, Ostrava Výškovice,
telefon: 599 508 533, mobil: 731 534 002, Mgr. Markéta Štěpánová
e-mail: cho.hospicova.poradna@charita.cz

web: www.ostrava.charita.cz

SŠ zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm
4leté maturitní obory:
AGROPODNIKÁNÍ
zaměření Chov koní a zvířat
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
zaměření Geoinformační systémy
3letý učební obor:
ZEMĚDĚLEC - farmář

Dny otevřených dveří
28. a 29. 11. 2014
telefon: 571 654 392
E-mail: info@szesro.cz

http: www.szesro.cz

stříhání
psů
Šárka
Janoutová
Na Cigánce
čp. 679

Krmelín
objednávky
na tel.:

731 732 927
GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY - PLETIVA
Garážová vrata výklopná od 9 999 Kč.
Dále nabízíme sekční a dvoukřídlá.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové
ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní
barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.
Ploty - pletivo: Prodej a výstavba oplocení.
Pletivové, kované, svařovaná pletiva,
svařované panely, branky
a brány. Při nákupu materiálu nad
7 000 Kč doprava ZDARMA.
Thuje na živý plot: Sazenice od 10 Kč/kus
i vyšší stromky nad 100 cm.
Černá mulčovací textilie,
stínící tkanina 35–90%.
Potřeby pro chov drůbeže: líhně, napáječky, krmítka, klece pro křepelky, krmivo pro
křepelky. www.prodrubez.cz

www.KANCLIR.cz

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00, Tel.: 722 550 000.
Otevírací doba v pracovní dny 8:00 – 15:00 hod.

KAMENICKé PRáCE
Zdeněk Matušík
• broušení starých pomníků a žuly
• zhotovení nových pomníků
• sekání písma, příseky, opravy
• veškeré betonáže a opravy kolem pomníků
• prodej lamp, váz a vitrín
ul. Výstavní 398 • 739 24 Krmelín • mobil 602 705 466

AUTOŠKO L A JE L ÍNEK
• 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)

kominictví

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

stavební práce

• čištění komínů
• veškeré
kominické
práce

• zateplování
rodinných domů
• obklady a dlažby

• stavby komínů

Chmelíček

KRMELÍN - HASIČSKÝ DŮM

• veškeré
zednické práce
Brušperská 180, Krmelín

tel.: 739 310 649
vlastimilchmelicek@seznam.cz

MIROSLAV JAROLÍM

malíř a natěrač
Provádím:
• malířské
a natěračské práce
• malby pokojů
a jiných objektů
• nátěry oken, dveří
a nábytku
• zasklívání oken

Tel.: +420 605 242 046

STŘECHY
• 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
Možnost nákupu
i na splátky!

Automatické kotle (splňují emisní třídu 3),
poloautomaty, klasické kotle na tuhá paliva
Nabízíme široký sortiment úsporných, ekologických kotlů na tuhá paliva firmy Witkowski
(PL) zal. r. 1984. Automatické kotle s přídavným
vodním roštem se šnekovým nebo tlakovým
podavačem na peletky, hnědé i černé uhlí, poloautomatické kotle i klasické kotle. Záruka 5 let!

Doprava zdarma! Servis a sklad náhradních dílů
v ČR. Dodání náhradních dílů do 24 hod! Český
firemní zástupce. Více než 200 spokojených
zákazníků po celé ČR. Navštivte naše web.
stránky, kde se dozvíte více informací, nebo
volejte pro bližší informace.

Kvalita za rozumnou cenu!

www.kotle-witkowski.cz

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

kostel

Z naší farnosti…
Mše svatá
na Krmelínském kopci
V neděli 14. 9. 2014 na svátek Povýšení svatého kříže jsme se sešli na Krmelínském kopci, abychom společně slavili
mši svatou, kterou sloužil náš nový pan
farář Bohuslav Novák. Po mši svaté také
požehnal úhelný kámen umístěný vedle
kříže, do kterého je vsazena deska s modlitbou za nás, za naše rodiny a celý region.
Kámen jsme dovezli z Rožné od Křižanova, z kraje patronky rodin svaté Zdislavy.
Otci Bohuslavovi se na kopci velice líbilo a přál by si, aby se zde mše svatá v tento svátek slavila každým rokem.

Výročí posvěcení
našeho kostela – „Krmáš“
Zveme vás všechny na slavnostní mši
svatou 19. 10. 2014 v 8:45 hodin.
Tato neděle je zároveň misijní nedělí,
a proto budeme před kostelem po mši
svaté prodávat misijní koláč. Výtěžek
z prodeje bude zaslán na potřeby nejchudších tohoto světa.

Památka věrných
zemřelých – „Dušičky“
Mše svatá za duše našich zemřelých
bude sloužena 2. 11. 2014 v 8:45 hodin
v našem kostele.
Více informací o dění a akcích v naší
farnosti si můžete najít na internetových
stránkách:

http://starabela.farnost.cz/
V příštím zpravodaji vyjde rozhovor
s naším novým knězem otcem Bohuslavem.

40

Krmelínský zpravodaj - číslo 3/2014

Mše svatá
na Krmelínském kopci
14. 9. 2014
Foto Kamil Šperlín

Výstava
drobného zvířectva
6. – 7. 9. 2014
Foto Taťána Šimečková

Pouť Krmelín
28. – 29. 6. 2014
Foto Petr Mácha

