
Občasník č. 4                                                               Prosin 2006

Štědrý den nastal,
radost nám nachystal.
Ježíšek zrozen jest, 
v jesličkách položen.
Radujme se, veselme se,
alelujá!

Krásné Vánoce, u stromečku pohodu a štěstí
a co pod ním?

Kromě dárků - hodně tolerance, pokory, lásky
a naděje, na každý den, všední i sváteční.

Starosta obce, zastupitelstvo obce,
zaměstnanci Obecního úřadu v Krmelíně a členové redakční rady

Informace o dění v obci od 19. zasedání zastupitelstva 
obce (6. 9. 2006)
Byla ukončena úprava povrchu bývalé skládky tuhého komunálního odpadu, nyní bude 

následovat oprava části ul. Za Křížem.

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce, konaného 
dne 9. 10. 2006
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

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a)  rozšíření programu zasedání o bod 11 - schválení darování pozemku parc. č. 1047/6 o ploše 

241 m2 z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4 a pozemku parc. č. 1048/5 o ploše 
76 m2 z majetku Moravskoslezského kraje, Ostrava 2, vše do majetku obce
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b)  prodej pozemku parc. č. 495/2 o ploše 142 m2 a pozemku parc. č. 497/2 o ploše 96 m2 

z majetku obce p. Bohuslavu Vychodilovi, Krmelín 209 za cenu úředního odhadu ve výši 
107,84 Kč/m2

c) převod pozemků parc.č. 983/2 o ploše 130 m2 a parc. č. 354/31 o ploše 1 186 m2 – lesní  
půdní fond - z majetku obce do majetku Lesů ČR, s. p., Hradec Králové

d)  pojmenování nových místních komunikací – U Pískovny, Lomená, Luční, Na Mečník
e) rozpočtové opatření č. 3/2006
f) odepsání pohledávky ve výši 46 391 Kč vůči Občanské spořitelně, spořitelní a úvěrní druž-

stvo „v likvidaci“, Ostrava 1
g) darování pozemku parc. č. 1047/6 o ploše 241 m2 z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

Praha 4 a pozemku parc. č. 1048/5 o ploše 76 m2  z majetku Moravskoslezského kraje, Os-
trava 2, vše do majetku obce

h) návrh plánu společných zařízení (cest) v rámci komplexní pozemkové úpravy, zpracovaný 
Agroprojektem PSO, s. r. o., Brno

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) požádat příslušné instituce o návrh zvýšení bezpečnosti chodců při přechodu silnice 1/58 

v lokalitě Cigánka

Usnesení z ustavujícího zasedání zatupitelstva obce 
Krmelín, konaného dne 3. 11. 2006
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí:

a) složení slibu všech členů zastupitelstva obce podle § 69, odst. 2 zákona o obcích
2. Schvaluje:

a) Jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
b) Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce a veřejnou volbu starosty, místosta-

rosty a členů rady
c) pět členů rady obce
d) uvolněnou funkci starosty obce

3. Určuje:
a) ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce: Marie Vašicová, Miroslav 

Matušinský
4. Volí:

a) volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a členů rady obce:
 předseda: Ing. Jiří Boček
 členové: Mgr. Dagmar Jínová, MUDr. Jana Paličková
b) návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení: Radomíra Černíková, Jitka Janková, Len-

ka Zborovská
c) starostu obce: Ing. Václav Zezulka, nar. 9. 10. 1952, bytem ul. Starodvorská, 
 739 24 Krmelín 470
d) místostarostu obce: Zdeněk Šindel
e) členy rady obce: Stanislav Ides, Ing. Miloslav Kunát, Petr Šperlín
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Sdělení obecního úřadu

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
 OBCE

Volební
Okrsek č. 1

Volební
Okrsek č. 2 Celkem

Počet zapsaných voličů 932 653 1585
Počet voličů 547 392 939
Občanská demokratická strana
1. Ing. Zezulka Václav 274 207 481*
2. Janková Jitka 193 146 339*
3. Polášek Stanislav 185 150 335*
4. Ing. Kunát Miloslav 265 201 466*
5. Ides Stanislav 246 186 432*
6. Ing. Boček Jiří 280 202 482*
7. Vašicová Marie 220 175 395*
8. Mácha Milan 222 169 391
9. Hradilová Iveta 223 171 394
10. Ing. Staněk Tomáš 224 176 400
11. Ing. Vojtovičová Alena 195 209 404
12. Zajíčková Pavlína 164 133 297
13. Kunát Petr 182 149 331
14. Ing. Kovalčíková Yveta 167 130 297
15. Graca Jaromír 166 123 289
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1. Šindel Zdeněk 212 138 350*
2. MUDr. Paličková Jana 246 184 430*
3. Černíková Radomíra 233 139 372*
4. Šperlín Petr 197 140 337*
5. Ing. Slavík Václav 185 97 282
6. Ing. Václavíková Renáta 135 95 230
7. Ing. Šperlín Ivan 135 104 239
8. Grutmanová Františka 123 63 186
9. Paseková Jana 138 72 210
10. Jelínek Jiří 132 63 195
11. Konečný Tomáš 102 48 150
12. Ing. Šperlín Kamil 158 118 276
13. Mácha Luděk 168 101 269
14. Ing. Stoszek Tomáš 112 85 197
15. Ing. Záboj Zdeněk 85 43 128
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Komunistická strana Čech a Moravy
1. Ing. Kanclíř Miroslav 167 86 253
2. Mgr. Turčíková Michaela 170 120 290*
3. Václavík Josef 105 98 203
4. Zborovská Lenka 155 122 277*
5. Matušinský Miroslav 141 123 264*
6. Mgr. Jínová Dagmar 174 123 297*
7. Mgr. Ptáčková Božena 114 95 209
8. Vijačka Miroslav 114 76 190
9. Matěj Pavel 105 103 208
10. Keisler Vladimír 103 63 166
11. Dostál Ladislav 82 58 140
12. Balcarová Lidmila 104 61 165
13. Václavík Radim 89 66 155
14. Hillová Eva 92 56 148
15. Koplas Luděk 79 45 124

* členové zastupitelstva obce

Výměna občanských průkazů 
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydaných:
do 31. prosince 1998 nutno vyměnit nejpozději do 31. prosince 2007
do 31. prosince 2003 nutno vyměnit nejpozději do 31. prosince 2008
Dle zákona o občanských průkazech č. 328/1999 Sb., § 24 odst. 2 zákona a zákona č. 136/2006 

Sb. výjimku z povinnosti vyměnit si občanský průkaz mají pouze občané narození před 1. led-
nem 1936, kteří mají občanský průkaz vydaný na dobu neomezenou.

Ceny vodného a stočného pro rok 2007
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravských vodovodů a ka-

nalizací Ostrava ze dne 29. 11. 2006 bylo rozhodnuto s platností od 1. ledna 2007 uplatnit 
následující ceny včetně DPH.

Voda pitná (vodné) 23,30 Kč                   Voda odvedená (stočné) 21,11 Kč 

Informace pro osoby, které ke dni 31. 12. 2006 

pečují o osobu částečně bezmocnou starší 80 let

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že účast osoby na důchodovém pojiš-
tění podle § 5 odst. 1 písm. s) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, z titulu péče 
o osobu částečně bezmocnou starší 80 let přichází v úvahu pouze do 31. 12. 2006. 
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Dne 1. 1. 2007 nabývá účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákon č. 109/

2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách. 
Změny, které tyto zákony přinášejí, se dotknou i právní úpravy důchodového pojištění.

Od tohoto data přestává být pojem „bezmocnost“ součástí českého právního řádu a pro 
ekvivalentní situace je nahrazen pojmem „závislost“, ve smyslu ust. § 8 zákona č. 108/2006 Sb. 
Zákon rozděluje závislost podle míry její intenzity do 4 stupňů. 

Podle ustanovení § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., se osoby, kterým ke dni 
1. 1. 2007 náleželo zvýšení důchodu pro částečnou bezmocnost považují od tohoto data za 
osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. s) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb., 
jsou účastny důchodového pojištění pouze osoby pečující osobně o osobu, která je závislá na 
péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo 
stupni IV (úplná závislost). Osoby, které pečují o osoby, jejichž nepříznivý zdravotní stav 
svojí závažností nedosahuje stupně závislosti II, nejsou od 1. 1. 2007 účastny důchodové-
ho pojištění. 

Osobám pečujícím ke dni 31. 12. 2006 o částečně bezmocnou osobu starší 80 let lze doporu-
čit, aby navázaly kontakt s okresní správou sociálního zabezpečení příslušnou podle místa je-
jich bydliště, kde jim budou poskytnuty podrobnější informace týkající se dopadů neúčasti na 
pojištění na jejich budoucí důchodové nároky, případně jim bude nabídnuta možnost podání 
přihlášky k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění podle § 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 
Sb. Zároveň s nimi bude vyřešena i otázka možného vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče 
o částečně bezmocnou osobu starší 80 let pro období do 31. 12. 2006.

POZOR ZMĚNA! 

Kde nově žádat o dávky pro zdravotně handicapované občany?

Oddělení péče o seniory a zdravotně postižené občany odboru sociálních služeb a so-
ciální péče v budově magistrátu v Místku na ulici Palackého 115 se nyní nachází jednak 
v přízemí budovy a jednak ve III. nadzemním podlaží této budovy. Přestěhování si vyžá-
dala radikální změna nové právní úpravy v sociální oblasti. Od 1.1.2007 vstoupí v účinnost 
zákon o sociálních službách. Zmíněného oddělení se z tohoto zákona dotkne především nově 
koncipovaný příspěvek na péči. 

Od 4. prosince 2006 se přestěhuje do přízemí budovy do kanceláří č. 142, 143 agenda jed-
norázových příspěvků, jejichž smyslem je odstranění, zmírnění nebo překonání následků 
zdravotního handicapu těžce zdravotně postižených občanů. Budou se zde poskytovat tyto 
jednorázové příspěvky:

- příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, 
- příspěvek na úpravu bytu, 
- příspěvek na zakoupení, celkovou opravu motorového vozidla a zvláštní úpravu 

motorového vozidla, 
- příspěvek na provoz motorového vozidla 
- a také se zde přiznávají mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany.
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V souvislosti s novou právní úpravou nutno zmínit příspěvek na telefon, který ke konci roku 

zaniká a příspěvek bude odejímán, stejně jako dosavadní příspěvek při péči o osobu blízkou 
nebo jinou, avšak tento bude nahrazen nově příspěvkem na péči. Přiznávat se bude v převáž-
né většině případů z moci úřední, nebude tedy nutné podávat žádost. 

Informace jsou také k nahlédnutí na internetových stránkách www.frydekmistek.cz. 
Jako každoročně upozorňujeme, že počátkem roku v měsíci lednu a únoru dochází ke znač-

nému náporu klientů, kteří žádají o příspěvek na provoz motorového vozidla.Ve skutečnosti 
se jedná o pevně stanovenou částku, která se přiznává na období kalendářního roku. Pokud 
jsou splněny všechny podmínky, je možno o příspěvek na provoz motorového vozidla požádat 
kdykoliv v průběhu kalendářního roku. Je pouze na zvážení každého klienta, jak se rozhodne 
svou konkrétní situaci řešit.

Obdobná situace je u příspěvku na individuální dopravu, který se přiznává ve III. NP budo-
vy. Příspěvek je taktéž poskytován na období kalendářního roku (pokud je posouzen zdravot-
ní stav) a rovněž je možno o něj žádat v průběhu celého roku. 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb a sociální péče

Svoz odpadu v době vánočních svátků
OZO Ostrava, provozovna Studénka, sděluje, že odvoz odpadu bude v 52. týdnu 2006 

a v 1. týdnu 2007 z důvodu vánočních svátků posunut o 1 den.
svoz  25. 12. posunut na  26. 12. 2006 
svoz  26. 12. posunut na  27. 12. 2006
svoz  1. 1. posunut na  2. 1. 2007
svoz  2. 1. posunut na  3. 1. 2007 

ODPADOVÉ DEVATERO
1. Zjisti, kde máš „popelnice“.
Každý, kdo chce správně hospodařit s odpadem, by měl vědět, kde má nejen běžné popel-

nice a kontejnery na směsný komunální odpad, ale také kontejnery na tříděný odpad, sběrné 
dvory, výkupny papíru a dalších druhotných surovin, lékárny, kde lze odevzdat prošlé léky, 
a prodejny, které provádějí tzv. zpětný odběr některých složek nebezpečného a objemného 
odpadu - minerálních olejů, pneumatik, chladicích zařízení, zářivek a výbojek, akumulátorů, 
baterií, elektrických a elektronických spotřebičů, nástrojů a hraček.

2. Vytvoř si doma podmínky pro třídění odpadu.
Kromě běžného odpadkového koše na směsný odpad budete potřebovat ještě místo pro 

odkládání plastů, skla a svázaných balíků starého papíru – speciálně členěné odpadkové koše 
nebo třeba použité plastové tašky postavené do větší papírové krabice – podle vašich byto-
vých podmínek.Všichni členové domácnosti by se měli dohodnout, co se kam bude vyhazovat 
a kdo se bude starat o odnos tříděného odpadu.

3. Třiď plasty, šlapej PET.
PET lahve sešlápněte a vyhoďte do žlutých kontejnerů na plasty. Spolu s PET lahvemi sem 

patří nádoby od mléčných výrobků a pokrmových tuků, plastové fólie, sáčky, igelitové tašky 
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a polystyren, i jiné čisté plastové odpady, označené čísly a značkami: 1 – PET, 2 – HD/PE, 4 

– LD/PE, 5 – PP, 6 – PS. Do kontejnerů na plast nevyhazujte výrobky z PVC (3), ani plastové 
obaly od různých chemikálií a motorových olejů. 

4. Sklo vyhoď do zeleného kontejneru-zvonu.
Skleněné lahve a sklenice, pokud nejsou vratné nebo opakovaně využitelné v domácnosti, 

např. k zavařování nebo uskladnění potravin, vyhazujte do zeleného kontejneru na sklo. Pa-
pírové etikety na lahvích nevadí, kovové nebo plastové uzávěry jsou přípustnou mírou zne-
čištění, ale jejich odstraněním zlepšíte kvalitu vytříděného materiálu. Do kontejnerů na sklo 
můžete odhazovat i rozbité tabulové sklo. Nepatří sem ale keramika, porcelán, zrcadla, drátěné 
sklo a autosklo.

5. Tříděný papír odnes do modrého kontejneru, do výkupny nebo dej dětem do školy.
Papírový odpad odneste do kontejneru na papír nebo do výkupny papíru. Další možností, 

kam odložit vytříděný papírový odpad, jsou školy, které soutěží ve sběru papíru. Pokud tedy 
máte doma dítě školou povinné a jeho škola papír sbírá, máte problém s papírem vyřešen. 
Papír mastný či jinak znečištěný se ke zpracování nehodí, hoďte jej tedy do běžné nádoby na 
směsný odpad.

6. Nebezpečný odpad odevzdej ve sběrně nebo v prodejně.
Nebezpečný odpad, tedy léky, baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, 

ředidla a nádoby jimi znečištěné, ledničky, televize, monitory, nepatří do běžných nádob na 
směsný odpad, jeho nebezpečné vlastnosti mohou ohrozit životní prostředí. Odneste ho do 
sběrny nebezpečných odpadů. Staré léky můžete rovněž odevzdat ve většině lékáren. Některé 
nebezpečné odpady – viz 1. zásadu Desatera - lze vracet do prodejen. Prodejci jsou podle zá-
kona o odpadech povinni zajistit jejich zpětný odběr.

7. Nevyhazuj nic na zem, každý odpad někam patří.
V každém městě či obci existuje vyhláška, která přesně stanovuje, kam kterou složku odpadu 

odložit – žádný odpad by neměl být odhozen nebo odložen na zem! Takže určitě neodhazujte 
papírky, nedopalky, žvýkačky či jiné smetí jen tak na chodník, ale do odpadkových košů. Ne-
pokládejte pytle se smetím vedle nádoby na odpad, ale smetí odneste, až bude nádoba vyve-
zena. Jsou-li vaše kontejnery či popelnice pravidelně přeplňovány, žádejte o častější odvoz na 
úřadě či magistrátu. Objemný odpad nepokládejte vedle stanovišť popelnic či kontejnerů, ale 
odvezte ho do sběrného dvora nebo využijte několikrát do roka přistaveného velkoobjemo-
vého kontejneru.

8. Snaž se vyhazovat co nejméně.
Už při nákupu myslete na to, že obal, který vlastně slouží jen k bezpečnému transportu 

a uskladnění zboží, se záhy stane odpadem. Proto vybírejte zboží ve vratných obalech nebo 
v obalech, které můžete vyhodit do kontejneru na tříděný odpad. Pokud je to možné, využívej-
te obaly opakovaně (k zavařování, uchovávání potravin či drobných domácích potřeb apod.), 
nekupujte to, co je zabaleno zbytečně několikanásobně, např. plechovka, zabalená ještě v papí-
rové krabičce, noste si svou nákupní tašku, nepřinesete domů s každým nákupem další zbyteč-
né „igelitky“. Pokud bydlíte v domku se zahrádkou, organické zbytky z kuchyně můžete kom-
postovat ve vlastní kompostárně, snížíte tak množství odpadu a navíc získáte kvalitní hnojivo 
pro zahrádku . Pokud se vám podaří zmenšit množství odpadu, určitě nebudete mít problém 
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s přeplněnou nádobou na směsný odpad a pomůžete omezit i množství odpadu ukládané na 
skládky. Vhodných míst k založení skládek bude stále méně!

9. Když si nevíš rady, zeptej se.
Objednat si nebo odhlásit nádobu na odpad či vyřešit problém s poplatkem za odvoz od-

padu můžete na magistrátu nebo obecním či městském úřadě. Ostatní otázky, týkající se spíše 
samotného provádění služby (odvoz odpadu, výměna poškozených nádob, provoz sběrných 
dvorů apod.), vám rádi zodpoví pracovníci svozové společnosti, která ve vašem městě či obci 
tyto služby poskytuje. V případě Ostravy a dalších více než třiceti měst a obcí v regionu je to 
společnost OZO Ostrava.

Co se děje kolem nás, aneb není nám lhostejno . . .
Nastává období zimy a s ní i nedostatek světla a tepla. Začali jsme vytápět svá obydlí a ven-

ku se nám znatelně zhoršilo ovzduší. Někdy je až „nedýchatelno“.
Možná si zatím všichni neuvědomují, bohužel, hlavně ti, kterých se to týká, že si kvalitu 

ovzduší ovlivňujeme z velké části sami. Pouhým zrakem a čichem můžeme často sledovat, co 
a kdo z komínu vypouští. Není to jen naše soukromá věc, co přidáváme k povolenému topivu 
do kamen či krbu. Dnes jsou na to zákony a nemalé pokuty za poškozování životního pro-
středí.

Ne všichni si mohou z finančních důvodů ihned vyměnit starší vytápění za ekologické, ale
všichni mohou svou troškou do mlýna přispět ke zlepšení situace. Zamysleme se nad svými 
činy, co tím způsobujeme, nad každým vyhozeným – spáleným odpadkem. Většinou ani ne-
hoří a nezahřejí. Ať už jsou to staré boty, jednorázové pleny, oblečení, obaly, zbytky nábytku či 
hračky, do pece určitě nepatří a měli bychom je svědomitě roztřídit do sběrných kontejnerů. 
V naší obci jsou zatím pouze na sklo a plasty, dvakrát do roka přijíždí i sběrny na velkoob-
jemový a nebezpečný odpad, pravidelně naší obcí projíždí i sběrači kovových odpadů a děti 

OZO Ostrava s.r.o.
Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava

středisko Studénka:
Poštovní 772, 742 13 Studénka
www.ozoostrava.cz

- základní informace o systému hospodaření s komunálním odpadem:  800 159 238
- odvoz objemného odpadu, informace o sběrných dvorech: 
                                Provozovna 4 – Doprava a manipulace s odpady  800 100 699
- odvoz tříděného odpadu, rozmístění kontejnerů na plasty, sklo a papír:
                                Provozovna 1 – Odvoz odpadu  800 178 532
- reklamace odvozu odpadu, výměna poškozené odpadové nádoby:
                                     Provozovna 1 – Odvoz odpadu  556 400 355
- stavební odpad:    Provozovna 5 – Obchodní činnost  556 403 730

http://www.ozoostrava.cz/
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ve školách sbírají časopisy, letáky, noviny i lepenky. Mohli bychom si vyžádat i kontejnery na 
papír a krabicové nápojové obaly. Tříděním si nejen ušetříme místo v popelnici, ale nezanesou 
se nám tolik komíny a hlavně budeme ohleduplní sami k sobě a našemu životnímu prostředí. 
Možná nás to donutí více přemýšlet při nakupování, zda opravdu potřebujeme a spotřebujeme 
vše, co chceme koupit, zda si domů nenosíme zbytečné obaly navíc a nebude-li například lepší 
chodit pro pečivo s plátěnou taškou, ve které se pečivo nezapaří a igelitové pytlíky přenechá-
me pro náhodně kupující.

Nezapomínejme, že žijeme společně pod stejným nebem, lidé zdraví i nemocní, staří i prá-
vě narození, zkrátka všichni. Ne každý je natolik odolný, aby jeho organismus vydržel nápor 
jedovatého ovzduší z hořících odpadků bez sebemenšího poškození. Přece nechceme mít na 
svědomí další alergie, astma a sníženou imunitu u svých dětí, vnoučat i ostatních spoluobčanů. 
Zkuste si představit, jak asi zatíží takový „nasycený vzduch“ plíce malého dítěte na zdravotní 
procházce, kolik toho spadne na naše pole a zahrádky, kde si rádoby pěstujeme zdravou úro-
du!

Raději společně vymysleme, co by se v naší obci ještě mohlo udělat, jaké pravidelné svozy 
nám tu chybí a čím sami přiložíme ruku k dílu. Hlídejme si soukromé firmy, které u nás pod-
nikají a neohlížejí se na životní prostředí, dejme jim najevo, že nám není lhostejno co se kolem 
děje. Dívejme se více kolem sebe a buďme ohleduplní jeden k druhému. Například „pejskaři“ 
si neuvědomují, že stále obtěžují své okolí na vycházkách, ať už volně pobíhajícími psy či ne-
posbíranými výkaly svých miláčků. Jak jednoduché by bylo vzít špinavý sáček od jídla a ještě 
jednou ho použít při sběru výkalu na cizím pozemku, ať už je to cesta, louka, les, či chodník, 
zauzlovat a vyhodit do nejbližší popelnice. Někdy stačí málo a bude nás zase více spokojeněj-
ších a my budeme mít dobrý pocit, že jste postoupili o krok dál v ohleduplnosti.

Děkujeme všem, kteří začínají nad vším přemýšlet . . .
Naďa Šlachtová

Naši jubilanti 
V měsících říjnu, listopadu a prosinci jsme při příležitosti významných životních výročí po-

přáli našim občanům
paní Anně Novákové k 70. narozeninám
panu Břetislavu Vašicovi k 75. narozeninám
panu Radislavu Zezulkovi k 75 narozeninám
paní Elišce Škorvánkové k 80. narozeninám
panu Janu Vychodilovi k 80. narozeninám
paní Boženě Máchové k 80. narozeninám
panu Karlu Paulíkovi k 85. narozeninám
paní Vlastě Krpcové k 85. narozeninám
a paní Kristině Golkové v Domově důchodců On-
dráš v Brušperku k 90. narozeninám pevné zdraví, 
hodně spokojených dnů v kruhu blízkých a spous-
tu životního elánu.
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…přišlo jsi, vytoužené, očekávané, heboučké jak aksamit. Malinký, živý zázrak na křižovatce 

velkého lidského štěstí. Jsi krásnou pohádkou.
Všichni se na tebe dívají milujícíma očima a chvějí se o každou tvou příští chvilku. 
Jsi tady a my tě vítáme.
V období od března do září letošního roku se zvýšil počet občanů obce díky deseti novým 

občánkům 
Simoně Kneblové Veronice Michalcové
Prokopu Baluškovi Vojtěchovi Turčíkovi
Gabriele Lepkové Adéle Kuchařové 
Jakubovi Norysovi  Anabele Rehwaldové
Kláře Norysové Tomášovi Cholevovi
Vážení rodiče, při výchově vašeho dítěte vám přejeme hodně životních sil, trpělivosti a ra-

dosti.

V měsíci říjnu nás navždy opustila ve věku 69 let naše občanka paní Jana Jersáková. Rodině 
vyslovujeme hlubokou soustrast.

Hana Plačková

Poděkování
Krev je tou nejvzácnější tekutinou, jejíž vzácnost se potvrzuje v okamžiku, kdy ji potřebuje 

zejména někdo z blízkých a známých. Touto cestou děkujeme panu Martinu Tomaškovi, ul. 
Vilová, Krmelín 293, který převzal prostřednictvím Českého červeného kříže ZLATÝ KŘÍŽ 
III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve.

Pořad bohoslužeb v naší Starobělské farnosti 
o VÁNOCÍCH 2006 
v Krmelínském kostele sv. Jana a Pavla

24. 12. Štědrý večer: mše svatá – tzv. „půlnoční“ 19:30
25. 12. 1. Svátek Vánoční – Boží hod vánoční,slavnost Narození Páně 9:15
26. 12. 2. Svátek Vánoční – svátek sv. Štěpána,prvomučedníka 9:15
31. 12. sv. Silvestra 9:15
1. 1. 2007 Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie 9:15

ve Staré Bělé, kostel sv. Jana Nepomuckého
24. 12. Dětská štědrovečerní mše 14:45
 Štědrý večer: mše svatá – tzv. „půlnoční“ 21:00
25. 12. 1. Svátek Vánoční – Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně 7:30
26. 12. 2. Svátek Vánoční – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 7:30
31. 12. sv. Silvestra  7:30
1. 1. 2007 Nový rok – Slavnost Matky Boží, Panny Marie 7:30
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v Proskovicích, kostel sv. Floriána
24. 12. Štědrý večer: mše svatá – tzv. „půlnoční“ 23:00
25. 12. 1. Svátek Vánoční – Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně 10:35
26. 12. 2. Svátek Vánoční – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 10:35
1. 1. 2007 Nový rok – Slavnost Matky Boží, Panny Marie 10:35

Je advent pouhým reliktem minulých dob?
Žijeme, pohybujeme se a jsme, mohl by říct dnešní člověk. A najednou se ocitáme v období 

roku, které se vyznačuje mimořádnými světelnými efekty na ulicích, ve výlohách a v obcho-
dech, hudebními doprovody, které se ozývají ze všech stran. Běžně si člověk řekne: Aha, tak to 
jsou tady zase Vánoce. Obchodníci napnou všechny síly a reklamní nabídky nabudou nových 
forem, slev a akcí. Hned za vstupními detekčními rámy v obchodech útočí na smysly návštění-
ků reklamní konstrukce a vábí ke koupi produktů, bez nichž by váš život – jak se snaží vsuge-
rovat – snad už ani neměl smysl. Kdo by neodolal, ve světle reflektorů a slev! A navíc, většinu
můžete mít na splátky, tak to skutečně stojí za to.

Vánoce jsou tedy blízko, jenže ještě nenastaly. Divák České televize zachytí přinejmenším 
zmínku o tom, že v neděli tam vysílají adventní koncert, ale koledy při nich - na rozdíl od 
hypermarketů – neuslyší. Tak jak to tedy je? Jsou už Vánoce, nebo ještě nejsou Vánoce?

Korunu takovému možnému zmatení a tázání nasadí to, když se slavnost-
ně rozzáří a začnou se hrát koledy. A do toho ve vedlejším stánku prodávají 
adventní věnce se čtyřmi svíčkami. Adventní věnec se kupuje před vánocemi, 
to dá rozum. Ten přece k Vánocům tak nějak patří. Ale jak si pak má takový 

„běžný“ člověk atakovaný ze všech stran vysvětlit, že když v době adventní 
náhodou zajde do kostela, zcela určitě tam neuslyší hrát a zpívat koledy?

 Proč? Právě proto, že nejsou Vánoce, nýbrž advent.
 A co je ten advent?
Advent je původně období, které stanovila církev jako přípravu na Vánoce. Není však dobou 

pochmurnou, přestože církev dříve zakazovala lidové veselice. Hlavním smyslem byla pro 
člověka výzva, aby uvažoval o věcech, které nejsou vidět, nicméně které jsou pro jeho život ne-
smírně důležité. Současná psychologie nám sděluje v podstatě totéž: nežijeme proto, abychom 
jedli, nýbrž jíme proto, abychom žili. Co potom se životem uděláme, už záleží jen na nás. Jeho 
součástí jsou lidské vztahy a pocity, které často jsou těmito vztahy ovlivňovány. Významný 
rakouský psycholog V. E. Frankl, který přežil koncentrační tábor, poukazuje na skutečnosti, 
které dávají lidskému životu smysl – hodnoty tvůrčí (když člověk něco vytváří, má radost, že 
dílo vzkvétá), hodnoty zážitkové (když člověk kupříkladu prožívá lásku, radost, humor), ale 
i hodnoty postojové (když se třeba člověk zastane jiného, kterému někdo křivdí). To všechno 
dává lidskému životu smysl. Smůla však je, že v životě pod palbou povinností a stresu často 
nestačíme vnímat, kam náš život vlastně směřuje a co v životě stavíme na hlavní místo.

A tak je advent dobou vymezenou čtyřmi adventními nedělemi. Jsou to čtyři šance pro 
zamyšlení nad naším životem. Advent původně z latinského slova advenio – to jest přicházím 

– směruje k očekávání křesťanů druhého Kristova příchodu, ale zárověň připomíná jeho na-
rození.
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Ať již budeme uvažovat o adventu ze všech možných pohledů, je třeba říci, že advent je pou-

ze jistý časový úsek, kdežto člověk žije – a může tvořit, pomáhat jiným a zastávat se druhých ve 
jménu spravedlnosti – ať jsou vánoce či advent nebo třeba horké léto. Advent je zkrátka signál. 
Signál, který člověku sděluje, aby nezapomněl, proč je člověkem.

Převzato z tisku

My tři králové jdeme k Vám . . .
Sdružení České katolické charity již tradičně pořádá v prvních dnech roku Tříkrálovou 

sbírku. Účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí – těm, kteří 
to nejvíce potřebují.

Charita Ostrava ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra a Charitou Hrabyně za podpory 
koledníků dobrovolnické Charity Brušperk se této sbírky formou koledování také zúčastní. 
Chtějí tak, aby pomocí příspěvků od dárců mohly být podpořeny tyto a další humanitární 
projekty:

- Zprovoznění Hospice sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích
- Charitní dům Salvator Krnov – domov pro osoby se specifickými potřebami
- Charitní dům sv. Veroniky v Paskově – zařízení pro onkologicky nemocné lidi
- Charitní středisko poradenských a sociálních služeb v Ostravě-Vítkovicích
- Rozvoj chráněných dílen – pracovní uplatnění handicapovaných lidí (podpora na 

vytváření speciálního prostředí a ekonomické stability - Charita sv. Alexandra)
a řadu dalších projektů a humanitárních činností.
Tříkrálová sbírka 2007 se uskuteční v naší obci v prvním týdnu měsíce ledna (v sobotu, 

neděli) stejně jako v minulých létech koledováním. Naše občany navštíví „tři králové“: Kašpar, 
Melichar a Baltazar, se zapečetěnými pokladničkami za doprovodu pověřené osoby. Zazpívají 
Vám koledu nebo zarecitují. 

Vašimi příspěvky do pokladničky se tak budete podílet na aktivitách a projektech Charity.
Vedení Charity Ostrava - Martin Pražák, Charity Hrabyně - František Horsák a Charity sv. 

Alexandra - Ing. Pavel Folta se obracejí na všechny naše občany s laskavou žádostí o účast a fi-
nanční podporu této Tříkrálové sbírky 2007. Věří, že se zapojíte do této krásné akce s úmyslem 
pomoci potřebným a trpícím. 

Za Vaše pochopení, účast a finanční příspěvky dárců vedení Charity předem děkuje
a vyprošuje požehnání Vám i Vašim blízkým.

Ing. Jan Šperlín, Lenka Staňková

Oprava kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně
Na konci roku 2005 bylo prohlídkou zjištěno, že technický stav střechy kostela sv. Jana a Pav-

la je havarijní. Každý další rok otálení se zásadní opravou by mohlo znamenat v konečném dů-
sledku až uzavření chrámu pro veřejnost. Po diskusi technické i ekonomické bylo zodpovědně 
rozhodnuto, že v roce 2006 budou zahájeny práce na opravě kostelní střechy a věže včetně 
tesařských a nezbytných zednických prací. Od počátku roku 2006 se začaly konat pravidelné 
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sbírky na opravu kostela a farnost se obrátila se žádostí o finanční pomoc i na Obecní úřad.
Zastupitelstvo obce schválilo velkorysou dotaci na opravu střechy ve výši 400 000 Kč, za což 
zastupitelům patří velký dík.

Pod záštitou Biskupství ostravsko – opavského proběhlo poptávkové řízení na výběr firmy,
která celé práce provede a bude garantovat kvalitu díla. Z došlých nabídek byla vybrána spo-
lečnost H & B delta, s. r. o., se sídlem Vsetín, Bobrky 382, PSČ 755 01, IČ 25835661. Jejich na-
bídka byla nejen cenově nejvýhodnější, ale tato firma má i velké zkušenosti s opravami střech
a věží kostelů; v současné době pracuje rovněž na opravě střechy kostela v Karviné. Podle 
odsouhlaseného harmonogramu prací bude letos dokončena věž kostela, v příštím roce zapo-
čnou náročné práce na střeše lodi kostela. Bude se jednat o daleko náročnější práce nejen ve 
smyslu technickém, ale hlavně ve vyjádření finančním. Proto Vás všechny prosím, kdo můžete,
o štědrost při sbírkách a darech. 

Práce na věži byly započaty na konci října a dne 3. 11. 2006 byla sňata z věže kopule a kříž. 
Po otevření báně a odstranění sršního hnízda byla vyňata kovová kazeta obsahující čtyři listy 
písemností, které byly do báně vloženy dne 8. 7. 1946. Doslovný přepis textu naleznete na 
jiném místě tohoto Zpravodaje. Pro dokreslení uvádím i základní technická data: kopule měla 
průměr 58 cm a ocelový kříž, mimochodem ve velmi dobrém stavu, má výšku 210 cm a rozpětí 
85 cm, což se při pohledu ze země ani nechce věřit.

Při čtení šedesát let starého dokumentu jsem si uvědomil některé souvislosti, například to, 
že během oněch šedesáti let se zásadně změnily dějiny naší země a zrůdný socialistický ex-
periment, který měl vytvořit nového člověka, zanikl dříve než stačila zrezivět jedna střecha 
kostela.

Doufejme, že za další desítky let, až budou příští generace číst nové poselství roku 2006, ne-
bude opět aktuální zamýšlení nad pomíjivostí některých nových „věčných“ pravd nebo spíše 
omylů naší doby a příští generace budou opět hrdé na dílo, které jim zde zanechali předci ať 
už v roce 1895, 1946 nebo 2006 a které reprezentuje křesťanské kořeny Evropy již celá dvě 
tisíciletí.

Závěrem bych chtěl všem krmelínským občanům popřát pokojné a požehnané svátky vá-
noční a do nového roku vyprošuji každodenní radost ve Vašich srdcích a životní optimismus 
nejen po celý nastávající rok.

P. Pavel Kupka, farář, Stará Bělá

Doslovný přepis písemnosti nalezené v báni kostela 
sv. Jana a Pavla v Krmelíně dne 3. 11. 2006.
Zapsáno pro věčnou paměť příštím generacím obce Krmelína:
Tato kaple postavena v létech 1894 až 1900, vysvěcena a zasvěcena sv. Janu a Pavlu v roku 

1900 je náhradou za maličkou kapličku, která stála na pozemku nynějšího domku čís. 84, s ma-
lým zvonkem a obrazem sv. Jana a Pavla, který je umístěn nyní v předsíni kaplové. Největším 
dobrodincem nové kaple byl tehdejší snad největší zdejší rolník František Folta.

Tato kaple byla však za druhé světové války v létech 1939 až 1945 značně zpustošená. Dne 
2. května 1945, tedy týden před ukončením této strašné války, přehnala se válečná litice naším 
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krajem a zanechala po sobě smutný pohled na zpustošenou vesnici. Tehdy vyhořelo v obci, 
která měla 213 čísel, 18 stavení, kromě značného počtu obytných budov, které byly pobořeny 
střelami. Také tato kaple stala se obětí této války. Prchající vojsko německé fronty našlo v ní 
svůj úkryt a z okna věže a pavlače, kde byl dobrý rozhled na ruskou vojenskou přesilu, blížící 
se od obce Staré Bělé, střílelo na své soupeře. Leč ruská armáda brzy postřehla místo nepřátel-
ského útoku a začla na Němce pálit a brzy je z věže vypudila. Leč pohled na kapli byl hrozný. 
Díry od granátů ve zdivu skrz, díry ve střeše od přímých zásahů a střepin, uražen jeden roh 
věže, okenní skla vzduchovými nárazy a otřesy úplně rozbita. Zvlášť bolestný jest pohled na 
vnitřní výzdobu kaple. Toto všechno je příčinou, že bohoslužby nemohou dále býti zde konány 
a je tudíž nutno pomýšleti na rychlé opravy, aby poškozené zdivo, hlavně věže, nehrozilo se-
sutím. Rozhodli se proto katolíci krmelínští, že kapli při té příležitosti zároveň zvětší a vybaví 
tak, aby mohla sloužiti církevním úkonům již jako farní kostel. Je proto kaple prodloužena o 4 
metry na straně presbytáře, presbytář vyvýšen, což dříve nebylo, je též zřízena kazatelna, u vě-
že přistaveny přístavky. V jednom z těchto přístavku jsou schody na pavlač, které byly dříve 
v kapli na téže straně za lavicemi, v druhém přístavku bude schrana pro různé kostelní věci 
a nahoře případně místo pro měchy na varhany. Dosavad jest však v kapli pouze harmonium. 
Věž, vzhledem k prodloužení kaple, jest zvýšena jak na zdivu, tak také větší štíhlostí střechy. 
Na věži je též připraveno místo pro hodiny. Jest zřízena také malá věž, což dosavad také ještě 
nebylo. Také sakristie jest značně zvětšena a provedena předsíň.

Opravu a přístavbu provedla stavitelská firma Jaroslav Klega z Paskova. Krytbu střechy ple-
chem provedl klempířský mistr p. Šipula z Paskova. Opravu krovu a nový krov nad presbyta-
řem a přístavbou sakristie, rovněž na obou věžích provedli odborní tesaři zdejší občané Karel 
Staněk z č. 97 a jeho syn Karel z č. 23 a pomocníci.

Řízení stavby a obstarávání pracovních sil jak placených tak dobrovolníků prováděl již se-
dmdesátiletý obětavý občan Jan Šperlín z č. 81. Nemaje únavy a oddechu ve svém pokročilém 
věku, zhostil se tohoto úkolu k úplné spokojenosti všech vedoucích stavby. Též syn jeho Alois 
Šperlín z č. 128 obětavě sháněl materiál, který v této poválečné době byl těžko k dostání. Svého 
úkolu zhostil se tak, že práce nemusely být nikdy pro nedostatek materiálu přerušeny.

Také zdejší rolníci přispívali dovozem materiálu. Největší zásluhy jak na pracích tak na fi-
nanční výpomoci měl z nich Josef Černík, rolník z čís. 20, synovec dp. profesora Dr. Josefa 
Černíka, zdejšího rodáka, t. č. již zemřelého.

Budiž také poznamenáno, že oprava poškozené kaple byla provedena za velmi ztížených 
finančních podmínek, protože jmění získané dary a sbírkami po osvobození v roce 1945 bylo
v důsledku měnových opatření v nové republice převedeno na tak zvaný vázaný vklad a s tě-
mito penězi nemohlo býti volně disponováno. Bylo proto nutno novými akcemi opatřiti nové 
peníze na zaplacení vzniklých položek, které při tehdejší drahotě byly značně vysoké. Oběta-
vostí štědrých katolíků zdolali jsme i tyto těžkosti.

Kříž na malou věž udělal po směnách Josef Hořínek, t.č. zdejší kostelník, zámečník v mostár-
ně Vítkovických železáren, za spolupráce pánů představených závodu a spoludělníků bez roz-
dílu náboženského a politického přesvědčení, kteří mu ochotně pomohli udělat zdarma co 
spadalo do jejich oboru. Pan Ing. Petržela, t. č. vrchní správce dílen, bytem v Mor. Ostravě, ná-
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boženství řím. kat., příslušník komunist. strany čsl., dovolil z materiálu ním darovaného tento 
kříž zhotovit. Pan Bedřich Kursa, vedoucí úředník skladu materiálu, bytem v M. O.-Hrabůvce, 
náboženství československého, politicky neorganisován, dodal potřebný materiál. Pan Ferdi-
nand Šebesta, mistr, bytem v M. O.-Hrabůvce, náboženství československého, příslušník čsl. 
strany komunistické, partyzán, zařídil kovářskou práci. Pan Emanuel Homola, kovář, bytem ve 
Vřesině u Svinova, nábož. římskokatolického, příslušník čsl. strany nár. soc., provedl kovářskou 
práci se svými pomocníky. Pan Rudolf Haleš, kovář, bydliště Žabeň u Místku, náboženství 
římskokatolického, příslušník československé strany lidové a pan Jindřich Řeha, kovář, bytem 
v Ludgeřovicích u Hlučína, nábož. řím. kat., politicky neorganisován.

Pan Josef Mrozek, svařeč, bytem v Nové Bělé, náboženství evangelického, příslušník komu-
nistické strany čsl., politický vězeň, provedl svářečskou práci se svým pomocníkem Václavem 
Bolkem, svářečem, bytem v Proskovicích, nábož. řím. kat., polit. organisov. v komun. straně 
čsl.

Pan Rudolf Slavík, zámečník, bytem v Radvanicích, náboženství římskokatolického, přísluš-
ník komunistické strany čsl., zhotovil ozdobné růžice na nový i na starý kříž.

Kříže jsou nastříkány horkým kovem, kteroužto věc úředně vyřídil p. Ing. Václav Sunek, zá-
stupce šéfa závodu, bytem v M. O.-Zábřehu, rodák z Proskovic, náboženství římskokatolické-
ho, příslušník čsl. strany lidové.

Nastříkání obou křížů si vyžádalo obnosu 635 Kčs. Na uvedenou částku přispěl p. Bohuslav 
Jarolím, bytem ve Staré Bělé, rodák krmelínský, nábož. římskokatol., příslušník čsl. strany lido-
vé 560 Kčs a zbytek zaplatil (75 Kčs) vpředu již jmenovaný Josef Hořínek, organisátor celé této 
akce pro zhotovení opravení obou křížů.

V době všech těchto oprav na kapli byl předsedou zdejšího kostelního výboru osmdesátiletý 
občan Karel Brož z čís. 28, který vzdor svému vysokému věku pomáhal i při tělesných pracích. 
Pokladnictví po dlouholetém poctivém pokladníku Josefu Kellerovi z čís. 56 převzal Karel 
Hořínek, hutník, bytem v čísle 122. Bohoslužebná roucha a posvátné nádoby byly po dobu 
válečné litice uschovány v čísle 122 u Jana Holáně. Oprava i přístavba děla se za tělesné i fi-
nanční pomoci řady katolíků, kteří s nevšední píli se přičinili, že již v roce 1946 v neděli po sv. 
Janu a Pavlu, tedy o krmelínské pouti, mohly zde býti konány služby Boží. Vnitřek kaple byl již 
skoro vypraven. Vnější dokončení práce děje se v následujících dnech po pouti.

Několik dnů před poutí přišli zde k úrazu kostelník Josef Hořínek z čís. 183, který po celý 
čas pomáhal při oplechování střechy. Jmenovaný spadl ze žebře při stavění lešení pro zedníky. 
Brzy na to zraněn byl rolník Karel Krejčí z čísla 16, který svážení vody na hašení vápna spadl 
pod vůz, když se mu splašily koně. Oba úrazy – dík Opatrnosti Boží – nelze počítati za vážné.

Spis tento jest uložen při nasazování kopule pod velkým křížem na hlavní věži pro paměť 
příštím generacím.

Přejte těm, kteří budovali tuto svatyni i těm kteří se postarali jakýmkoliv způsobem o její 
obnovení a zdokonalení po válečných hrůzách, odpočinutí lehkého a věčné Světlo nechť ať jím 
svítí na věky.

Psáno 8. července 1946 a v tentýž den uloženo do kopule.
Zapsali: Karel Hořínek a František Holáň
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Z Knihovny
V měsíci červenci proběhla v naší knihovně po 15 letech revize knih. Všechny knihy byly 

2 roky vkládány do počítačového programu, a tak byla při revizi přes počítač knihovna uza-
vřena pro čtenáře pouze 1 den. Dříve při ručním zpracování i 14 dní. K dnešnímu dni máme 
v knihovně 11 400 kusů knih.

Každá kniha a po vánocích i časopis má svůj čtecí kód, kterým se zjednoduší a zpřehlední 
půjčování přes počítač. V důsledku toho nás čekají hned po Novém roce změny. Věřím, že 
budou pro čtenáře přínosem.

• Čtenáři, kteří přijdou po 1. lednu 2007 do knihovny, přinesou všechny vypůjčené knihy 
pro zařazení do elektronické evidence. Knihy, které potřebují, si mohou znovu vypůjčit.

• Čtenářské poplatky se budou vybírat vždy v lednu, jejich cena se nemění.
  Děti do 15 let – 30 Kč, od 15 let – 50 Kč. Půjčovní doba se nemění.
• Své připomínky, názory, jména autorů, či knihy, které v naší knihovně postrádáte, napiš-

te na naši e-mailovou adresu knihovna.krmelin@seznam.cz, nebo vložte do připravené 
krabičky, abychom se dozvěděli, co máme zlepšit, nakoupit a jaké služby pro čtenáře 
zkvalitnit.

• V knihovně máte rovněž k dispozici 2 internety a kopírku.
• Rezervace knih bude možná i přes telefon 558 438 346.
Přeji všem čtenářům a návštěvníkům naší knihovny příjemné prožití vánočních svátků a 
nezapoměňte, že „Četba pěkné knihy je nepřetržitým dialogem, v němž kniha mluví a 
naše duše odpovídá.“

Marie Vašicová, knihovnice

Poděkování
U svého životního jubilea 70 let, které oslaví v lednu 2007, odchází z vedení knihovny pan 

Josef Menšík, syn zakladatele obecní knihovny. Oba dohromady věnovali úctyhodných 72 let 
svého života obětavou práci pro Krmelínskou knihovnu. Doufám, že pan Josef Menšík zůstane 
knihovně „věrný“ jako čtenář a přispěje radou, či životní zkušeností. Chtěla bych mu touto 
cestou poděkovat za všechno, co mě během čtyřleté společné práce naučil a předal a popřát 
mu do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.

Marie Vašicová

Z naší školy

V Evropském hrnci!
Jak už jistě víte, naše škola se účastní mezinárodního projektu spolupráce škol. Tento pro-

gram je financován NA Socrates. Našimi partnery jsou základní školy z těchto zemí: Itálie
– Lainate, Slovensko – Olešná, Polsko – Katowice a Rumunsko – Romain. Projekt s názvem „V 
Evropském hrnci“ započal již ve školním roce 2005/2006. ZŠ T. G. Masaryka Krmelín přistou-
pila v letošním školním roce.

První naší aktivitou bylo setkání v italském Lainate ve dnech  9. –12. listopadu 2006. Této 
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schůzky koordinátorů se zúčastnili: Mgr. Dušan Ignačík, Mgr. Adéla Adamusová, Mgr. Roma-
na Tylečková a také zástupci výše jmenovaných škol.

Po příletu do Milána odpoledne ve čtvrtek 9. 11. a následném přesunu do malého historické-
ho městečka Lainate nás netrpělivě očekávali učitelé a žáci. Hned v pátek ráno jsme navštívili 
spolu s dalšími učiteli zdejší školu. Po milém přivítání panem ředitelem a učitelským týmem 
nás s obrovským nadšením, úsměvem na tváři a s našimi vlajkami v rukou přivítaly také děti. 
Připravily si hezký program, který se skládal z různých italských a anglických písní. Poté jsme 
společně s dětmi poobědvali ve školní jídelně. Jelikož v italských školách mají odpolední vý-
uku až do 16:30, měli jsme možnost absolvovat několik náslechů v jednotlivých třídách. Také 
nás čekala prohlídka školy a sportovního areálu. Kolem 17. hodiny jsme se přesunuli na rad-
nici. Pan starosta městečka Lainate nás přivítal a my jsme mu na oplátku předali malé pozor-
nosti z naší školy a obecního úřadu. Společnou večeří jsme příjemně završili první den našeho 
pobytu v Itálii. V sobotu nás čekal spíše pracovní den. Po příjezdu do místní školy následovala 
schůzka všech učitelů podílejících se na projektu. Našim cílem bylo zpracování plánu aktivit 
a jednotlivých činností, které budou realizovány na školách ve šk. r. 2006/2007

Tématem tohoto roku bude zdravá výživa. Jelikož náš projekt je o jídle, stravování a národ-
ních pokrmech, na pozdní oběd jsme se vydali do typické italské restaurace, kde jsme ochutna-
li nejrůznější jídla. Naši italští přátelé nám připravili krásnou odpolední prohlídku historické 
vily přímo v Lainate. Večer nás čekal závěrečný koncert místní dechové kapely a žáků školy. 
V neděli dopoledne jsme ještě absolvovali prohlídku Milána a v odpoledních hodinách jsme 
již odlétali z prosluněné Itálie do naší rodné země.

Naši partneři nás navštíví v následujícím roce a to hned v měsíci lednu. Doufáme, že se jim 
u nás bude líbit stejně, jako nám v italském Lainate.

Mgr. Adéla Adamusová

Turnaj ve florbalu
Dne 29. listopadu odpoledne se v Brušperku ve zbrusu nové sportovní hale konal turnaj 

Povodí Ondřejnice ve florbalu, kterého se zúčastnila družstva Brušperku, Fryčovic, Hukvald 
a Krmelína. Hráči vstupovali do turnaje s vědomím, že loni oblastní turnaj vyhráli, ale letos 
navíc ztratili výhodu domácího prostředí.

Reprezentace naší školy ve složení Matouš Pchálek (brankář), Adam Hubálek, Ondřej Ko-
lasa, Dalibor Staněk, Petr Lyčka, Martina Koudelková, Dalibor Sasín, Michal Synovec, Matěj 
Lanča, René Zawada porazila týmy Hukvald (3:0), Brušperku (2:1),Fryčovic (3:0) a postoupila 
(jako jediný tým s aktivním skóre 8 :1) do okresního kola ve florbalu. To se uskutečnilo o tý-
den později na 11. základní škole ve Frýdku-Místku. Naše reprezentace vybojovala v silné 
konkurenci osmi nejlepších mužstev okresu Frýdek-Místek 6. místo (3 body, skóre 4:9). Ješ-
tě jednou blahopřeji!                                                               Mgr. Dušan Ignačík – ředitel školy

Děti nám napsaly . . .
Ve čtvrtek 19. 10. jsme jeli do Polska, do školy, se kterou máme družbu. V autobuse jsme si 

psali a posílali dopisy a někteří poslouchali discmana. Ostatní seděli a dívali se jen tak z okna. 
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Když jsme přijeli do Katowic, šli jsme se převléknout. Pak jsme šli do haly, kde už byly připra-
vené lavičky a židle. My jsme zpívali písničku Beskyde, Beskyde, …Poláci připravili soutěže 
tříd. Měli poznávat různé písničky a byla tam i módní přehlídka. Potom jsme šli na svačinu, 
kde jsme dostali šneka a uprostřed byl puding. Po svačině jsme se rozdělili na dvě skupiny. 
Jedna skupina šla hrát různé hry a druhá šla vyrábět různé předměty, hrát hry a zpívat. A ti co 
zbyli, šli fandit. Ve hrách jsme byli druzí. Pak jsme šli Ondra, Adam, Lukáš, Dominik, Matouš 
a já hrát fotbal. Ondru proti Polákům píchla do prstu vosa. S Polákama jsme ve fotbale prohrá-
li 1:0 a se Slovákama taky 1:0. Pak jsme šli na oběd. Na oběd bylo hovězí maso s bramborovou 
kaší, červená řepa a houbová omáčka. Po obědě jsme šli opět do haly a hráli jsme florball. Slo-
váky jsme porazili 3:0, ale Poláci nás porazili 3:0. Po florballe jsme se šli převléknout a už jsme
šli do autobusu a jeli jsme domů. Na cestě zpět byla v autobuse velká sranda. V Polsku jsem byl 
už po čtvrté a opět se mi tam jako vždy hodně líbilo.

Dalibor Staněk, 5.třída

Mikuláš ve třídě 
5. prosince k nám třetí hodinu přišel Mikuláš. Zabušil na dveře a obje-

vili se dva čerti a jeden Mikuláš. Mikuláš otevřel knihu a řekl: „Kdo zlo-
bil“?!! Čerti si vzali do pytle Péťu a odnesli ho před dveře, ale pan ředitel 
zastavil čerty a Péťu zachránil, ale musel slíbit před třídou, že se zlepší. 
Mikuláš nám rozdal pytlíčky se sladkostmi a odešel.

Byl to pěkný zážitek.
Marie Mayerová

Zájmové organizace

Z činnosti místního Klubu důchodců
Informace o činnosti místního Klubu důchodců tentokrát od září 2006. Mimo pravidelná 

pondělní setkání členů a měsíční přátelská posezení s hudbou, případně nějakým programem, 
se počínaje měsícem září opět po letní přestávce, schází ženy v Dámském klubu.

Pro zájemce bylo také organizováno školení na práci s internetem.
Zajímavými akcemi organizovanými Klubem důchodců byl autobusový zájezd do Čech pod 

Kosířem a do Plumlova. Rovněž značný zájem nejen členů Klubu, ale i dalších občanů, byl 
o ozdravný pobyt ve slovenských lázních Dudince, který organizoval náš Klub důchodců tak, 
že účastníky přepravil zvláštní autobus z Krmelína do lázní i zpět.

Také Klub připravil autobusový zájezd 25. listopadu na předvánoční prodejní výstavu již 
tradičně organizovanou svazem zahrádkářů ve Frýdlantu nad Ostravicí.

V měsíci září se delegace našeho Klubu zúčastnila setkání Klubů seniorů a důchodců z obcí 
v povodí Ondřejnice, které se tentokrát uskutečnilo ve Lhotce u Kozlovic u příležitosti jejich 
výročí. Tamní Klub připravil pro účastníky hodnotný kulturní program. Dále si zde Kluby 
vyměňovaly zkušenosti ze své činnosti a dohodly další setkání. Takováto setkání jsou orga-
nizována jednou ročně a organizátorem je postupně každý Klub. V roce 2007 to má být Klub 
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důchodců ve Fryčovicích.

Na 7. prosince připravil místní Klub důchodců přátelské posezení s programem zaměřeným 
k Mikuláši a Vánocům. V kulturním programu vystoupila vnoučata členů Klubu. Přislíbeno 
bylo vystoupení žáků základní školy, avšak žáci, na které se účastníci akce těšili, nepřišli. Přišel 
však Mikuláš s andílky a čerty. Ten poděkoval členům a předně výboru za celoroční aktivitu 
a pak andělé s čerty rozdali přítomným perníkové dárky, které pro tento účel napekly a na-
zdobily členky Klubu.

Vzhledem k tomu, že se blíží závěr roku, je výše popsaná akce poslední větší akcí v tomto 
roce, mimo pondělní setkání 18. prosince.

Pro výbor Klubu však práce nekončí, protože připravuje výroční hodnocení činnosti v roce 
2006 a plán aktivit na rok 2007. Hodnocení se připravuje na 11. ledna 2007.

Závěrem informace: výbor Klubu důchodců přeje všem spoluobčanům příjemné a v po-
hodě domova prožité svátky vánoční a do nadcházejícího roku 2007 hlavně pevné zdraví.

František Novák 

Chovatelé hodnotí uplynulý rok
Do roku 2006 jsme vstupovali se 16 členy a jedním čestným předsedou. Měli jsme dost 

náročné cíle, které jsme si vytýčili na výroční členské schůzi v roce 2005 a které jsme chtěli 
v roce 2006 splnit. V březnu jsme se rozhodli, že zkusíme s tak malým počtem členů uskuteč-
nit výstavu ve svém chovatelském areálu. Jelikož bychom to vše, co bylo třeba v našem areálu 
dělat, nestihli do pouti, po jednání výstavního výboru jsme se rozhodli, že výstava se uskuteční 
až v září v chovatelském středisku. Bylo třeba udělat nový plot, zprovoznit místnost pro prodej 
zvířat a připravit tombolu. V zadní části bylo třeba vyrovnat terén, odvézt suť, zbytky oklepané 
omítky a vytrhané podlahy. Členové na těchto akcích odpracovali přes 200 hodin. Nutno po-
dotknout, že těchto akcí se zúčastnili stále stejní členové. 

Výstavu se nám podařilo uskutečnit 9. a 10. září 2006. Vzhledem k tomu, že jsme výstavu 
v areálu dělali poprvé, byl počet návštěvníků vysoký. Zúčastnilo se 180 dospělých a 80 dětí.

Družební soutěž dopadla následovně:
Králík 1. místo Krmelín 1 132,5 bodů 3 čestné ceny
 2. místo Stará Ves 1 128,5 bodů 1 čestná cena
 3. místo Staříč 1 128,5 bodů
 4. místo Paskov 1 127,5 bodů 1 čestná cena
Drůbež 1. místo Krmelín 841 bodů 2 čestné ceny
 2. místo Staříč 839,5 bodů 1 čestná cena
 3. místo Stará Ves 837,5 bodů
 4. místo Paskov 557 bodů 
Bylo uděleno 10 čestných cen na králíky a 5 čestných cen na drůbež. Naši členové získali 

6 čestných cen na králíky a 2 čestné ceny na drůbež. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Slávkovi Jarolímovi, který nám věnoval krmivo pro 

zvířata, dále kamarádům z řad hasičů, kteří nám pomohli při stavění a likvidaci klecí a vyčistili 
nám prostranství pro parkování, dále chci poděkovat obecnímu úřadu za příspěvek na čestné 
ceny a za zajištění výstavy.
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Každý, kdo projíždí okolo našeho chovatelského střediska jistě si všimne, že jsme se pustili 

do velmi náročné práce. Začali jsme s výměnou oken, zazděním dřevěné výplně nad stodo-
lovými vraty. Z důvodu nepříznivého počasí jsme nemohli provést vyrovnávací omítku, tato 
práce nás čeká na jaře příštího roku. 

Děkuji manželkám všech členů za porozumění, bez kterého bychom nemohli tyto náročné 
práce zvládnout. Členům děkujeme za odpracované brigádnické hodiny. Budova chovatelů 
bude dobře reprezentovat naši obec, což je naším cílem.

Miroslav Klimeš, ZO ČSCH

Z činnosti hasičů
Zanedlouho skončí rok, který byl pro náš sbor slavnostním. Oslavili jsme 110. výročí zalo-

žení sboru a výčet akcí spojených s tímto je opravdu bohatý. Kromě těch každoročních, plesu, 
stavění máje a pohárové soutěže, proběhlo svěcení nového hasičského praporu spojené se 
slavnostní valnou hromadou, námětové cvičení na budovu mateřské školy a hasičská slavnost 
s bohatým programem, stojí za to připomenout ukázky nejnovější hasičské techniky.

Žáci na konci prázdnin dostali malý dárek v podobě zájezdu na Vítkov. Navštívili hrad 
Vikštejn, přehradu na Kružberku, byli si zaplavat a zahrát minigolf.

Každoroční podzimní kolo soutěže Plamen a dorostu jsme obsadili kolektivy mladších 
a starších žáků, umístili se uprostřed startovního pole, starší, nebýt výpadku ve střelbě, mohli 
být mezi prvními, a dorostenci, kteří i s několika novými členy porazili všechna družstva.

Zásahová jednotka neměla moc práce. Bylo pár výjezdů, ale nikde nešlo o vážné případy. 
Jeden z výjezdů nemusel být, kdyby majitel dodržoval základní zásady při topení v dřevěných 
chatách a dobře izoloval odtah z malého lokálního topidla. Rozsahem malé ohnisko s mini-
mální škodou, ale počtem zasahujících jednotek velká akce, kromě dvou našich vozidel přijely 
jednotky z Ostravy a Frýdku-Místku. Snad to bude pro tohoto občana ponaučení, zajistit si 
topení lépe, nechybělo mnoho a následky mohly být obrovské.

Pravidelnými kontrolami prošly automobily CAS 32 a DVS 12. Na kabiny byly namontovány 
nové výraznější majáky pro lepší viditelnost vozidel ve tmě a ztížených podmínkách, vozy byly 
přistaveny na pravidelnou technickou prohlídku. V hasičském domě se připravoval prostor 
pro umístění elektroinstalace nového dálkového spouštění sirény. V oblasti svolávání zásahové 
jednotky má velitel sboru další možnost. Využívá mobilního telefonu, kdy v případě potřeby 
pošle zprávu operátorovi, který vzápětí vyšle na navolenou skupinu hasičů krátkou textovou 
zprávu s popisem události, díky níž ti, kteří jsou v obci nebo poblíž, mohou lépe reagovat na 
vzniklou situaci. Svolávání je efektivnější a rychlejší. V oblasti komunikace s HZS nepůjde ke 
konci roku, z důvodu skončení platnosti licence, používat stávající radiostanice a proto musí 
být co nejdříve pořízeny nové, které již komunikují na novém systému MATRA. Staré vysí-
lačky bude možné použít výhradně v místě zásahu nebo při cvičeních. Součástí výcviku členů 
zásahové jednotky jsou pravidelná školení, která absolvovali velitelé a strojníci. 

Výroční valná hromada uzavře slavnostní rok 2006. Bude představeno nové pamětní tablo 
a zároveň předávány jeho miniatury.

Společenské akce v roce 2007 odstartuje výšlap na Lysou horu a v sobotu 3.2.2007 má ter-
mín hasičský ples ve sportovní hale. 
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Pro zopakování důležitá telefonní čísla pro případ požáru nebo jiné technické havárie:
- hasičský dům - ohlašovna p. Červenka Jiří  558 674 027
- velitel sboru SDH Krmelín p. Balcar Martin  725 146 232
Občanům obce Krmelín přeji, kromě tradičního klidného prožití svátků vánočních a konce 

roku, ať nemusíte telefon použít.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

Zpráva z činnosti TJ Sokol Krmelín

Házená
Po nabitém podzimním kole jsou známy výsledné tabulky všech družstev, se kterými by-

chom vás chtěli seznámit.
 Severomoravská liga mužů:
1. TJ LOKO Suchdol
2. TJ Lesana Zubří
3. TJ Sokol Krmelín
Severomoravská liga dorostenci:
1. TJ Rožnov p/Radhoštěm
2. TJ Sokol Krmelín
3. TJ Meteor Orlová

Mladší žáci pro nedostatek hráčů byli ze soutěže odhlášeni.
Děkujeme všem svým příznivcům a fandům za podporu při domácích zápasech a těšíme se 

na jarní kola soutěže.

Vánoční turnaje
Srdečně zveme všechny naše členy a občany Krmelína na naše tradiční Vánoční turnaje :
pondělí  25. 12. od 8.00 do 14.00 turnaj v nohejbale (čtyřčlenná družstva)
úterý  26. 12. od 8.00 do 14.00 tenisový turnaj (čtyřhry)
středa  27. 12. a čtvrtek 28.12. od 16.00 do 21.00 turnaj čtyř generací v házené
sobota  30. 12. od 8.00 do 14.00 turnaj v badmintonu (smíšené čtyřhry) 
Na všechny turnaje je zápisné 40 Kč na osobu.
Ceny do turnajů věnovala TJ Sokol Krmelín.

Tělovýchovná jednota Krmelín přeje všem sportovcům a občanům naší 
obce příjemné prožití vánočních svátků.

Do nového roku 2007 hodně zdraví, štěstí, 
rodinné pohody a sportovního elánu!

Lenka Zborovská
 

Severomoravská liga st. žačky
1. Sokol Poruba
2. HC Ostrava
3. Sokol Hrabůvka
8. TJ Sokol Krmelín
Divize st. žáci:
1. HCB Karviná A
2. HC Zubří A
3. TJ Rožnov p/Radhoštěm
19. TJ Sokol Krmelín
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ODDÍL FUTSALU
V 3. lize - Divize „F“ ročníku 2006/2007 naše mužstvo zatím drží kontakt s předními muž-

stvy. Po odehraných osmi kolech patří našemu mužstvu 2. místo za 6 výher a 2 prohry.
Letošní sezóna nám moc nepřeje po stránce zdravotní. Ze základní sestavy máme zraněné 

čtyři hráče. Dva začali trénovat a po vánočních svátcích by mohli naskočit do rozehrané sou-
těže. Musím říct, že kluci, kteří je nahradili, zatím dostávali možnost jen sporadicky, ale chytli 
příležitost za správný konec.

Výborné podmínky máme v SH Brušperku, kde hrajeme domácí zápasy.
Výsledky „A“ mužstva: 
SK Krmelín – Ferram Opava  6:2 (4:1)
FSC KOMAX Kunčice p./O – SK Krmelín  2:6 (0:2)
CC R.Mroček-LKW Jistebník „B“ – SK Krmelín  5:2 (0:4)
SK Krmelín – AC Gamaspol Jeseník  5:3 (2:1)
Zvěřáci Ostrava – SK Krmelín  1:2 (0:1)
SK Krmelín – FC Seznam-Langer Ostrava  4:1 (3:0)
 SVP Tsunami Příbor – SK Krmelín  9:8 (2:3)
 SK Krmelín – FC Parlament Ostrava  7:0 (4:0)
Tatran Baracuda Jakubčovice – SK Krmelín          9. prosince 2006
Poslední zápas odehraje naše mužstvo v pátek 15. prosince 2006 v 19:30 hod. v SH Brušperk 

proti mužstvu KFV Roub Vítkovice.
Tímto bych chtěl pozvat naše fanoušky , které by nám mohla závidět i ligová mužstva, 

aby nás přišli povzbudit.
Ještě pár řádků o našem B - mužstvu.
Mají odehráno 6 zápasů a prozatím jim patří 6. místo v Okresním přeboru. Do konce roku 

odehrají ještě tři mistrovská utkání.
Výsledky „B“ mužstva : 
SK Krmelín „B“ – Keravit Ostrava 1 : 0
SK Krmelín „B“ – FC Anit Ostrava 4 : 2
SK Krmelín „B“ – Zvěřaci Ostrava „B“ 2 : 0
SK Krmelín „B“ – FC Bohemia Ostrava 1 : 3
SK Krmelín „B“ – Panorama Ostrava 2 : 3
SK Krmelín „B“ – FK Startronic Ostrava 4 : 0
Oddíl děkuje sponzorům: TJ SOKOL Krmelín R. M. KOVO s. r. o.
 ALELA - výroba nábytku a interiéru s. r. o. KP STRING s. r. o.
 Na závěr bych chtěl všem popřát pěkné Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2007.

Petr Matušinský

Mezi námi . . .
Co myslíte, vážení občané, pamatujeme více takových podzimů, jako je letošní ? Petrklíče 

chtějí kvést, narcisy raší, sedmikrásky se větrem ohýbají na dlouhých stopkách. A děti? Ty jezdí 
na kolech v lehkých bundách, minulý týden chodily po cestě jen v mikinách. Daří se stavební-
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kům, třeba se stihne i zastřešení naší mateřské školy.

Jarmark řemesel – 4. listopadu letošního roku. A počasí – chvíli jen vítr, pak pršelo i sněžilo. 
A přece, do sálu zdejšího pohostinství zavítalo 616 občanů. Počítali jsme návštěvu jen do 13.30 
hodin, pak jsme se také začali obdivovat všemu, co oprávněně zaujalo naše občany. Ptala jsem 
se, který stůl nejvíce oslovil. A zde je rekapitulace:

1) Betlém z kukuřičného šustí – zasloužený obdiv patří naší Zdeňce Havránkové
2) Malování na sklo
3) Malování na hedvábí
4) Zdobení perníčků
5) Patswork a bytové doplňky
Chci uvést, že záleželo i na místě, kde byly stoly v sále umístěny, protože pro velký zájem se 

k některým stáním prodejců občané hned nedostali. Chci ale vyzdvihnout kulturu prodeje 
všech přítomných vystavovatelů, byl to obdiv k prodávanému sortimentu, žádné pomlouvání 
vzhledem k cenovým relacím a co bylo velmi sympatické, že si vyměňovali vizitky s nadějí na 
příští setkání.

Chci poděkovat především Vám, senioři, Vám, maminky s dětmi a všem ostatním, kteří jste 
bez ohledu na nepřízeň počasí přišli. Bylo mi líto, že frgály, které nám brzy ráno přivezl zá-
stupce starosty Staré Vsi nad Ondřejnicí, se okamžitě vyprodaly a zdaleka tak neuspokojily Váš 
zájem, ale slibuji, že v příštím roce objednávku navýšíme. Děkuji všem místním, kteří pomohli 
s ustavením stolů, dětem školy mateřské za překrásné výkresy a výrobky z papíru i pedago-
gům uvedené školy za výzdobu sálu, sestrám Kúřilovým za zpěv.

Jarmark byl navštíven i přespolními a tady si dovolím předat zprávu SMS, kterou jsem ob-
držela: „Odcházíme s pětikorunou v kapse, ale nadšeni atmosférou jarmarku a Vašimi občany“. 
Milí spoluobčané, děkuji Vám.

Pečeme, uklízíme a znovu pečeme. Pro Vás, kterým 30 druhů cukroví je stále málo, nabízím 
cerept č. 31, který lehce zvládne i manžel s dětmi a Vy si pro změnu zasednete k televizi.

Máčené piškoty s překvapením
Připravíme si: kulaté piškoty, banány, hrozinky máčené v rumu, čokoládu, 

párátka.
Postup: kulatý piškot položíme rovnou plochou na vál, přidáme kolečko ba-

nánu, hrozinku, přiklopíme druhým piškotem, propíchneme párátkem a pono-
říme do rozpuštěné čokolády. Na mřížce necháme okapat.

Rychlá příprava, vynikající výsledek, manžel bude nadšen a příští rok motivován úspěchem 
letošním, sám překvapí upečením vánočky – třeba.

Jako děti jsme se na Vánoce velmi těšily. Teď někdy slýchávám opak tohoto očekávání a stále 
více konstatování, aby už bylo po svátcích. Shánění po obchodech, na mnoho povinností ne-
zbývá čas. Je doba Adventu, zkusme se alespoň na chvíli zastavit a těšit se na svátky vánoční, 
jako tenkrát, kdy jsme byli těmi dětmi, kdy jsme celé období vnímali srdcem. Protože, kdo 
nemá peníze, je chudý, kdo nemá přátele je chudší, ale kdo nemá srdce, je nejchudší.

Vážení spoluobčané, sváteční pohodu, zdraví a Boží požehnání Vám i Vašim blízkým.
Ať je rok 2007 pro Vás lepší než byl ten letošní.

Vaše Ludmila Adámková
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Plesová sezona v roce 2007
20. ledna KDU-ČSL Obecní dům
26. ledna ODS Obecní dům
  2. února ZŠ-Dětský maškarní bál sportovní hala
10. února TJ SOKOL sportovní hala
17. února SDH sportovní hala
23. března ZŠ-Rodinománie Restaurace na Benátkách
 (ples pro rodiče a děti)   

Bezpečné užití zemního plynu
1. Co dělat, když ucítím ZP?
Zemní plyn je přírodní plyn, lehčí než vzduch, který nezapáchá, není jedovatý a neškodné 

jsou i jeho zplodiny – především pára a oxid uhličitý. Kvůli jeho bezpečné distribuci a použití 
se provádí tzv. odorizace, což je umělé obohacení zemního plynu látkou či směsí látek, odo-
rantem, s mimořádně intenzivním a charakteristickým zápachem, aby již při jednoprocent-
ní koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik.

Jak zjistíme sami, že dochází k unikání zemního plynu?
Při větším úniku poměrně snadno, čichem, případně sluchem. Pokud je únik menší a ne-

jsme si jisti, zda a kde k němu dochází, potíráme podezřelá místa mýdlovou vodou, netěsnost 
se pak projeví tvorbou bublinek v místě úniku. A teď jedna zásada – k vyhledávání místa úni-
ku nesmíme nikdy použít otevřený oheň!

Co dělat, když zemní plyn uniká?
V případě zjištění úniku plynu nebo podezření na jeho únik je třeba neprodleně zavolat 

na linku 1239 Pohotovostní služby Severomoravské plynárenské, a. s., a dále provést tato 
bezpečnostní opatření:

• Uzavřít hlavní uzávěr plynu, příp. uhasit všechny plameny v objektu!
• Zajistit co nejsilnější odvětrání prostoru!
• Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit!
• Vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu!
• Nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, nevytahovat je ze zástrček!
• Nepoužívat spotřebiče s bateriovým napájením (zvonky, mobilní telefony)!
• Nepoužívat výtah!
• Varovat ostatní obyvatele a urychleně opustit budovu!
• U nepřístupných prostor uvědomit policii a hasiče!
• Zpřístupnit místo úniku pro pohotovostní a poruchovou službu!

Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba Severomoravské plynárenské, a. s.  1239
Hasičský záchranný sbor:  150
Záchranná služba:  155
Policie ČR:  158
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Aktuality
 Upozorňujeme občany, aby označili své rodinné domy popisnými čísly a usnadnili tak 

pracovníkům firmy MEDIA Servis roznášku předplaceného tisku.
 Za pochopení a vstřícnost děkují pracovníci roznáškové služby MEDIA Servis Frýdek-

-Místek
 Během vánočních svátků v době od pondělí 18. prosince 2006 do pondělí 8. ledna 2007 

bude prodloužena otevírací doba místního hřbitova, tj. od 8:00 do 20:00 hodin.
 Žádáme občany, aby provedli ořez větví přesahujících přes oplocení a tím umožnili řidi-

čům společnosti OZO Ostrava provést odvoz domovního odpadu
 Připomínáme v zimních měsících, v případě sněhové kalamity, provést před svými rodin-

nými domy posyp chodníků a odstranění případných rampouchů ohrožujících bezpeč-
nost chodců.

 Na obecním úřadě jsou k dispozici aktuální jízdní řády hromadné autobusové přepravy 
linek projíždějících obcí, kterou zajišťuje CONNEX Morava, a. s.

ZAMĚSTNÁNÍ
Podnikání: www.vydelekzdomu.cz 
Různé
Hubnutí: www.zdravehubnout.cz 
 Tel.: 603595492

OPRAVY 
chladniček a mrazniček

 do 24 hodin bez DPH za práci
 opravy všech značek v bytě zákazníka
 tlakování a plnění autoklimatizací
                        
mechanik: p. Holaň   mobil: 605 140 362      

Tel: 596 731 421

Ostrava-Nová Bělá, Krmelínská 357

Nově otevřený obchod
„GARÁŽ“ v Krmelíně
nabízí nové i použité oblečení, kabelky, 

obuv, bižuterii a další zboží
za velmi výhodné ceny.

Najdete nás vedle autopůjčovny a autoba-
zaru AUTOHART, cca 150 m od obecního 

domu směrem na Ostravu.
Nyní otevřeno od 13:00 do 16:30 hodin.
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Přijďte si vybrat a uřezat
svůj vánoční stromek!

Tato tradice „vlastnoručně si vybrat a uřezat svůj 
vánoční stromek“, je již po mnoho let praktikována 
u našich zahraničních sousedů. Společným výběrem 
vánočního stromku si tak celá rodina může nadělit 

první voňavý dárek Vánoc…

Tímto, Vás srdečně všechny zveme, k netradičnímu 
nákupu vánočních stromků - v květináčích i „vlastno-

ručně“ řezaných

KDE: pole u „Restaurace Šindlerův Dvůr“
KDY: 15.–17. 12. 2006 v době od 8.00–16.00 hod

CO: vánoční smrky – pichlavé/zelené 
a stříbrné/300 Kč 

vánoční jedličky – v omezeném množství 
350 Kč 

v květináčích - smrky 400 Kč
Při výběru a nákupu vánočních stromků 
se můžete občerstvit horkým svařeným 

vínem
a jinými dobrotami na „Šindlerově Dvoře“!

Srdečně Vás zve Firma Tachezy
mob 605 248 691
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