Občasník č. 4

Prosinec 2007

Všechno ztichlo v čase vánočním,
snad i srdce se skví.
Všude je vůně kolem nás
i andělé prozpěvují,
to přišel Vánoc čas.

Nejen o Vánocích zapalujeme světla, nejen o Vánocích zbavme srdce ledu,
ať vánoční čas naplní srdce v nás!
Hodně pokory, lásky a tolerance na každý den všední i sváteční.
Starosta obce, zastupitelstvo obce, zaměstnanci Obecního úřadu v Krmelíně
a členové redakční rady

Stav díla „Obec Krmelín – Rekonstrukce budovy Obecního úřadu
v obci Krmelín“
Na výše uvedenou stavbu obdržela obec dotaci ze státního rozpočtu na rok 2007 ve výši
9 000 000 Kč. Na základě výsledků výběrového řízení byla smlouva o dílo na realizaci této stavby
uzavřena s firmou Beskydská stavební, a. s. Třinec s cenou ve výši 11 622 284 Kč včetně DPH. Při
přidělení dotace stanovilo Ministerstvo financí tyto podmínky:
do 31. 12. 2007 dokončení díla včetně kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci, do
15. 2. 2008 finanční vypořádání a do 30. 6. 2008 závěrečné vyhodnocení akce. Přes relativně
krátké časové období a vzhledem k rozsahu rekonstrukce bude první postupný termín splněn
– závěrečnou kontrolní prohlídku stavby provede stavební úřad Brušperk dne 18. 12. 2007 od
10.30 hod.
A jak budou rekonstruované prostory využívány? Při vstupu do budovy hlavním vchodem
bude vpravo umístěn poštovní úřad (bývalá prodejna květin), prostory vlevo (bývalá pošta) poslouží buď potřebám obecního úřadu nebo budou pronajaty. V celém I. patře bude znovu zřízen
obecní úřad a do II. patra (podkroví) se přemístí místní knihovna.
V současné době je zpracováván Ing. arch. Šonovským projekt interiéru obecního úřadu s termínem předání 30. 1. 2008. Po výběrovém řízení bude zadána výroba nábytku a jeho montáž,
předpokládané přestěhování do původních prostor je do konce pololetí 2008. Pro zajištění bezbariérového přístupu do II. a III. nadzemního podlaží budovy obecního úřadu a III. nadzemního
podlaží budovy MŠ bude přistavěn výtah, jehož projektová dokumentace je nyní zpracovávána.
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Dále bude zateplen plášť budovy s novou fasádou a upraveno okolí obou budov. Závěrem informace nejdůležitější - otevření poštovního úřadu bylo pracovníky pošty přislíbeno v průběhu ledna 2008. O dalších investičních záměrech obce budete informováni v souvislosti se schváleným
definitivním rozpočtem obce na rok 2008 v jarním čísle Zpravodaje.
Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Sdělení obecního úřadu
K celoročnímu sběru železného šrotu sloužil kontejner původně umístěný na volném prostranství před Autolakovnou Graca. V poslední době docházelo k jeho zneužívání ukládáním komunálního odpadu, proto byl přemístěn za oplocení areálu autolakovny. Kovový odpad lze do něj
ukládat opět celoročně, a to v pracovní dny pondělí až pátek od 8 do 15 hodin nebo po telefonické dohodě – tel. čís. 603 751 834, 558 674 030 - v jiných dnech nebo hodinách.
Doufáme, že toto omezení neovlivní Vaše aktivity a železný odpad bude ukládán jen na tomto
místě nebo v okolních sběrnách.
Ing. Václav Zezulka, starosta obce
V pondělí 31. 12. 2007 bude obecní úřad v Krmelíně uzavřen.
Doporučujeme vyřídit potřebné záležitosti dne 27. a 28. 12. 2007.
Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Ceny vodného a stočného pro rok 2008
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava bylo rozhodnuto s platností od 1. ledna 2008 uplatnit následující ceny včetně DPH.
Voda pitná (vodné) 25,88 Kč
Voda odvedená (stočné)
23,44 Kč

Svoz odpadu v době vánočních svátků
OZO Ostrava, provozovna Studénka, sděluje, že odvoz odpadu bude v 52. týdnu 2007 a v 1. týdnu 2008 z důvodu vánočních svátků probíhat takto:
Pondělí 24. prosince – svoz bude proveden dle harmonogramu
Úterý 25. prosince – svoz bude posunut na středu 26. 12. 2007
Pondělí 31. prosince – svoz bude proveden dle harmonogramu
Úterý 1. ledna - svoz bude posunut na středu 2. 1. 2008

Vše pro zdraví
Je tu opět zimní období, v létě čisté a malebné vesnice se opět zahalují do špinavého a štiplavě
páchnoucího dýmu. V domácích kotlích lze spalovat prakticky cokoli. Stačí pár komínů rodinných domů spalujících nekvalitní palivo, plasty, kelímky, pneumatiky či jiný domácí
odpad a obyvatelé dýchají vzduch horší než v průmyslových oblastech.
Koncentrace emisí, hlavně polétavého prachu od počátku října opět převyšují několikanásobně limit.
Co vypouští do ovzduší ten, kdo pálí odpad? „Zdraví škodlivé rakovinotvorné
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látky“, kterými postupně trávíme nejen své okolí, ale i sami sebe.
Vytápění v domácnostech se na škodlivých emisích podílí z 38 %. Na rozdíl od většiny evropských států množství škodlivých částic v ČR v posledních letech neklesá. Emise polyaromatických uhlovodíků dokonce ze dvou třetin (66 %) pocházejí z vytápění domácností. Nadlimitním
koncentracím benzo(a)pyrenu, který je zástupcem této skupiny látek, je vystaveno 69 % populace.
Vzniká nárůst výskytu alergických onemocnění. V roce 2006 byla alergická onemocnění zaznamenána u 30 % dětí, polovinu z toho tvoří respirační alergie. Odborné studie prokazují, že právě
znečištěné ovzduší, zejména jemnými prachovými částicemi, vede ke zvýšenému riziku vzniku
alergií, chronických plicních chorob, rakoviny a snížení délky života.
Jak je na tom v zimním období naše obec, všichni dobře víme, ale nedbáme. Od šetření
na nesprávném místě mnohé z nás neodradí ani pověst našeho kraje s nejvyšším výskytem
škodlivin a s nejhorším životním prostředím v celé republice.
Pálení odpadů je možno přirovnat k riziku přecházení na červenou. „Zatímco na přechodu
hrozí srážka s autem hned, u spalování odpadů je riziko otázkou budoucnosti nás všech“.

Vážení občané,
jelikož nám velice záleží na zlepšení vztahů mezi veřejností a Policií ČR, zřídili jsme webové
stránky našeho Obvodního oddělení PČR Brušperk, na kterých uvádíme údaje, které by mohly
být pro vás přínosné a zajímavé. Jsou zde například uvedeny kontakty na policisty pro Vaši obec
a na vedení OOP Brušperk, je zde vyznačeno teritorium působnosti a orientační plánek celého
území OOP Brušperk, zjistíte zde, který policejní inspektor s územní odpovědností v jednotlivých
obcích vám může pomoci při řešení různých situací a problémů. Také se vás zde budeme snažit
informovat o stávající bezpečnostní situaci ve Vašem regionu, jak se nám daří zjišťovat pachatele
trestný činů spáchaných v našem služebním obvodě, o aktuální bezpečnostní problematice jak na
úseku veřejného pořádku, tak v silniční dopravě, budou zde z naší strany zveřejňována upozornění na některé formy páchání trestné činnosti. Také se s Vámi podělíme o aktivity zdejší policie na
úseku preventivní činnosti, jako je např. organizování výchovných programů pro děti a mládež,
realizace besed s různými skupinami občanů, organizování ukázek z výcviku a činnosti policie.
Mohou zde být rovněž zveřejňovány i některé další informace, o které případně projevíte zájem.
I když na rozdíl od řady dalších zemí (USA, Francie, Nizozemí, nově Slovensko atd.) neexistuje
v České republice žádná organizovaná forma výkonu pomoci občanů policii, kteří by se podíleli
např. na dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, budeme vděční za iniciativní přístup
spoluobčanů při řešení našich společných problémů. Hlavním trendem v naší práci směrem
k Vám (zákazníkovi) již je a v budoucnosti nadále bude otevřenost a vstřícnost, chceme občany
a představitele obcí brát jako aktivního partnera, který se podílí na zodpovědnosti za bezpečnost
v dané obci. Věřím, že tato spolupráce s Vámi povede hlavně k tomu, že svými dotazy a námitkami k práci vykonávanou policisty z Brušperka, se nám společně podaří zajistit kvalitní, profesionální a efektivní přístup Policie ČR na obvodním oddělení v Brušperku k veřejnosti.
Věřím, že pomocí nejen těchto stránek společně vyřešíme nejeden Váš problém. Internetová
adresa: www.pcrbrusperk.estranky.cz, administrátor stránek pprap. Lukáš Dohnal
S pozdravem a s přáním veselých Vánoc a všeho nejlepšího do Nového roku 2008 Vám
přeje kolektiv OOP BRUŠPERK
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Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů pro
majitele a uživatele pozemků

Z důvodů zabezpečení provozu rozvodného zařízení, kvalitní dodávky elektřiny, snížení ztrát
v sítích a zajištění bezpečnosti osob, na základě energetického zákona č. 458/2000 Sb., zákona č.
114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, vyzýváme majitele a uživatele pozemků v obci ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení.
Okleštění (ořez) dřevin musí být dle platných ČSN a EN, zák. 458/2000 Sb. provedeno tak,
aby:
• nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí byla alespoň 1 m u holých vodičů; 0,5 m
u izol. vedení od ovocných stromů a 0,3 m u izol. vedení od lesních a ostatních stromů s uvažováním ročního přírůstku,
• v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, tj. pod vedením a 7 m (10 m u zařízení postaveného do konce roku 1994, mimo lesní průseky) na každou stranu od krajních vodičů,
dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů byla 2 m
u holých vodičů a ovocných stromů izol. vedení; 0,5 m u izol. vedení lesních a ostatních stromů a u závěsných kabelů u ovocných stromů; 0,3 m u závěsných kabelů lesních a ostatních
stromů s uvažováním ročního přírůstku,
• v ochranném pásmu vedení 110 kV, tj. pod vedením a 12 m (15m u zařízení postaveného do
konce roku 1994) na každou stranu od krajních vodičů dosahovaly porosty maximální výšky
3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů byla 3 m s uvažováním ročního přírůstku.
Při práci je nutno dodržet bezpečné vzdálenosti osoby od vodičů pod napětím dle ČSN 34 3108
minimálně 2 m u vn a 3 m u 110 kV. Odstraňování stromoví, při kterém by mohla být ohrožena
bezpečnost a funkčnost vedení, musí být provedena jen se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Okleštění dřevin proveďte v termínu od 1. prosince 2007 do 31. prosince 2007
Uplyne-li tato lhůta marně, bude provedeno okleštění, případně odstranění dřevin, společností
ČEZ Distribuční služby, s. r. o. (na základě pověření držitele licence na distribuci) a to na nebezpečí majitele nebo uživatele pozemku.
Touto výzvou nejsou dotčena práva a povinnosti uložená zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění
a prov. vyhl. č. 395/1992 Sb.
Ing. Aleš Hlaváč, ved. oddělení PPS vn a nn Morava, ČEZ Distribuční služby, s. r. o., Ostrava

Přemístění autobusového stanoviště ve Frýdku-Místku
Od 9. 12. 2007 došlo ve Frýdku-Místku k přemístění stávajícího autobusového stanoviště
z místecké části města do Frýdku na ul. „Na Poříčí“.
Původní autobusové stanoviště v Místku bude dočasně využíváno jen z části jako autobusová
zastávka s názvem „Frýdek-Místek, Politických obětí“ s tím, že zde nebude umožněn vjezd ve
směru do Frýdku.
Některé změny v linkové osobní dopravě k datu 9. 12. 2007:
Bude zrušeno levé odbočení směrem od Frýdku ze silnice I/48 na staré autobusové stanoviště
v Místku.
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Změny u autobusových zastávek:
Bude zrušena zastávka Frýdek-Místek, Frýdek, žel. St.
Změna názvu zastávky Frýdek-Místek, autobusová stanice na nový název Frýdek-Místek, Místek, Politických obětí
Zavedení nové zastávky Frýdek-Místek, Frýdek, autobusové nádraží
Zavedení nové zastávky na MK ulice 8. pěšího pluku na straně „U Krymu“ Frýdek-Místek,
Místek, Poliklinika.
Linky ve směru od Staříče budou mít zastávky Frýdek-Místek, Místek, Anenská; Frýdek-Místek, Frýdek, autobusové nádraží a Frýdek-Místek, Frýdek, magistrát v obou směrech.

Naši jubilanti
V měsících říjnu, listopadu a v závěru letošního roku oslavili a oslaví významná životní výročí
naši občané
paní Radomila Jedličková 70 let
pan Milan Mácha
75 let
paní Marie Šindelová
75 let
paní Viera Linhartová
75 let
paní Anna Ručková
80 let
paní Alice Procházková 80 let
pan Václav Zezulka
85 let
paní Karla Petrovská
85 let
Úctyhodných 60 let společného života oslavili milí manželé Alois a Růžena Lyčkovi. O svou
rodinnou pohodu trvající 50 let se s členy komise pro občanské záležitosti podělili i manželé
Milan a Svatoslava Máchovi.
Především pevné zdraví, radost, spokojenost, duševní pohodu a hodně životního elánu tímto
přejeme všem jubilantům.
Naše obec se v době od posledního vítání občánků v dubnu letošního roku rozrostla o další
nové občánky Jaroslava Tyšera, Kateřinu Fibingerovou, Lukáše Matušinského, Nikolu Ručkovou,
Lindu Havránkovou, Dominika Švrčka, Kateřinu Víchovou a Báru Blačinskou.
Ve druhé polovině letošního roku nás navždy opustili
ve věku 84 let paní Stanislava Golková
ve věku 85 let paní Ludmila Palmiová
ve věku 93 let pan Eduard Linhart
ve věku 79 let paní Anna Pavlisková
ve věku 83 let pan Augustin Chvostek
ve věku 75 let paní Alenka Selcová
ve věku 83 let paní Vítězslava Slavíková
Rodinám zesnulých vyjadřujeme touto cestou hlubokou
soustrast.
Hana Plačková
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Slovo k adventu
Adventem vstupujeme do nového církevního roku. Stojíme v této
době jakoby na počátku, na přelomu věků a prožíváme napětí i tíhu
tehdejší doby. Čekáme narození Mesiáše.
V adventu se připravujeme na velikou vánoční radost. Ta vstoupí
do našich životů i do našich vztahů. Obdarováváme své blízké, jsme
spolu v rodinách i s přáteli, nezapomínáme ani na neznámé a potřebné.
Snažíme se leccos nahradit, leccos napravit, projevujeme si lásku a vzájemnou pomoc. Vánoce
jsou tedy především obdobím dávání.
Abychom však mohli dávat, musíme nejprve shromažďovat. Platí to v materiálním i duchovním smyslu. To, co chceme dávat především a co není hmotné povahy, musíme mít v sobě živé.
Pravá radost jde zevnitř a nemá nic společného s všudypřítomným křepčením a televizní vysmátostí. Za pravými dary a hodnotami je nutno ponořit se hlouběji. K tomu nás vybízí advent.
Advent má být dobou čerpání a přijímání, usebrání a přemýšlení. Uchylujeme se alespoň chvílemi do samoty, obracíme se do sebe, k základům své víry. Jen ve ztišení a trpělivém naslouchání
můžeme zachytit hlas, který nás vede od povrchu světa k jeho smyslu, od marného shonu lidského života k jeho podstatě. I příroda je teď s námi srozuměna. Ubývá světlo a teplo, život se stahuje
do kořenů, mnohé živé se ukrylo hluboko v zemi. A tak společně čekáme na návrat světla.
Není snadné dnes dobře prožít advent. Ve světě, který je stále víc ovládán nezřízenou a bezohlednou chamtivostí, uprostřed davu, který utíká sám před sebou do lhostejnosti, prázdného
tlachání a zneuctívání všeho. Nikoli mluvení, ale tichu a naslouchání je dnes třeba se učit.
Jsme na cestě. Na cestě, jak věříme, ke konečné radosti. Advent je i dobou velké naděje.
Máme-li být kvasem a solí země – spolutvůrci stvoření – znamená to, že její stav nám nemůže
být lhostejný. Byla nám svěřena a měli bychom o ni s láskou a plnou odpovědností pečovat. Stav
světa ale příznivé svědectví nepodává. Advent se stává výzvou pro nás všechny.
Převzato z tisku
Vážení občané obce Krmelína,
dovolte, abych z tohoto místa poděkoval zastupitelům obce Krmelína za letošní opět velkorysou pomoc při opravě střechy (krovu a střešní krytiny) římskokatolického kostela sv. Jana
a Pavla. Jsem si vědom toho, že nelze spoléhat pouze na pomoc obce, ale rovněž faktu, že ani
pravidelně konané účelové sbírky při nedělních bohoslužbách, nejen v Krmelíně, ale i ve Staré
Bělé a v Proskovicích, nejsou schopny pokrýt zbývající rozpočet opravy ve výši cca 1,8 mil. Kč.
Chci se proto obrátit na všechny občany Krmelína, nejen ty, které pravidelně vídávám na
bohoslužbách a poprosit Vás o jakýkoli finanční dar. Vždyť kostel je v každé obci tradiční dominantou a bývá mnohdy nezastupitelným místem při rodinných událostech nebo místem krásných koncertů, které člověka povzbudí a naladí do dalších všedních dnů.
Prosím všechny dárce, aby své příspěvky poukazovali ve prospěch účtu farnosti Ostrava, Stará Bělá, pod kterou Krmelín patří, tj.: 111729531/0300
Dárce, kteří by chtěli uplatnit z poskytnutého daru nárok na odpočet daně z příjmu dle zák.
586/1992 Sb. v platném znění, prosím, aby mne kontaktovali na tel.: 596 769 021 nebo na email: rkf.starabela@doo.cz za účelem vydání potřebného dokladu pro finanční úřad.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát krásné a pokojné prožití vánočních svátků.
P. Antonín Kocurek, duchovní správce
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Pořad bohoslužeb v naší Starobělské farnosti
o Vánocích 2007
v Krmelínském kostele sv. Jana a Pavla
24. 12.
Štědrý večer: mše svatá – tzv. „půlnoční“
25. 12.
1. Svátek Vánoční – Boží hod vánoční,slavnost Narození Páně
26. 12.
2. Svátek Vánoční – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
31. 12.
sv. Silvestra, poděkování za uplynulý rok
1. 1. 2008 Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie

21:00
9:15
9:15
15:45
9:15

ve Staré Bělé, kostel sv. Jana Nepomuckého
24. 12.
Dětská štědrovečerní mše
Štědrý večer: mše svatá – tzv. „půlnoční“
25. 12.
1. Svátek Vánoční – Boží hod vánoční,slavnost Narození Páně
26. 12.
2. Svátek Vánoční – svátek sv.Štěpána, prvomučedníka
31. 12.
sv. Silvestra, poděkování za uplynulý rok
1. 1. 2008 Nový rok – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

15:00
23:00
7:30
7:30
17:00
7:30

v Proskovicích, kostel sv.Floriána
24. 12.
Štědrý večer: mše svatá – tzv. „půlnoční“
25. 12.
1. Svátek Vánoční – Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně
26. 12.
2. Svátek Vánoční – svátek sv.Štěpána, prvomučedníka
1. 1. 2008 Nový rok – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

22:00
10:35
10:35
10:35

Tříkrálová sbírka 2008
Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje Tříkrálové sbírky, kterou celostátně na pomoc lidem
v nouzi pořádá Charita České republiky.
V Tříkrálové sbírce 2007, které se Charita Ostrava zúčastnila ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra, nově vzniklou Charitou v Hrabyni a Dobrovolnickou charitou v Brušperku, bylo vykoledováno celkem 1 143 154 Kč, čímž byl výsledek Tříkrálové sbírky 2006 překonán o 64 509 Kč.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2007 byl použit pro tyto projekty:
- Zprovoznění Hospice sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích 226 225,50 Kč
- Podpora dobrovolnických aktivit 3 774,50 Kč
- Charitní dům Salvator Krnov( domov pro osoby se specifickými potřebami)-podpora provozování střediska 171 592,50 Kč
- Charitní dům sv. Veroniky v Paskově (zařízení pro onkologicky nemocné lidi)-podpora provozování střediska 100 000 Kč
- Charitní středisko poradenských a sociálních služeb, Ostrava-Vítkovice (provoz) 100 000 Kč
- Provoz nově vzniklé Charity Hrabyně 30 000 Kč
- Projekt „První šance“ farnosti Radvanice-Charita sv. Alexandra 20 000 Kč
- Projekty „Rozvoj chráněných dílen Charity sv. Alexandra“ (pracovní uplatnění handicapo-
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vaných lidí) a „Humanitární aktivity“ – Charita sv. Alexandra
91 457,50 Kč
Protože díků není nikdy dost, děkujeme všem dárcům i koledníkům
a malým dětským koledníčkům Tříkrálové sbírky 2007.
Tříkrálová sbírka 2008 bude použita pro tyto projekty:
Dofinancování a provozní náklady Hospice sv. Lukáše v OstravěVýškovicích
Sociální pomoc pro lidi v krizové situaci
Rozvoj chráněných dílen (pracovní uplatnění handicapovaných lidí)
Humanitární aktivity
Charita Ostrava
V naší obci budou koledovat Tři králové v sobotu 5. ledna 2008.
Obracíme se proto na Vás, vážení občané, o pomoc při této celostátní akci, pořádané na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují.
Všem, kteří se budou jakýmkoliv způsobem podílet na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky
2008, předem srdečně děkujeme.
Ing. Jan Šperlín, Lenka Staňková

Základní škola Vás informuje
Děti nám napsaly . . .
Popis čerta a jeho rodiny
Čert má rohy a je chlupatý, aby mu nebyla zima. Jmenuje se Pepa. Bydlí v ulici Čertovská
v čísle 666. Je hodný a má kamaráda pavoučka Pepu. Má bratra Péťu, sestru Marušku, mámu
Xénii a tátu Frantu. Pepa má 8 let, Péťa 9 let, Maruška 8 let, máma 30 let a táta 31 let. Mají kočku
Mašličku a psa Rožka. Pepa je černý, Péťa je celý černý, Maruška je hnědá, máma je celá hnědá
a táta je celý černý. Mají kozu Melenu a netopýrka Pírka. Každý má kopyto a rohy. Maruška si ho
maluje lakem na kopyta. Všichni chodí do čertovské školy. Pepa jezdí do školy na koze Meleně.
Koze Meleně jsou 4 roky, kočce Mašličce jsou 3 roky, pejskovi Rožkovi jsou 2 roky, Pavoučkovi
Pepovi je 1 rok.
Na Halloween jdou všichni a vždycky všechny vystraší.
Pepa se narodil 27. ledna v 07.24, Péťa se narodil 26. prosince v 06.26, Maruška se narodila
27. ledna v 07.34. Pepa chodí do 3. třídy, Péťa chodí do 4. třídy, Maruška chodí do 3. třídy.
Netopýrek Pírko má 5 roků.
Anetka Poukarová, 3. třída
Domácí nadílka
Domácí nadílka byla jako vždy-super.Tak já začnu:bylo ticho,tichoučko.Venku šuměly stromy.
Já jsem byla u babičky a pekli jsme „pajtaše“. V tom přišel můj taťka, a řekl „Heli pojď domů,
přišel Mikuláš, honem než uteče“ Janička a Honza šli se mnou.Jak jsme došli domů, tak já se
bála, protože za dveřmi svítily svíčky. Tak jsem poslala Honzu. Honza otevřel dveře a helé, velká
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nadílka. Vše jsem rozdala a pustila jsem naši korelu jménem Čikita. Lítala po celé jídelně a sedla
si Jirkovi, mému bratrovi, na hlavu.Všichni jsme se zasmáli a šli jsme zpět péct „pajtaše“
Helena Stružková, 4. třída
Mikuláš
Dne 6. 12. k nám přišel Mikuláš. Měli jsme zrovna čtení a najednou
slyšíme strašný rachot, který byl slyšet přímo nad námi. Po pár minutách
uslyšíme dunivý zvuk na dveřích. Čerti jsou tady. Protože čerti vydávali
docela legrační zvuk, tak jsem se začala smát. A poté vstoupil Mikuláš,
dva andělé, dva čerti a spousta malých čertů. Ti malí čerti byli páťáci. Poté
jsem vstala a začala recitovat a společně jsme řekli druhou básničku. Pak
Mikuláš vytáhl knihu hříchů. Přečetl první jméno a čerti k němu běželi.
A tak to bylo několikrát. Pak jsme zazpívali čertům, dostali dárky a všichni
odešli.
Marie Brožová, 3.třída
Mikuláš, čerti a anděl šli nejdříve do druhého patra. Jak cestou šli kolem naší třídy, hrozně
křičeli, ale my jsme se ještě učili. Jak šli dolů, byl to ještě větší rachot, ale naštěstí šli do vedlejší
třídy. Oddychl jsem si. Ale ještě jsem slyšel ten hrozný rachot. Přišel sem pan ředitel a říkal, že to
ve čtvrté třídě nedopadlo dobře a v páté taky. Ale jak šli do naší třídy, nejvíce křičeli a bušili na
dveře. Když se dostali do naší třídy, Mikuláš četl prvního hříšníka, kterým byla Kristýna. Další
hříšník byla Aneta, potom Pavel, Kája a poslední hříšník byl Tomáš.
Aleš Paseka, 3. třída
Na Mikuláše jsem se nebála. Čerti řvali a šlo je slyšet i jak byli v páté třídě. Zrovna jsme četli
a vešli do třídy. Byl tam Mikuláš, dva velcí čerti a několik malých čertů a anděl. Chtěli vzít Anetku,
Kristýnu, Pavla, Matěje a Káju. Pavel a Matěj dostali metlou. Marie Brožová říkala báseň o Mikuláši. Řekla ji krásně. Potom jsme všichni říkali básničku a zpívali jsme Pásli ovce valaši a čerti
tancovali. Potom jsme dostali perníky a sladkosti.
Aneta Hrdá, 3. třída
Ve čtvrtek přišel Mikuláš. Přišel k nám do třídy. A čerti nám bušili na dveře. Já jsem se trochu
bál. Přišli i dva velcí a spousta malých čertů. Přišel i velký anděl a jeden malý. Čerti si chtěli vzít
Kristu, Anetu P., Pavla, Matěje, Káju, a Tomáše. Ale nevzali, protože se myjeme. A potom jsme
dostali dva perníky a lízátko a oni odešli.
Kája Mayer, 3.třída

Stávka zaměstnanců školství
V úterý 4. prosince 2007 měla proběhnout na ZŠ v Krmelíně, stejně jako ve většině okolních
obcí, stávka zaměstnanců na podporu jednání našich odborových zástupců s vládou. Na školské
radě 21. 11. 2007 s tím byli seznámeni zástupci obce a rodičů. Zástupce zřizovatele – místostarosta obce pan Zdeněk Šindel nám sdělil, že obec se stávkou nesouhlasí. Paní Šárka Tannertová
za rodiče žádala, aby se tato událost dětí dotkla co nejméně. Abychom vyšli vstříc rodičům, kteří
po dobu stávky nemají kam děti umístit, chtěli jsme zajistit alespoň jejich hlídání. Ke stávce bylo

Krmelínský zpravodaj

10

vše prakticky připraveno. Vzhledem k tomu, že necítíme podporu zřizovatele ani rodičovské
veřejnosti, rozhodli jsme se po velmi emočních jednáních stávkovat jen symbolicky.
Jelikož víme, že informovanost veřejnosti o našich problémech je nepatrná a sdělovací prostředky vždy informují jen o naší „touze“ po penězích, pokusím se vám je v kostce objasnit. Pod
rouškou reformy a ozdravení veřejných financí zcela nesystémově redukuje vláda výdaje na školství. Vážně tak ohrožuje kvalitu výuky zejména v regionálním školství – v mateřských a základních školách. Státní rozpočet na rok 2008 vůbec nepočítá s navýšením finančních prostředků
na modernizaci učebních pomůcek, na školní potřeby a učebnice, na další vzdělávání pedagogů.
Vzhledem k nárůstu veškerých cen dojde k poklesu reálných platů zaměstnanců školství, neboť
bývalá ministryně Kuchtová nepožádala o jejich navýšení o valorizaci, tak jak o to požádali představitelé jiných státních složek. Při tom správní zaměstnanci jsou podhodnoceni o 14 % a jejich
mzda se někdy blíží minimální. Tento stav se má udržet ještě další tři roky! Nedivte se, že protestujeme. Prosíme, pochopte nás!
Naše škola je vybavena dobře pomůckami a nějaký čas vydrží. Učebnice se ale rychle opotřebují, jejich cena stoupá a tak nezbude, než opět více zatížit rozpočet rodičů našich žáků.
Chceme v klidu učit naše žáky a předávat jim znalosti a zkušenosti tak, aby odborně obstáli
v současném světě. Žádáme politiky, aby nám k tomu vytvořili odpovídající podmínky. Hájíme
důstojnost naší profese, kvalitu a dostupnost vzdělání pro všechny.
Za zaměstnance ZŠ T. G. Masaryka v Krmelíně předsedkyně základní organizace
Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Mgr. Dagmar Kovalová
Zvýšení platů
Reálný nárůst
v roce 2008 v %
platu za měsíc
Regionální školství – tj. ZŠ Krmelín
1,5 %
315 Kč
Česká školní inspekce
1,6 %
404 Kč
Ministerstvo školství
7,5 %
2137 Kč
Úřad vlády
7,7 %
2319 Kč
Ministerstvo financí
6%
1482 Kč
Ministerstvo vnitra
4,3 %
1205 Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj
21,9 % !!!!!
6248 Kč
Ministerstvo zdravotnictví
6,7 %
1512 Kč
Převzato z časopisu Školství 37/2007

Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

Florbalový turnaj
Dopoledne 22. listopadu 2007 proběhlo ve sportovní hale ZŠ Brušperk další oblastní kolo ve
florbalu pro žáky 5. tříd Na měření sil se sjela družstva škol z Krmelína, Hukvald, Brušperku
a Fryčovic.
V prvním zápasu nastoupilo naše družstvo proti celku Hukvald a přes slibný poločas neudrželo
vedení a nakonec prohrálo 2:1. Ve druhém zápasu jsme porazili celek Fryčovic 2:0, v závěrečném klání s Brušperkem jsme jasně a přesvědčivě vyhráli 3:1. Za páťáky nás reprezentoval skvělý

Krmelínský zpravodaj

11

brankář týmu Matouš Pchálek a hráči Jiří Niemczyk, Lukáš Václavek a René Zawada., družstvo
doplnili čtvrťáci Daniel Žemba, vynikající Jan Odehnal a třeťáci Aleš Paseka, Matěj Lanča, Michal Synovec, Libor Hranický.
Loni jsme na turnaji obsadili 1. místo, letos jsem skončili druzí. Stříbrná medaile je však velmi
cenná především díky tomu, že reprezentanti naší školy byli letos o rok i dva mladší.
Mgr. Dušan Ignačík – ředitel školy a trenér florbalu

Přehlídka dětských divadel – ARÉNKA
29. 11. 2007 jsme se vypravili na Janáčkovu konzervatoř, kde se konala přehlídka dětských
divadel ARÉNKA. Hráli jsme divadlo „Výlet do bájí“, které bylo inspirováno starými pověstmi
českými. Sraz jsme měli u školy v 7:30 hod. Když přijel autobus, začali jsme do něho nakládat rekvizity a naše kostýmy. Jeli s námi prvňáčci a druháčci. V autobuse jsme se všichni třásli trémou
a opakovali jsme si písničky. Přijeli jsme do Arénky a šli jsme do naší šatny. Byla to perfektní
šatna, protože tam bylo hodně zrcadel. Začali jsme se převlékat do našich kostýmů a paní učitelka
nás začala česat. O přestávce jsme si řekli, kde budeme na pódiu stát. Hodně nás znervózňovalo
zvonění na ukončení přestávky. Popřáli jsme si mnoho štěstí a vyšli jsme na pódium. Začali jsme
zpívat: „Pod starou lípou na stráni, scházeli se staří Slovani...!“. Celé představení se nám moc
povedlo a po ukončení nám lidé začali hodně tleskat, šli jsme se dokonce dvakrát uklonit. Po
vystoupení jsme se převlékli a odjeli zpátky do školy bez paní učitelky Adélky. Paní učitelka tam
zůstala na hodnocení poroty. V autobuse jsme si ještě dlouho sdělovali zážitky a také jsme se
domluvili na překvapení pro naší paní učitelku, které jsme chtěli poděkovat.
Jana Paličková a Simona Sirýová 5. ročník

Výlet do bájí s 5. třídou
Dne 29. 11. 2007 jsme se vydali s celou 5. třídou na přehlídku dětských divadel do Ostravy. Měli jsme být v 7:30hod. u školy, ale autobusu zamrzla nafta, tak jsme čekali do 8:16 hod., než přijel
náhradní autobus. Do divadla jsme přijeli až v 8:30 hod., byli jsme třetí v pořadí, takže jsme měli
ještě dostatek času. Přivítali nás a my jsme se šli převléct. Potom jsme se dívali na další divadla,
která byla před námi. Ti před námi to měli velice zvláštní, moc jsme tomu nerozuměli. My jsme
si to o přestávce trochu nacvičili, moc jsme se báli, někteří se nechtěli na pódiu ani ukázat. Všichni měli velkou trému, ale nakonec jsme si to užili. Když nastala doba hodnocení, paní učitelka
odešla za porotou. Báli jsme se, že jsme něco udělali špatně. Za chvíli přišla paní učitelka a řekla
nám, že jsme se ještě nedostali na řadu, pak nám oznámila, že porota je velice přísná. Odjeli jsme
do školy, další den jsme paní učitelce udělali překvapení, celou třídu jsme vyzdobili balónky
a přinesli jsme dárky, dort a kytičku. Paní učitelka byla překvapená. Vyprávěla nám, jak jsme byli
úspěšní. Byli jsme nejlepší, porotci všem něco vytýkali, jen nám nic, byli jsme prostě skvělí.
Lukáš Václavek a Martin Valošek 5. ročník
Zveme Vás dne 20. prosince 2007
od 15:00 hod. do školní jídelny na Vánoční jarmark
a od 16:00 hod. do sálu školy na Vánoční akademii.
Žáci základní školy.
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Zájmové organizace
Z činnosti Klubu důchodců
Po krátké odmlce přichází k vám místní Klub důchodců s informacemi o své činnosti. Ta
neustála ani o letních prázdninových měsících. Již tradičně jsou hojně navštěvována pravidelná
pondělní dopolední setkání v klubovně. Rovněž měsíční přátelská posezení se těší oblibě členů a příznivců. O tom například svědčí listopadové přátelské posezení u houslí a harmonik, na
kterém, přesto, že značná část členů Klubu byla na ozdravném pobytu ve slovenských lázních
Dudince, se velmi dobře bavilo 28 členů.
V měsíci září byl zorganizován autobusový zájezd do Vizovic a do Lázní Luhačovice.
24. října byla delegace místního Klubu důchodců pozvána na „Hodovou schůzi“ seniorů v Dolní Bečvě, kde také vystoupila s připraveným kulturním programem.
Na 24. listopadu zorganizoval Klub autobusový zájezd do Frýdlantu nad Ostravicí na předvánoční prodejní výstavu, kterou každoročně v tomto období organizuje tamní a Frýdecko-Místecký svaz zahrádkářů.
Od září jsou opět organizována setkání žen v Dámském klubu. Informace o termínu jejich
konání jsou zveřejňována obecním rozhlasem.
Nezadržitelně se blíží konec roku a také Klub důchodců se připravuje na zhodnocení své celoroční činnosti. Ještě předtím však připravil prosincové přátelské posezení s kulturním programem, který tentokrát obohatili svým vystoupením žáci základní školy pod vedením paní učitelky
Kovalové, dále vnoučata našich členů a hudební skupina Krmelanka. Akci navštívil i Mikuláš
s andílky a čertíky. Ti obdarovali přítomné malými perníkovými dárky, které nejen pro účastníky,
ale i pro starší členy Klubu, kteří se již akcí Klubu nemohou zúčastnit, upekly a nazdobily členky
Klubu.
Závěrem informací přeje místní Klub důchodců všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a do roku 2008 hlavně pevné zdraví, rodinnou a osobní pohodu.
František Novák
Vážení občané,
při návštěvě delegace krmelínského Klubu důchodců u seniorů v Dolní Bečvě byly Krmelínu
předány dva výtisky knihy „Historie sportu v Dolní Bečvě“. Jedna kniha pro obecní knihovnu
a jedna pro Klub důchodců.
Autorem knihy je předseda Klubu seniorů v Dolní Bečvě – Ing. Jaroslav Blinka plk v. v.
Kniha zaznamenává vše od založení sportovního klubu v Dolní Bečvě v roce 1941 až po současnost.
Je zde možno se mimo jiné dočíst, že zakladatelem klubu byl i Hynek Tošenovský, jež byl
významnou oporou družstva kopané na místě obránce, a že Dolní Bečva má dvě olympioničky a celou řadu mnohonásobných mistrů České republiky ve sjezdovém lyžování. Zmiňuje se
i o činnosti krmelínského rodáka Radko Linharta nebo o návštěvě krmelínského olympijského
vítěze v řeckořímském zápase Vítězslava Máchy po jeho návratu z Mnichova v Dolní Bečvě na
besedě v zaplněném sále restaurace U Maléřů, nebo o jeho další návštěvě Dolní Bečvy u příle-
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žitosti setkání jedenácti olympijských hvězd – držitelů patnácti zlatých, sedmi stříbrných a tří
bronzových medailí.
Zájemci si knihu mohou zapůjčit v obecní knihovně nebo v Klubu důchodců.
Z dopisu pana Radko Linharta

Z činnosti hasičů
Podzimní období patří tradičně zahájení nového ročníku celoroční soutěže Plamen a dorostu.
Vždy tomu předchází soutěž v branném závodu ve Vratimově. Kolektiv starších žáků letos získal
pěkné 3. místo ze 26 zúčastněných. První kolo celoroční soutěže proběhlo 20. 10. 2007 v Kozlovicích. V kategorii dorostu - jednotlivců jsme měli zastoupení dvěma členy a Kateřina Ručková
v dorostenkách obsadila 1. místo. Mladší žáci přečkají zimu na průběžném 12. místě z 19 zúčastněných a starší žáci na vynikajícím 2. místě z 23 sborů. Staré sportovní oblečení dětských
kolektivů již bylo nevyhovující a tak byly členům dětských kolektivů pro lepší reprezentaci sboru
pořízeny nové dresy.
Pro výchovu mládeže musí mít vedoucí kolektivů platné zkoušky, opakovací školení proběhlo
v říjnu. Stejně tak velitelé a strojníci zásahové jednotky absolvovali udržovací školení na HZS
F-M, legislativa a platné zákony se neustále mění a je nutné se seznámit se všemi změnami.
Pro zvyšování fyzické kondice se znovu rozběhly hodiny ve sportovní hale, kromě florbalu
a futsalu je snaha oživit ještě další sporty - odbíjenou a přehazovanou.
Činnost Sboru dobrovolných hasičů je nyní ovlivněna, v sále dočasně po dobu rekonstrukce
sídlí obecní úřad a v klubovně pracují poštovní doručovatelky. I proto letos proběhne výroční
valná hromada dne 15. 12. 2007 v Pohostinství Benátky. V plánu práce na rok 2008 je navrženo
o mnoho více akcí než letos.
Zásahová jednotka pokračuje ve svém vybavování a dostala nového pomocníka. Pro odčerpávání vody z těžce přístupných míst, doplňování cisteren z vodních zdrojů a k dalšímu různorodému využití máme k dispozici plovoucí čerpadlo s motorem Honda s výkonem 14 –17 l/s. Ke
konci roku je snaha dočerpat rozpočet pro vybavení zásahové jednotky, budou ještě pořízeny
hadice, zásahové obleky a nářadí pro opravy.
Akce v roce 2008 zahájíme v měsíci lednu tradičním výšlapem na Lysou horu a v sobotu
9. 2. 2008 proběhne ve sportovní hale hasičský ples.
S blížícím se koncem roku napjatě očekáváme, jaká podoba zimy nás potká. Ta z roku 05-06
s bohatou nadílkou sněhu nebo mírnější loňská, kterou nemají děti moc rády, ale kterou s výjimkou dnů svátečních vidíme raději. Přesto Vám chci připomenout, abyste zimu nepodceňovali,
při výraznějším sněžení vzrůstá vrstva sněhu na střechách budov, přístěnků, skleníků, pergol.
Nenechávejte střechy příliš dlouho zatížené sněhem a včas jej odstraňujte, jinak hrozí porušení
nosnosti a zborcení. Stejně i stromy, okrasné keře a květiny jsou ohroženy. Případy prodejny
Lidlu, zimních stadiónů v Rusku, kina v Krnově a hlavně polské výstavní haly nechť jsou pro Vás
výstrahou. Sníh také dělá provoz na pozemních komunikacích nebezpečnější a zimní výbava,
zejm. použití zimních pneumatik, by pro Vás měla být samozřejmostí.
Do nového roku Vám přejeme mnoho klidu a požáry nebo jinými technickými problémy nerušené svátky.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín
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Moderní Sportovní Karate Krmelín
Krmelínský oddíl nelenil ani po prázdninách a uspořádal závod pro veřejnost RANGERS CUP
2007. Závod proběhl 22. 9. 2007 a zúčastnilo se celkem 6 závodníků, z toho jedna žena. Startovalo
se na Krmelínském kopci a závodníci měli za úkol uběhnout pětikilometrovou trať, na které byly
umístěny různé překážky a úkoly, jejichž náročnost potvrzuje fakt, že žádný ze závodníků nebyl
schopen splnit všechny tyto úkoly. Konečným vítězem se stal Petr Novotný, který zvládnul trať
v čase 0:47:18. Z našeho oddílu se zúčastnili dva závodníci, kteří se také umístili: Ivana Nevludová skončila, jako jediná žena na 1. místě a Lukáš Jarolím doběhl třetí. Vítězům gratulujeme
a všem, kteří se podíleli na této akci a pomohli ji uskutečnit, děkujeme!
Další akcí našeho oddílu byl turnaj v Šumperku, který se konal 20. a 21. 10. 2007. Opět se
projevil bojový duch Krmelína a v absolutní kategorii sportovního boje obsadili Lukáš Muladi
3. místo a Petr Muladi místo 2.
Poslední třešničkou na dortu bylo Mistrovství MSKA ČR 2007, kde se vyhlašovaly také celkové
výsledky jednotlivých závodníků a klubů z celé ČR tzv. Top TEN. Krmelínský oddíl skončil na
8. místě, Petr Muladi obsadil v kategorii bojů 8. místo a Lukáš Muladi se projevil jako nejúspěšnější karatista Krmelína, když obsadil 3. místo v kategorii formy, místo 2. v kategorii boje a místo
3. v absolutní kategorii.
V únoru 2008 připravujeme nábor nových členů, takže všichni zájemci o tento sport jsou vítání.
Veškeré bližší informace o náboru a činnosti oddílu naleznete na www.mska.cz/krmelin.
Petr Muladi, vedoucí oddílu

TJ SOKOL Krmelín
Za všechny členy výboru TJ Sokol Krmelín bych chtěla občanům Krmelína popřát příjemné
prožití svátků vánočních a co nejpohotovější přechod do nového roku 2008.
Pro zpříjemnění posledních dnů v roce jsme pro Vás jako vždy připravili tradiční VÁNOČNÍ
TURNAJE:
25. 12.
8:00 – 14:00 hod.
nohejbal čtyřčlenných družstev
26. 12.
8:00 – 14:00 hod
tenis - čtyřhry
17. 12. a 28. 12.
17:00 – 21:00 hod.
házená čtyř generací
29. 12.
8:00 – 14:00 hod.
badminton – smíšená čtyřhra
Na všechny turnaje je jednotné zápisné. 40 Kč na osobu. Závazně se můžete přihlásit v den
turnaje od 7:30 do 8:00 hod.!
V novém roce Vás rádi uvidíme na Sokolském plese, který se koná netradičně v pátek
1. 2. 2008 ve sportovní hale se skupinou Nautilus. Předprodej vstupenek již od vánočních svátků v SH ve Sportklubu.
Na závěr ještě jedna příznivá informace pro majitele webu. TJ Sokol Krmelín bude brzy mít své
vlastní informační stránky na adrese www.tjsokolkrmelin.uvadi.cz.
Lenka Zborovská

Oddíl futsalu
V sezóně 2007/2008 má náš oddíl v soutěži dvě mužstva. Mužstvo „A“, které opět odřeklo
účast v 2. CL skupině „Východ“, hraje 3. ligu Divize „F“ a mužstvo „B“ po odmítnutí postupuje
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do Moravskoslezského přeboru a hraje okresní přebor. Obě mužstva postup odřekly z finančních
důvodů.
Mužstvo „A“ letos posílil místní hráč Jan Blahut, který k nám přišel na hostování do konce z ligové Mikesky Ostrava U-18 a na zkoušku je u nás teprve patnáctiletý hráč Vítkovic Petr Kavan.
Po odehraném 10. kole nám patří 2. místo se ziskem 22 bodů (10 7 1 2 57:28)
Soutěž hraje 13 mužstev, vítěz postupuje přímo do 2. CL „Východ“ a pět družstev sestoupí do
krajského přeboru.
Mužstvo „B“ má odehráno 9 zápasů a prozatím jim patří 4. místo v okresním přeboru. Vyhrálo
pět zápasů, dva remizovalo a dvakrát odešlo poražené. V soutěži je přihlášeno 16 mužstev. Vítěz této soutěže má možnost postoupit do Moravskoslezského přeboru, sestupuje 6 mužstev do
I. třídy.
Výsledky „A“ mužstva:
F.T. Brušperk-SK Krmelín
2:5
(1:2)
SK Krmelín-AC Gamaspol Jeseník
6:6
(4:3)
Tatran Baracuda Jakubčovice-SK Krmelín
6:4
(3:3)
SK Krmelín-FC VSK VŠB-TU Industropofil Ostrava „B“
3:1
(2:1)
SVP Tsunami Příbor-SK Krmelín
3:8
(1:4)
SK Krmelín-FC Parlament Ostrava
3:8
(0:6)
KFV Roub Vítkovice-SK Krmelín
0:7
(0:3)
SK Krmelín-FC Seznam-Langer Ostrava
13:0
(2:0)
Tahouni-Zvěřaci Ostrava-SK Krmelín
0:3
(0:1)
SK Krmelín – Apollón Horní Bludovice
5:2
(3:0)
Poslední utkání podzimního kola: Kavárna Fer@net Ostrava-SK Krmelín, v sobotu 15. 12.
2007 v 19:15 hod., SH Polanka; 28. 12. 2007 se naše mužstvo zúčastní turnaje v Příboře.
Ihned po Novém roce derby:
SK Krmelín-F. T. Brušperk, v pátek 4. 1. 2008 v 18:00 hod., SH Brušperk.
Tímto bych chtěl pozvat naše fanoušky, atmosféra bude šílená!!
Výsledky „B“ mužstva:
SK Krmelín „B“-Tahouni-Zvěřaci Ostrava „B“
1:2
SK Krmelín„B“-Keravit Ostrava
1:1
SK Krmelín „B“-FC Anit Ostrava
2:0
SK Krmelín „B“-FC Bohemia Ostrava
3:1
SK Krmelín „B“-1.MVIL Ostrava
3:2
SK Krmelín „B“-FK Startronic Gastro
4:2
SK Krmelín „B“-AC Čepo Pustkovec
3:3
SK Krmelín „B“-Draci Dolní Benešov
4:3
SK Krmelín „B“-Pajda Zbyslavice Team
0:1
Oddíl futsalu děkuje těmto sponzorům: generální sponzor: TJ SOKOL Krmelín, hlavní sponzoři: R. M. KOVO s. r. o.; další sponzoři: KP STRING s. r. o., EUROKAN s. r. o.
Na závěr přeji všem pěkné Vánoce, hodně zdraví v novém roce 2008.
Petr Matušinský, trenér
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Oddíl stolního tenisu
Ve stolním tenise se před posledním podzimním kolem, které proběhlo 8. 12. 2007 A-družstvu
daří plnit cíl, umístit se do 6. místa i přesto, že hraje ve slabší sestavě bez 2 hráčů základní sestavy.
Družstvo B je na tom o poznání hůře, po nešťastné prohře v Metylovicích a jen remíze s Oldřichovicemi se ocitlo na sestupové pozici. I toto družstvo hraje stabilně bez dvou hráčských opor,
proto se vyrovnaná utkání většinou kloní na stranu soupeřů.
OKRESNÍ PŘEBOR
1. Sokol Kozlovice
10
8
1
1
113:67
35
2. Slezan F-M B
10
8
0
2
119:61
34
3. Ferrum Frýdlant C
10
7
2
1
113:67
33
4. SK Nervy Čeladná
10
7
2
1
104:76
33
5. Sokol Krmelín
10
4
3
3
98:82
25
6. Orel Paskov B
10
5
0
5
81:99
25
7. Sokol Skalice
10
4
2
4
93:87
24
8. KST Dolní Lomná
10
3
2
5
83:97
21
9. Skol Brušperk C
10
3
1
6
83:97
20
10. Sawyo Metylovice
10
2
1
7
71:109
17
11. W.Kom. Lhotka B
10
1
0
9
71:109
13
12. TTC Třinec
10
1
0
9
51:129
13
OKRESNÍ SOUTĚŽ 2. tř.
1. Slezan F-M D
2. Sokol Lískovec B
3. Sokol Ropice C
4. Ferrum Frýdlant D
5. W.Kom. Lhotka C
6. TŽ Třinec E
7. TJ Oldřichovice B
8. Sawyo Metylovice B
9. Sokol Dobrá B
10. Sokol Kozlovice D
11. Sokol Krmelín B
12. Orel Paskov C

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
9
8
7
5
4
3
3
3
2
2
0

1
0
0
1
0
1
2
2
0
2
1
0

0
1
2
2
5
5
5
5
7
6
7
10

129:51
38
119:61
37
130:50
34
103:77
32
110:70
25
93:87
23
79:101
21
76:104
21
74:106
19
62:118
18
59:121
17
46:134
10
Lenka Zborovská

Klub maminek
Milé maminky,
v říjnu jsme pro Vás uskutečnily v Restauraci „Na Benátkách“ burzu dětského zboží (podzim zima), bohužel jste toho nevyužily, a tak některé maminky přišly nakoupit k prázdným stolům.
Na jaře uspořádáme další burzu dětského zboží (jaro – léto), proto využijte této šance a přijďte
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nabídnout ostatním, co Vám nadbývá a z čeho Vaše děti vyrostly, ať jsou to oděvy, autosedačky,
sportovní či jiné dětské potřeby.
Informace budou včas vyvěšeny ve vývěskách (v obchodech, ve školce i škole), rovněž budou
vyhlášeny v místním rozhlase.
Nezapomeňte, že máte možnost přijít každé úterý do salónku Restaurace Nautilus, kde se setkávají maminky s malými dětmi. Máme tam spoustu hraček. Můžete přijít kdykoliv v rozmezí
od 9.30 do 12 hodin. Budete-li mezi prvními, zaklepejte na okno kuchyně, aby Vám otevřeli.
Chodíme bočním vchodem, kde schováváme i kočárky.
Pohodové svátky vánoční přeje Klub maminek.

Mezi námi . . .
také Vás, vážení občané, oslovila a nadchla sváteční atmosféra Adventu? Jsme trošku jiní, přizpůsobivější a tak jako děti, těšíme se na pohodu Vánoc. Na nic jsme nezapomněli, včas Ježíškovi
dopisy odeslali, teď jenom čekáme, došlo-li vše na správnou adresu.
Za vše, co nás obohatilo, musíme být vděčni. Vrátím-li se k uplynulému období, pak zdůrazňuji nádhernou akci Gastro v říjnu na Černé louce. Úžasná prezentace gastronomických škol
- přehlídka neuvěřitelných cukrářských výrobků z marcipánu, ukázky stolničení ke slavnostním
příležitostem, příprava míchaných nápojů, teplých moučníků, prezentace široké palety výrobců v zastoupení mlékárenských výrobků, racionální výživy, biopotravin, soutěže učňů v technologických postupech a především nadšení mladých, zdravě ctižádostivých studentů. Věřím, že
v příštím roce nás z naší obce na výstavu pojede více.
A dění v naší obci? Jarmark řemesel 3. 11., na který zavítalo 792 občanů. Nebyli to jen občané
naší obce, a tomu jsme rádi, že i je jarmark oslovil. Ptala jsem se, co je zaujalo nejvíc a věřte,
odpověď nebyla jednoznačná. Přišli obdivovat a slovy uznání nešetřili. Za sebe chci vyzdvihnout
šikovnost dětí naší ZŠ a zdůraznit, jakých výsledků je možno docílit pod odborným vedením
pedagogů místní školy. Stůl s nabízenými předměty byl stále středem zájmu občanů a neskrývaná radost byla oboustranná. Betlém z kukuřičného šustí naší občanky pí. Zdenky Havránkové
oprávněně oslovil. Jsme rádi, že je Zdenka naše. A výtvarné výrobky pí. Rechtíkové? Tam se
potkali nejen učitelé výtvarné výchovy, ale i ostatní občané byli předměty osloveni. A frgály 600 ks se prodalo lehce. A pekárna nepeče jen frgály. Jsme vděčni za její přízeň a ve spolupráci
s pekárnou ve Staré Vsi/Ondřejnicí, budeme pokračovat. Vám všem, vážení občané, kteří jste
jarmark navštívili, za účast děkujeme, především důchodcům, ti nikdy účastí nezklamali, i Vám,
maminkám s dětmi, i našim novým spoluobčanům, kteří přišli obdivovat práci hlavy a rukou.
Všichni jste nám udělali radost, nešetřili jste při odchodu slovy obdivu a věřte, že přicházejí
v životě vzácné chvíle, kdy se dojetím nedostává slov odpovědi. Snad za všechna ta hřejivá slova
ocituji jeden zápis:-Rádi se příští rok přijedeme znovu potěšit-.
Co asi teď děláte doma? V případě, že pečete cukroví - pozor, má být vždy lichý počet druhů.
Určitě máte své oblíbené druhy, mezi moje patří vanilkové rohlíčky, které připravuji z polohrubé
mouky. Rohlíčky jsou křehčí, déle vydrží vláčné. A aby se vánoční cukroví správně vychutnalo,
vždy si přeji, aby venku sněžilo, v krbu praskal oheň a my byli všichni spolu.
Jestli máte ve sklepě jablka, můžete připravit trošku jiná „jablíčka v županu“. Jablka oloupeme,
vybereme jadřinec a příčně nakrájíme na kolečka o síle cca 5mm. Připravíme si hustší amoletové
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těsto, jednotlivá kolečka jablek namáčíme v těstě a smažíme na pánví s tukem. Hotové necháme
odstát na papírovém ubrousku a pak cukrujeme skořicovým cukrem. Chutnají teplé i studené.
Vánoční období je oslavou rodiny. Scházíme se, abychom nejen ochutnali cukroví, ale abychom
zavzpomínali na všechny, kteří již nejsou mezi námi. Vyprávějte o všem dětem i vnoučatům. Jsou
zvídaví a to je dobře. Navracejme se i k tradicím, které mají i v současné společnosti své opodstatnění, vždyť jsou to odkazy předků a kultura národa.
Víte, vážení občané, jaké je nejstarší umění světa? Je to umění žít. A já Vám všem přeji, aby se
to podařilo Vám i Vašim blízkým nejen v prvních dnech nového roku, po předsevzetích, ale aby
Váš život byl životem pohodovým, aby součástí pozdravu byl i úsměv a konání dobra.
Přeji Vám všem naplněný Advent, pohodu vánočních dnů. A v roce 2008 pevné zdraví, štěstí
a Boží požehnání. Toho není nikdy dost. A hodně s rodinou vzpomínejte , myslete i na budoucno,
protože...Až přijde teta Skleroza a Alzheimer strýc, pak ze vzpomínek již nezbude nic.
Vaše Ludmila Adámková

Krmelínská historie
1897

1907
1917

1937

1947

1977

1987

Dne 11. července navštívil Krmelín olomoucký arcibiskup. Místním chudým věnoval 45
zlatých, které obec rozdělila mezi devět nejchudších občanů.
Obec postihla povodeň, která poškodila několik obytných stavení.
Zastupitelstvo obce se školní radou podali návrh na rozšíření školy, protože dosavadní
kapacita školní budovy nestačí. V roce 1897 navštěvovalo školu 199 dětí ve dvou třídách.
Dne 29. června se v obci ustanovila místní organizace sociálně demokratické strany.
Obec byla nucena upsat již šestou válečnou půjčku, a to nyní ve výši 2 000 Kč. Výše půjčky byla dle zápisu ze schůze obecního zastupitelstva ovlivněna skutečností, že obec již
neměla skoro žádný obecní majetek.
Jednou z nejvýznamnějších událostí tohoto roku byla bezesporu elektrizace Krmelína, na
jejíž provedení získala obec subvenci od ministerstva veřejných prací.
Na výzbroj civilní protiletecké obrany vyčlenila obec ze svého rozpočtu 1 300 Kč.
Na podzim zakoupila obec bustu T. G. Masaryka a umístila ji v budově školy.
Byl z hospodářského hlediska velmi špatný. Republiku postihlo sucho. Jedním z prvních
úkolů MNV bylo sestavení přijatelného obecního rozpočtu. Zabýval se rozpisem kontingentů zemědělských plodin, masa a mléka. Např. kontingent vajíček byl rozepsán dle
výměry půdy a činil pro celou obec 56 000 ks.
Ve škole klesl počet žáků v důsledku stěhování rodin do pohraničí.
Tohoto roku byl úředně prohlášen za mrtvého kapitán Alois Vávra, letec RAF. Ten působil u 311. bombardovací perutě ve Velké Británii. Dne 18. listopadu 1943 se jeho letoun
Liberator nevrátil z operačního letu nad Biskajským zálivem. Moře později vyplavilo
pouze jediného člena z celkem devítičlenné posádky.
Bylo dokončeno přemístění památníku II. světové války od hřbitova k pomníku padlých
v I. světové válce. Kolem cesty na Krmelínský kopec bylo vysazeno 45 lip a umístěny dva
žulové kvádry s pamětními deskami obětem odboje ve II. světové válce.
V akci „Z“ byla prováděna přístavba mateřské školy.
Martina Helísková, kronikářka
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Tradiční recept na vánoční stůl: Černý kuba
300 g čerstvých nebo 30g sušených hub
300 g rýže nebo krup, máslo, cibuli, česnek, kmín, sůl, pepř
Čerstvé houby podusíme na másle a na cibulce, osolíme a okmínujeme. Nepodléváme je, případně později – samy pustí vodu. Když jsou houby měkké, vydusíme je až na tuk. Pokud máme
k dispozici jen houby sušené, namočíme je předem do studené vody, pak scedíme a vymačkáme.
Dále pracujeme jako s čerstvými. Dále ve vodě uvaříme propláchnuté a spařené kroupy, nebo rýži. Po uvaření promícháme s připravenými houbami, prolisovaným česnekem, můžeme opepřit
a přisolit podle potřeby. Pekáček vymažeme tukem, naplníme směsí a ve vyhřáté troubě zapečeme.
Martina Helísková

Žijí mezi námi
Jistě nelze přehlédnout, že v pravidelných ročních intervalech je možné vidět kráčet vysokého pána v černém klobouku po krmelínských ulicích. Ten sympatický pán není nikdo jiný než
MVDr. Radko Pastor, který se v těchto dnech dožil sedmdesátipěti let. Proč si tak naši obec zamiloval je jasné – vždyť byl vychován na 20 ha gruntě stařečkem a stařenkou a čtyřmi maminčinými
bratry.
Vyučil se řezníkem a uzenářem. Po vyučení prošel mnoha funkcemi v tomto oboru a po absolvování obchodní akademie a průmyslové školy technologické v Praze se stal v mnoha podnicích
masného průmyslu ředitelem. Na tyto provozovny rád vzpomíná a vše podrobně uvádí v knize
pod názvem „Řezníci jdou do nebe, aneb veselé historky z řeznického života“, kterou sám vydal
a můžete si ji zapůjčit v místní knihovně. Posléze pro svou píli a organizační schopnosti byl jmenován ředitele Masokombinátu Martinov. Závod v Martinově byl pokládán za vzor a do Martinova proudila řada exkurzí nejen z naší vlasti, ale také z ciziny.
Po dvaceti letech působení v Martinově byl převelen do Prahy a jmenován podnikovým ředitelem „Pražského průmyslu masného“.
Tato skutečnost však byla pro něj lidsky velmi těžká. Musel opustit rodný kraj, tři staré babičky,
jednoho stařečka, kamarády, beskydskou chalupu, spolupracovníky, kteří s ním 12 let obětavě
pracovali. Bylo mu tehdy 42 let. Když se po 6 letech, kdy se podnik „Pražského průmyslu masného“ zaběhl zdálo, že již bude pracovat bez velkých stresů, byl Radko Pastor jmenován generálním
ředitelem celého Českého mastného průmyslu.
Tuto vrcholovou funkci opustil v 56 letech a nastoupil do diplomatické funkce jako obchodní
rada v Mongolsku. Po dvou letech se vrátil zpět do vlasti a na své chalupě kousek od Prahy založil
uzenářskou firmu, která zásobovala v Praze interhotely i domy Potravin. Rovněž na své chalupě
„hostil“ zájezdy turistů, kteří jej hojně navštěvovali. Na tuto návštěvu rádi vzpomínají i členové
Klubu důchodců z Krmelína.
Ve svém věku nenechává náš milý Radko ruce v klíně a letošní léto strávil v Moldávii, kde tamní mladý rozvíjející se průmysl masný učil vyrábět „Ostravské klobásy“.
A pak jak říká Radko: „Jsem rád, že jsem i ve svých létech prospěšný a to mě naplňuje pocitem
štěstí“.
Popřejme panu MVDr. Radko Pastorovi k jeho životnímu jubileu mnoho zdraví, osobní pohody, neustálý elán a štěstí.
Josef Menšík
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Pozvání na Taneční večírek
Místní sdružení Občanské demokratické strany Vás srdečně zve na již tradiční Taneční večírek
do Obecního domu, a to v pátek 29. února 2008 od 20 hod. K tanci a poslechu bude hrát opět
skupina Blankyt.
MS ODS Krmelín

Plesová sezona v roce 2008
12. ledna
1. února
8. února
9. února
22. února
29. února
28. března

KDU-ČSL
TJ SOKOL
ZŠ - Dětský maškarní bál
SDH
MŠ-Dětský maškarní bál
ODS
ZŠ - Rodinománie
(ples pro rodiče a děti)

Obecní dům
sportovní hala
sportovní hala
sportovní hala
Restaurace na Benátkách
Obecní dům
Restaurace na Benátkách

Bezpečné užití zemního plynu

Odorizace zemního plynu – „vůně“ , která chrání
Zemní plyn v přírodní podobě nedisponuje žádným zápachem, neboli „odérem“. Z tohoto důvodu se kvůli jeho bezpečné distribuci a použití provádí
tzv. odorizace. Toto nepříliš půvabné slovo označuje umělé obohacení zemního plynu látkou či
směsí látek, odorantem, s mimořádně intenzivním a charakteristickým zápachem, aby již při jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik. Odorizace probíhá neustále v tzv. odorizačních stanicích, před vstupem zemního plynu do plynovodních sítí.
Pro zvýšení bezpečnosti uživatelů zemního plynu provádí Severomoravská plynárenská, a. s.,
v podzimních měsících před topnou sezónou zvýšenou odorizaci, zaměřenou na zjištění drobných úniků plynu.
V případě zjištění úniku zemního plynu je třeba neprodleně volat pohotovostní službu Severomoravské plynárenské, a. s., na čísle 1239 a dodržet základní bezpečnostní pokyny. Telefonovat je nutno telefonem, který se nachází mimo objekt s únikem plynu. Kromě tohoto kroku je
nezbytné zhasnout všechny plameny v objektu, zajistit větrání prostor, uzavřít hlavní uzávěr plynu ( HUP ), vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu, nemanipulovat s elektrickými spotřebiči,
nepoužívat spotřebiče s bateriovým napájením (zvonky, telefony apod.), nekouřit, nepoužívat
výtah a také u nepřístupných prostor uvědomit policii a hasiče. V případě objektu, ve kterém se
nachází více lidí, je tyto třeba varovat a neprodleně opustit budovu.
Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba Severomoravské plynárenské, a. s. 1239
Hasičský záchranný sbor
150
Záchranná služba
155
Policie ČR
158
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Inzerce
•
•

Hledám paní na hlídání 2,5 letého dítěte od 1. března 2008. Bližší informace obdržíte na
Obecním úřadě v Krmelíně.
Místní pošta Krmelín hledá poštovní doručovatelku (doručovatele) s nástupem ihned.
Bližší informace na tel. čísle 558 666 247 nebo osobně na poště v Brušperku.

KOUPÍM
RODINNÝ DŮM
KRMELÍN A OKOLÍ
PŘÍPADNĚ
STAVEBNÍ PARCELU
Tel.: 776 246 236

Přijďte si vybrat vánoční stromek!
Tímto Vás srdečně všechny zveme k nákupu
vánočních stromků
ručně řezaných, i v květináčích
vánoční smrky zelené, stříbrné
vánoční jedličky
KDE: pole u „Restaurace Šindlerův Dvůr“
KDY: od 15. – 23. 12. 2007
v době od 9.00-16.30 hod.
Srdečně Vás zve Firma TACHEZY
mob. 605 248 691

AUTOŠKOLA JELÍNEK
KRMELÍN - HASIČSKÝ DŮM
•
•
•
•
•

výuka a výcvik AM, A 1, A (do
25 kW), A (bez omezení), B,
B + E, C, C + E, T
kondiční jízdy
profesní školení řidičů
(dle zák.č. 247/2000 Sb.)
přezkoušení profesních řidičů
školení řidičů – referentů
Bližší informace:
v sobotu 5. ledna 2008
od 13.00 do 14.00 hod.
v Hasičském domě v Krmelíně,
pak každou další sobotu.

Jiří Jelínek, U Paleska 281,
739 24 Krmelín, tel.: 737 575 139
Nebo tel.č.: 736 676 139, 776 702 892,
558 641 041,
e-mail: AJepe@seznam.cz

SK BRUŠPERK
Zve všechny šikovné chlapce na nábor do žákovských fotbalových týmů.
Ročníky 1994, 1995, 1996
Trénink: pondělí – středa – pátek od 16.00 - 17,30 hod.
Informace: Marek Hubálek, tel.: 604 905 845
Ročníky 1997 a mladší
Trénink: úterý a čtvrtek od 15.30 – 17.00 hod.
Informace: Rostislav Šimon, tel.: 606 468 866, 605 908 848
Tréninky se konají ve sportovní hale ZŠ v Brušperku (sálová obuv s sebou).
www.sweb.cz/sk.brusperk
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Získaná kvalifikace ve škole nabízí jistotu uplatnĒní v životĒ.

DEN OTEVěENÝCH DVEěÍ: 16. 1. 2008
Osobní návštČvy po dohodČ.

¾ Mechanizace zemČdČlství a lesního hospodáĜství

Nástavbové studium: (dvouleté studium ukonþené maturitní zkouškou)

7.00 – 16.00
7.00 – 16.00
7.00 – 16.00
7.00 – 12.00
7.00 – 15.00

Obory jsou doplnČny dalšími kvalifikacemi, napĜíklad Ĝidiþské prĤkazy sk.B,T,C, sváĜeþské kurzy,
zbrojní prĤkaz, motorová pila, hydraulická ruka, sklízecí mlátiþka, LKT, UKT a další specializace.

Provozní doba

zemČdČlské
¾ KrajináĜ,krajináĜka
¾ ZemČdČlec, hospodyĖka
¾
lesnické
¾ Mechanizátor lesní výroby
¾ Zpracovatel dĜeva
¾
technické
¾ KováĜ a podkováĜ
¾ OpraváĜ zemČdČlských strojĤ

Uþební obory: tĜíleté s výuþním listem

¾ ZemČdČlský podnikatel, zemČdČlská podnikatelka
¾ Mechanizace a služby

Studijní obory: þtyĜleté s maturitou

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Nabídka studijních a uþebních oborĤ:

Na Hrázi 1449,738 02 Frýdek – Místek,tel.: 558 432 525, fax: 558 432 749
e-mail:sekretariat@sszfm.cz; www.sszfm.cz

pĜíspČvková organizace

StĜední škola zemČdČlská a lesnická,Frýdek-Místek,

Krmelínský zpravodaj
23

Brušperk, Krmelínská 345

ZAJISTÍME VÁM KOMPLEXNÍ POHŘEBNÍ SLUŽBY
Pohřeb sjednáme i mimo pracovní dobu a také v místě Vašeho
bydliště

Nepřetržitá pohotovostní
služba zdarma 800 100 788
Doklady potřebné k vyřízení
úmrtního listu
Î občanský průkaz
objednavatele pohřbu
Î občanský průkaz
zemřelého
Î rodný list zemřelého
Î oddací list zemřelého

Telefon do kanceláře 724 355 189
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