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Podívej, z nebeské klenby plné hvězd
přišlo k nám
nebeské dítě dnes.
Andělé mu zpívají,
pastýři ho vítají.

Krásnou dobu vánoční, mnoho porozumění, harmonie,
klidu a lásky přeje všem našim občanům
Zastupitelstvo obce, zaměstnanci obecního úřadu
a členové redakční rady.

Jak dál v roce 2009?
V průběhu roku 2008 jste byli ve čtvrtletních intervalech informováni prostřednictvím Krme-

línského zpravodaje o dění v obci. Co se stalo je tedy dostatečně známo.
Jak ale dál v roce 2009?
(S úplným výčtem investičních akcí budete seznámeni v březnovém čísle zpravodaje po schvá-

lení defi nitivního rozpočtu na rok 2009). Mnohé aktivity obce jsou uvedeny již ve schváleném 
rozpočtovém provizoriu obce na rok 2009, aby jejich realizace mohla být zahájena již od začát-
ku nového roku. Bude tak pokračováno se stavbou výtahu a montáží technologie se zahájením 
provozu od začátku května. Naším záměrem je vyrobit a instalovat nábytek v III. NP budovy 
obecního úřadu tak, by se knihovna mohla přestěhovat během prázdninových měsíců. Celoročně 
bude projednávána Změna č. 3 územního plánu obce. Čeká nás i zhotovení fasády na budově 
Obecního úřadu, oprava povrchu ul. Lyskovy, splátka ceny hasičské cisterny, částečná úhrada 
projektové dokumentace rekonstrukce hasičské zbrojnice (50% dotace) a úhrada za projektovou 
dokumentaci kanalizace a ČOV pro územní řízení.

Výše uvedené akce budou postupně upřesňovány podle znalosti potřebných fi nančních pro-
středků, možností obce a popř. získaných dotací.

U této příležitosti přeji všem spoluobčanům láskyplné prožití Vánočních svátků a v celém 
novém roce zejména pevné zdraví, úspěchy ve všem konání a klid v duši.

Ing. Václav Zezulka, starosta obce
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Sdělení obecního úřadu

Informace o dění v obci od 10. zasedání zastupitelstva 

obce (18. 9. 2008)

nesouhlas majitelů pozemků podél obecní komunikace za krmelínským kopcem z ul. Paskov-• 
ské s jejich darováním do majetku obce pro zpracování projektové dokumentace na realizaci 
společných zařízení iniciované Pozemkovým úřadem Frýdek-Místek
posudek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Ostrava o stavu 3 ks lip u kříže – křižovatka • 
ulic U Kříže, Školní a Světlovská – návrh je na skácení
přijetí dotace z rozpočtu MSK pro rok 2008 na úhradu výdajů za uskutečněné zásahy, odbor-• 
nou přípravu, za věcné vybavení, neinvestiční opravy a revize materiálu a techniky jednotky 
SDH ve výši 4 600 Kč
nebytové prostory v I. NP budovy obecního úřadu pronajaty fi rmě Fullspeed Trend SE, Ostra-• 
va za cenu 700 Kč/m2 a rok, nájem uhrazen do konce roku 2009
návrh akad. sochaře a restaurátora Jakuba Gajdy na restaurování kamenného kříže - umístěn • 
na pozemku p. Janouškové
s Magistrátem města Frýdek-Místek uzavřena smlouva pro výkon přenesené působnosti na • 
úseku projednávání přestupků – 12 Kč/os. a rok
seminář v Brně dne 19. 11. 2008 k poskytnutí účelové dotace na rok 2009 v rámci reproduk-• 
ce požární techniky pro jednotky SDH – nyní se zpracovává technické zadání pro výběrové 
řízení
na Státní fond dopravní infrastruktury bude podána žádost o dotaci na stavbu „Zklidnění • 
silnice I/58 v lokalitě Cigánka v Krmelíně“
s fi rmou Zemkovo uzavřena smlouva na zimní údržbu místních komunikací• 
provedena kontrola zástupci Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko podkla-• 
dů pro žádost o vyplacení dotace na dostavbu do podkroví mateřské školy – bez nedostatků 

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce, konaného 

dne 17. 12. 2008

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a)  kontrolu usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce
b)  informaci o dění v obci od 10. zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce uděluje:
a)  odměnu 3 000 Kč p. Martinu Tomaškovi, ul. Vilová, Krmelín 293, za 120 bezpříspěvko-

vých odběrů krve
3. Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) rozpočtové opatření č. 5/2008
b)  rozpočtové provizorium obce na rok 2009 s platností do schválení defi nitivního roz-

počtu obce na rok 2009
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Třída 1 Daňové příjmy 13 534 000
Třída 2 Nedaňové příjmy  2 026 050
Třída 4 Přijaté dotace

KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 15 560 050
Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje 15 391 000
Třída 6 Kapitálové (investiční)výdaje

KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 15 391 000
P-V FINANCOVÁNÍ – změna stavu peněžních prostředků  169 050

c)  darování pozemku parc. č. 1100/4 o výměře 714 m2 v k. ú. Krmelín z majetku Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 596/56, 140 00 Praha 4 – Nusle do majetku obce

d) darování pozemku parc. č. 212 o výměře 155 m2 v k. ú. Krmelín z majetku Římskoka-
tolické farnosti Ostrava-Stará Bělá, Blanická 134/130, 724 00 Ostrava-Stará Bělá do 
majetku obce

e) pořízení změny č. 3 územního plánu obce
f) zařazení 16 požadavků k zapracování do změny č. 3 územního plánu obce
g) člena zastupitelstva obce Ing. Václava Zezulku pro spolupráci s pořizovatelem při říze-

ní o změně č. 3 územního plánu obce
4. Zastupitelstvo obce neschvaluje:

a) požadavek p. Hranického k zapracování do změny č. 3 územního plánu obce
5. Zastupitelstvo obce ukládá: 

a) požádat stavební úřad o prošetření ohlášení oprávněnosti stavby plotu pana Jakubka

Poděkování

Děkujeme touto cestou panu Martinu Tomaškovi, ul. Vilová 293, který převzal prostřednictvím 
Českého červeného kříže Zlatý kříž II. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů krve. Zastupitelstvo 
obce na svém zasedání dne 17. 12. 2008 ocenilo toto šlechetné konání předáním fi nanční odmě-
ny. Poděkování patří rovněž panu Ing. Vítu Zahradníkovi, ul. Stará cesta 45, který obdržel zlatou 
medaili MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.

Ceny vodného a stočného pro rok 2009

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanaliza-
ce Ostrava bylo rozhodnuto s platností od 1. ledna 2009 uplatnit následující ceny včetně DPH.

Voda pitná (vodné) 28,62 Kč, voda odvedená (stočné) 25,92 Kč 

Ve středu 31. prosince 2008 a v pátek 2. ledna 2009 bude 
obecní úřad v Krmelíně uzavřen.
Doporučujeme vyřídit potřebné záležitosti dne 29. a 30. 12. 2008.

Ing. Václav Zezulka, starosta obce
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Naši jubilanti

V měsících říjnu, listopadu a prosinci oslavili a oslaví významná životní výročí naši občané
paní Naděžda Maralíková 75 let
pan Alois Šperlín 75 let
pan Josef Hrček 75 let
paní Alena Chamrádová 75 let
paní Anna Krčmarská  75 let
pan Leoš Plaček 80 let
pan Rudolf Strakoš 80 let
paní Marie Zezulková 80 let

Všem jubilantům upřímně přejeme především pevné zdraví, radost, spokoje-
nost, osobní pohodu, hodně životního elánu a spoustu příjemných chvil, stráve-
ných v milé společnosti.

V měsíci srpnu popřáli zástupci obce manželům Josefovi a Jarušce Slívovým 
k výročí zlaté svatby.

Od červnového čísla Zpravodaje se naše obec rozrostla o další nové občánky: Matěje Máchu, 
Martinu Helískovou, Lauru Ptáčníkovou, Mariku Juráškovou, Nelu Zmeškalovou, Jonáše Mytyz-
ka a Anežku Gembčíkovou, které dne 9. listopadu tohoto roku členové komise pro občanské 
záležitosti slavnostně přivítali do svazku obce.

Od června letošního roku dosud nás navždy opustili 
ve věku 64 let pan Lubomír Malucha
ve věku 44 let pan Aleš Herman
ve věku 55 let pan Miroslav Cintler
ve věku 86 let pan Milan Mácha

Rodinám zesnulých vyjadřujeme touto cestou hlubokou soustrast.
Hana Plačková

Poděkování 

Dne 9. listopadu 2008 v neděli dopoledne proběhl slavnostní zápis a přivítání nových občánků 
do života obce.  Děkujeme za pečlivě připravené slavnostní dopoledne obci Krmelín a Komisi pro 
občanské záležitosti.                                                                                       Josef a Jiřina Popelářovi

Vážení spoluobčané,

obracím se na Vás opět s prosbou o příspěvek na dokončení opravy střechy kostela sv. Jana 
a Pavla ve Vaší obci s vědomím, že je mnoho oblastí, kde by bylo potřeba darovat větší nebo menší 
peněžní obnos. Na opravu potřebujeme ještě cca 1 800 000 Kč. Přibližně 500 000 Kč máme naspo-

Oldřich Petrovský 80 let
Alena Hlavenková 80 let
František Cintler 80 let
Jiřina Tůmová 80 let
Jindřiška Krejčí 85 let
Libor Stieber 85 let
Kristina Golková 92 let

ve věku 59 let pan Pavel Matěj
ve věku 61 let pan Bohumír Vašíček
ve věku 68 let pan Jiří Malkovský
ve věku 82 let pan Radomír Plaček
a ve věku 87 let pan Alois Lyčka
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řeno, z toho 170 000 Kč nám darovala německá církevní nadace Kirche in Not, zbytek částky tvoří 
dary farníků a občanů. Do fi nální částky nám tedy chybí ještě 1 300 000 Kč.

Vás, rodáky a občany obce Krmelína si dovoluji požádat o podporu a nabízím za tuto pomoc 
možnost být jmenovitě uveden na pamětní desce významných sponzorů našeho kostela. Tak bu-
de Vaše podpora a pomoc farnosti dalším generacím, při vstupu do kostela, připomínat Vaši štěd-
rost a solidaritu s budovou, která je jednou z dominant obce a která chce sloužit všem občanům 
Krmelína. Vzhledem k tomu, že se jedná o poněkud výjimečné zviditelnění dárců, měl by být 
i příslušný dar ne zcela běžný, a proto jsem navrhl jeho minimální výši 50 000 Kč. Věřím, že se 
najdou donátoři, kteří svým činem nebudou zapomenuti a místní církev na ně bude v modlitbách 
pamatovat. Pokud Vás, úspěšné podnikatele, zaměstnance a příznivce našeho kostela tato nabídka 
zaujala, ozvěte se prosím na tel. číslo +420 596 769 021 nebo na e-mail: rkf.starabela@doo.cz 
s tím, že pro Vás připravím příslušnou darovací smlouvu a dohodneme osobní schůzku.

U této příležitosti jsme se rozhodli také uspořádat benefi ční koncert, jehož výtěžek půjde na 
opravu střechy kostela. Koncert se bude konat 4. ledna 2009 v 15.00 hod. v krmelínském kostele. 
Tímto Vás všechny srdečně zvu.

Milí přátelé, chci Vám všem popřát požehnané svátky narození Ježíše Krista a do nového roku 
2009 Vám přeji hodně zdaru v práci a naplnění Vašich plánů.

Na závěr Vás všechny srdečně zvu na „půlnoční“ mši svatou, kterou budeme slavit v našem 
kostele 24. 12. 2008 ve 21.30 hodin.

Vše nejlepší přeje                                                                                            P. Antonín Kocurek, farář
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Pořad bohoslužeb ve Starobělské farnosti o Vánocích 2008

V Krmelíně, v kostele sv. Jana a Pavla
24. 12. 2008 Štědrý večer – tzv. půlnoční 21:30 
25. 12. 2008 1. svátek vánoční – Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně  9:15
26. 12. 2008 2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka  9:15
31. 12. 2008 sv. Silvestra, poděkování za uplynulý rok 15:45
  1.  1. 2009 Nový rok – slavnost Matky Boží, Panny Marie  8:45

Ve Staré Bělé, v kostele sv. Jana Nepomuckého
24. 12. 2008 Dětská štědrovečerní mše 15:00
24. 12. 2008 Štědrý večer – tzv. půlnoční 23:00 
25. 12. 2008 1. svátek vánoční – Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně  7:30
26 .12. 2008 2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka  7:30
31. 12. 2008 sv. Silvestra, poděkování za uplynulý rok 17:00
  1.  1. 2009 Nový rok – slavnost Matky Boží, Panny Marie 10:00

V Proskovicích, v kostele sv. Floriána
24. 12. 2008 Štědrý večer – tzv. půlnoční 22:00 
25. 12. 2008 1. svátek vánoční – Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně 10:35
26. 12. 2008 2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 10:35
  1.  1. 2009 Nový rok – slavnost Matky Boží, Panny Marie  7:15

Změna pořadu bohoslužeb v roce 2009

Nedělní mše svaté budou v našich kostelech nadále slouženy v nových časech:
V Krmelíně, v kostele sv. Jana a Pavla  8:45
Ve Staré Bělé, v kostele sv. Jana Nepomuckého 10:00
V Proskovicích, v kostele sv. Floriána  7:15

My tři králové jdeme k Vám...

Tříkrálová sbírka 2009
Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje Tříkrálové sbírky, kterou celostátně na pomoc lidem 

v nouzi pořádá Charita Česká republika.
V Tříkrálové sbírce 2008, které se Charita Ostrava zúčastnila ve spolupráci s Charitou sv. Ale-

xandra a Dobrovolnou charitou v Brušperku, bylo vykoledováno celkem 1 082 694,50 Kč. Charitě 
Ostrava spolu s Charitou sv. Alexandra připadlo celkem 720 969 Kč.

Výtěžek z TKS 2008 byl použit pro tyto projekty:
 - Dofi nancování a provozní náklady Hospice sv. Lukáše v Ostravě 592 823,65 Kč
 - Sociální pomoc pro lidi v krizové situaci 20 000 Kč
 - Projekty „Rozvoj chráněných dílen Charity sv. Alexandra“ (pracovní uplatnění handicapova-

ných lidí) a „Humanitární aktivity“ – Charita sv. Alexandra 108 145,35 Kč 
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Při rozdělení výtěžku sbírky( koledování i DMS) se postupuje následovně: 65 % se vrací zpět do 

míst, kde byly peníze vykoledovány( oblastní a farní charity), 15 % podpoří projekty diecézních 
charit, 10 % putuje na podporu charitních projektů humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí, 
5 % jde na podporu projektů Charity ČR, 5 % je určeno na režii sbírky. 

Protože díků není nikdy dost, děkujeme všem dárcům i koledníkům Tříkrálové sbírky 2008. 
Poděkování patří i těm, kteří se na zdárném úspěchu Tříkrálové sbírky 2008 spolupodíleli – úřa-
dům veřejné správy a farním úřadům.

Tříkrálová sbírka 2009 bude v rámci Charity Ostrava probíhat ve dnech 1.–11. ledna 2009.
Charita Ostrava se této krásné akce zúčastní ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra v Ostravě-

Kunčičkách. Finanční prostředky získané v TKS 2009 plánujeme použít pro tyto projekty:
1. Dofi nancování Hospice sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích
2. Humanitární pomoc pro osoby v nouzi v charitních střediscích

Charitní dům Salvator, Krnov, domov pro osoby se specifi ckými potřebami• 
Charitní dům sv. František, azylový dům pro muže, noclehárna, kontaktní místo pro osoby • 
v nouzi
Charitní středisko poradenských a sociálních služeb• 

3. Rozvoj chráněných dílen (pracovní uplatnění handicapovaných lidí) (Charita sv. Alexan-
dra) 

4. Humanitární aktivity, uprchlíci, migranti (Charita sv. Alexandra)
Pro splnění našich projektů pomáhat odkázaným lidem v nouzi hledáme různé fi nanční a ji-

né možnosti. Obracíme se proto na Vás, vážení občané, o pomoc při této krásné celostátní akci, 
pořádané na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. Všem, kteří se budou jakýmkoliv způsobem 
podílet na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2009 předem děkujeme.

Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel./fax: 596 621 094,
ostrava@caritas.cz, www.ostrava.caritas.cz
Charita sv. Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky, tel./fax: 596 237 831,
alexandr@charita.cz, www.charitasvalexandra.cz
Jako každý rok podpoříme Tříkrálovou sbírku i v Krmelíně. Naši tři králové budou koledo-

vat 10. 1. 2009, případně 11. 1. 2009, vždy v odpoledních hodinách.
Děkujeme všem, kteří tři krále přijmou a tuto sbírku podpoří.

Ing. Martina Stoszková, Jana Paseková

Škola informuje

Projekt Toxické substance – Návštěva italského Lainate 
Naše škola je pro budoucí dva roky zapojena do mezinárodního projektu s názvem Toxické 

substance. Dalšími účastníky jsou: PRIMARY SCHOOL OF KARDITSO MAGOULA z města 
Karditsa, region Th essalia, OSNOVNA SOLA SVETI JURIJ z města Progašovci, region Prekmur-
je, INSTITUTO COMPRENSIVO z města Lainate, region Lombardia.

Smyslem projektu s trochu záhadným názvem, je zabývat se s žáky aktuálním tématem jedů 
v životním prostředí. Projekt svým obsahem spadá do oblasti ekologické výchovy na školách. Dě-
ti se v něm budou dovídat o jedovatých látkách v atmosféře, půdě, vodě a v potravinách. Získají 
informace o dopadu znečištění životního prostředí na zdraví lidí a budou se zabývat příčinami 
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znečišťování životního prostředí a hledat odpovědi na otázky vlastního přispění k zachovávání 
čistoty přírody.

Projekt jsme zahájili návštěvou italského Lainate (16. - 18. října 2008). Naše krmelínská výpra-
va byla složena z pěti pedagogů: Dušan Ignačík, Jarmila Adámková, Romana Tylečková, Dagmar 
Kovalová, Pavla Lejsková. Přijeli jsme ve čtvrtek v noci. Ráno jsme vyrazili na prohlídku školy. 
Ve sborovně jsme se přivítali s italskými a slovinskými kolegy. Zároveň na nás čekalo báječně 
vypadající pohoštění, které pro nás připravili rodiče dětí. Po prvním seznámení s učiteli jsme 
se přivítali s dětmi v aule. Děti zpívaly italskou hymnu, tančily a hrály na fl étny. Byli jsme také 
vyzváni k společnému tanci. Posléze jsme zjistili, že vlastně nacvičujeme představení pro velký 
sobotní koncert uspořádaný právě k zahájení mezinárodního projektu. Ve školní jídelně jsme 
ochutnali pastu (makarony s rajčatovou omáčkou) místo polévky a jako druhý chod jiný druh 
těstovin s tuňákem a zeleninou. Bylo to dobré, i když kombinace dvou druhů těstovin je pro „na-
šince“ dost nezvyklá.

Po obědě jsme si prohlédli školu a vyzkoušeli své dorozumívací schopnosti v kroužcích na 
školní zahradě. Děti kladly otázky v angličtině a my jsme s nimi anglicky konverzovali. Zjistili 
jsme například, že na prvním stupni učí jednu třídu dvě učitelky. Střídají se v humanitních a pří-
rodovědných oborech. Vyučování probíhá od půl deváté až do půl čtvrté. Jedna vyučovací ho-
dina má šedesát minut. Děti nejsou zvyklé se přezouvat. Italové z našeho pohledu ve svém stylu 
nedbají tolik na pořádek a úpravu. Jsou však sympatičtí svým emotivním přístupem. Bylo běžné 
pozorovat na chodbách děti prvního stupně, jak se běží obejmout se svojí učitelkou.

Páteční odpoledne jsme strávili příjemnou prohlídkou Milána, který se nám ukázal v těch nej-
hezčích barvách. Přispělo k tomu také slunce a pro tuto roční dobu netypických 25 stupňů. Pro-
hlédli jsme si milánský palác Sforzesco, budovu opery La Scala, kde svého času zpívala také naše 
Ema Destinová a její častý pěvecký partner, slavný italský tenorista Enrico Caruso. Naproti opery 
se tyčí socha slavného milánského umělce Leonarda da Vinciho. Miláňané jsou právem pyšní 
na překrásnou pasáž s kopulovitou prosklenou střechou – Galerii Vittiria Emmanuella. Paprsky 
slunce osvětlují nablýskanou mozaikovitou podlahu a procházející, nemůže než vzdechnout: „Ó 
to je krása“, nebo něco podobného. Prohlédli jsme si také monumentální katedrálu z bílého mra-
moru v gotickém stylu. Je třetí největší na světě. Její bílá barva náměstí prosvětluje a budí dojem, 
že středověk nemohl být tak temný. Večer byl zakončen přátelským posezením všech zúčastně-
ných v pizzerii.

V sobotu ráno jsme se seznámili s řeckými zástupci projektu, kteří přicestovali až tento den. 
Čekala nás ještě jedna velice zajímavá prohlídka přímo v Lainate. V tomto městečku je velmi stará 
historická budova Vila Litta s obrovskou zahradou. V zahradě stojí Nymphaeum. Je to zajímavá 
renesanční stavba, která původnímu majiteli sloužila k předvádění bohatství návštěvám. Je celá 
obložená malými říčními kamínky, mušlemi a krápníky lámanými v jeskyních. Kamínky tvoří 
mozaiky složitých vzorů. Všude je podle očekávání spousta soch. Nejzajímavější na objektu jsou 
vodní hry. Na každém kroku nás čekalo nějaké překvapení v podobě vodních sprch. Kamkoliv 
jsme přišli, mohlo na nás skrápnout. Ze stropu, z podlahy, ze všech stran a směrů na nás číhalo 
vodní nebezpečí. Překvapení nečekaných vodotrysků bylo prokládáno podrobným výkladem.

Po obědě v místní restauraci jsme se účastnili porady všech pedagogů ohledně projektu ve 
sborovně školy. Večer, po slavnostní večeři, jsme byli v místním kulturním domě představeni 
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rodičům dětí. Ředitelé zúčastněných škol pozdravili Itálii také v rodném jazyce. Děti pátých tříd 
pohovořily o minulém projektu. Následoval koncert dechového orchestru složený z nadšených 
osob nejrůznějšího věku od dětí základní školy přes učitele k zasloužilým seniorům. Byly nám 
představeny skladby jak vážné tak i populární hudby. Zazněl Beethoven, Vivaldi, Abba a také 
písničky z muzikálu Jesus Christ Super Star. Na závěr zpívaly děti své ukazovací písně. Byli jsme 
vyzváni, abychom s nimi na podiu také zpívali a ukazovali. Nebylo to však tak náročné, jak jsme 
se obávali. Děti nakonec vyzvaly k společnému zpěvu a tanci celý sál. Inu temperamentní, spon-
tánní Italové.

V neděli jsme celý den mohli jen mávat nádherným scenériím italských a rakouských Alp 
z okýnka auta, protože jsme po příjemně a užitečně stráveném víkendu spěchali domů, abychom 
byli pro naše děti v pondělí fi t. Už se těšíme na leden, na další setkání, které proběhne u nás 
v Krmelíně. 

Mgr. Pavla Lejsková

Rej duchů

Na rej duchů se nám moc nechtělo, ale šli jsme. Přišli jsme a viděli spoustu různých masek 
např. kostra, smrtka, čarodějnice apod. Prvního, kterého jsem potkal, byl Kája. Byl převlečený 
za smrtku s kostrou. Když jsme vyrazili, byl zmatek, protože někteří tvrdili, že se jde na Krmelák 
a jiní zase, že do Dola. Šli jsme tedy dál. Ale ne! Kájovi se zlomila kosa. Bylo to škoda, ale nedá se 
nic dělat. Šli jsme tedy dál kolem Machovce, Dola apod. Nakonec jsme došli k Blechům. Tam jsme 
dostali moc dobrý čaj, housku s máslem a salámem a tatranku. Potom jsme šli domů. 

M. Synovec, 4. ročník

Škola v přírodě

V nádherné přírodě Valašska, ve Vsetínských vrších v osadě Karolinka- Bzové jsem strávila se 
svými skvělými „páťáky“ týden ve škole v přírodě. Byl to nádherný týden.

Jelikož počasí přálo, mohly děti trávit na čerstvém vzduchu co nejvíce času – chodily na vy-
cházky, na hřiště, hrály v přírodě různé hry.Díky p. uč. J. Maralíkové, která si pro ně připravila 
bohatý odpolední program, se děti ani trošku nenudily.

Velké poděkování patří našim sponzorům- p. M. Adámkovi, p. Urbaníkovi a p. Odehnalové, 
kteří darovali dětem hodnotné ceny a také Unii rodičů, z jejichž fi nančních prostředků jsme 
nakoupili další odměny pro vítěze v různých soutěžích.

A jaké jsou zážitky dětí? Posuďte sami. 
Mgr. Jarmila Adámková, tř.uč.

V říjnu celá naše 5. třída vyjela do školy v přírodě. Paní učitelka Adámková zajistila pobyt ve 
středisku Karolinka-Bzové. Toto místo se nachází u Velkých Karlovic v pohoří Beskydy. Jen pár 
kilometrů nás dělilo od hranic se Slovenskem. Všude kolem byla hezká příroda a čistý vzduch. 
Spolu s naší třídou z Krmelína jela i děcka z 2. a 3. třídy z Ostravy-Hrabůvky.

Přijel pro nás poschoďový autobus. Když jsme přijeli na místo, pan řidič a někteří kluci pomoh-
li vytahovat zavazadla.
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Pobyt ve škole v přírodě měl stanovený program. Po dopoledním vyučování a dobrém obědě 

byl odpolední klid. Odpoledne jsme hráli hry, šplhali po prolézačkách a chodili na výlety. Byli 
jsme v městě Karolinka. Cestou jsme viděli ovečky. Myslím, že se všem pobyt ve škole v přírodě 
líbil. Dovezli jsme si spoustu zážitků a já navíc oteklou ruku od vosího píchnutí.

Michal Šperlín

Dne 14. 10. se konala drakijáda

Šli jsme až na vrch Krmelínského kopce k vodárenským věžím. Nejvíce lítal drak můj a od 
Marie, potom i od Matěje. Největší zábava byla, když se zamotal drak ode mne a od Marie a oba 
spadli do kopřiv. Dostal jsem za to, že mi drak dobře létal sušenky a bonbony.

Jsem rád, že jsem tam byl.
 K. Mayer, 4.ročník

Projekt Comenius - Toxické substance (aneb co už víme 

o Řecku, Itálii a Slovinsku)

Naše škola byla v letech 2006–2008 zapojena do mezinárodního projektu V evropském 
hrnci s účastí polské, slovenské, rumunské a italské školy (viz Výroční zpráva 2007/2008 na 
www.zskrmelin.info) od Národní agentury evropských vzdělávacích programů se sídlem v Praze 
(www.socrates.cz) obdržela na tento projekt 7600 euro. Projekt volně navazoval na projekt Mezi 
námi sousedy, realizovaný v předešlých letech s partnerskými školami v Polsku a Slovensku.

Pro budoucí období 2008–2010 byl škole schválen nový projekt (zpracovaný ředitelem školy 
a paní učitelkou Adélou Adamusovou) s názvem Toxické substance za účasti naší, italské, slovin-
ské a řecké školy, Národní agentura evropských vzdělávacích programů poskytne škole částku ve 
výši 16 000 euro.

Během měsíců říjen–prosinec 2008 zpracovávaly děti 4. a 5. ročníku pod vedením svých tříd-
ních učitelek jednotlivé úkoly z tohoto nového projektu. S využitím svých znalostí angličtiny 
vytvářeli žáci pro své vrstevníky v zahraničí krátká povídání o sobě a svých zálibách, na internetu 
vyhledávali o účastnických zemích různé informace, mapy, vlajky, vánoční zvyky, tradice. Výsled-
ky jejich surfování po internetu si můžete sami prohlédnout na nástěnkách v přízemí naší školy. 
K blížícím se Vánocům děti přichystaly přáníčka pro své nové přátele na vlastnoručně vyrobe-
ném ručním papíru.

Mohu říci, že všechny tyto nové poznatky rozšířily obzor nejen dětem, ale i nám – třídním 
učitelkám a budou přínosem v naší další práci.

Mgr. Jarmila Adámková, Mgr. Romana Tylečková

Florbal  

Dopoledne 19. listopadu 2008 proběhlo ve sportovní hale ZŠ Brušperk oblastní kolo ve fl or-
balu pro žáky 4. a 5. tříd. Na měření sil se sjela družstva škol z Krmelína, Hukvald, Brušperku 
a Fryčovic. Brušperští jako pořadatelé už dva roky turnaj nevyhráli (předloni si krmelínské druž-
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stvo odvezlo zlato, loni stříbro), dal se tedy čekat bouřlivý průběh turnaje.

V prvním zápasu nastoupilo naše družstvo proti celku Brušperku a přesvědčivě rozdrtilo do-
mácí tým 6 : 1, bez odpočinku ihned nastoupilo do dalšího zápasu a porazilo celek Hukvald 4 : 2, 
v závěrečném klání s loni zlatými Fryčovicemi přesvědčivě vyhrálo 7 : 3 a k obrovské radosti 
všech chlapců postoupilo z první pozice se ziskem zlaté medaile do okresního kola.

To se konalo přesně o týden později, ve středu 26. listopadu 2008 ve frýdecko-místecké 11. ZŠ 
Jiřího z Poděbrad. Na měření sil se sjelo osm nejlepších mužstev okresu Frýdek-Místek. Krmelín-
ské družstvo se losem dostalo do skupiny A: v prvním zápase prohráli s favority turnaje – 1. ZŠ 
z Třince 0 : 3, následně remízovali s mužstvem ZŠ T. G. Masaryka Frýdlant 2 : 2 a po urputném 
boji porazili mužstvo pořádající 11. ZŠ F-M 2 : 1.

V semifi nále prohráli s 8. ZŠ z Frýdku-Místku 4 : 1, ale vidina zisku medaile je přinutila posbírat 
poslední síly a vítězstvím nad ZŠ Dobrá 4 : 2 (za stavu 1 : 2 !! 5 minut před koncem zápasu) si 
zajistili 3. místo v okresním kole ve fl orbalu.

Na vítězství se podepsal celý tým: výborný brankář Michal Synovec, výteční útočníci a střelci 
gólů Jan Odehnal a Martin Ignačík, útočníci Michal Šperlín a Libor Hranický, obránci Marian 
Krejčí, Jan Vysloužil, Aleš Paseka, Matěj Lanča, Karel Mayer. Chlapci - byli jste skvělí.

Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy a trenér fl orbalu 

 Mikuláš 
5. 12. 2008 byla mikulášská nadílka.V hodině, kdy jsme dělali adventní věnce, přišli Mikuláš, 

čerti a anděl. Zpívali jsme koledu Narodil se Kristus pán a čerti tančili.
Já jsem se nebála. Čerti si chtěli vzít do pytle Martina, Karla, Mariana a Martinu. Nakonec jsme 

dostali plnou tašku sladkostí a čerti šli strašit do dalších tříd.
 Aneta Hrdá, 4. ročník

Vedení a zaměstnanci školy přejí všem občanům obce klidné prožití vánočních svátků, 
veselého Silvestra a šťastné vykročení do roku 2009, plného zdraví, lásky, štěstí, úspěchů 

a dobré pohody…

Z naší nové mateřské školy…

Ještě jsme ani nezapomněli na stavební práce a pracovní prázdniny, zahájení školního roku 
a přivítání dětí i rodičů v nové, rozšířené a především krásné mateřské škole a už je tady prosinec 

- poslední měsíc v roce, spojený s tradicí čerta a Mikuláše, s Vánocemi, ale především s dětskou 
radostí a očekáváním. V tomto měsíci (21. 12.-zimní slunovrat), je od nás sluníčko nejdále, ale 
současně se k nám začíná pomalu vracet a den se začíná opět prodlužovat.

Jen krok za zimním slunovratem přicházejí Vánoce.
Ano, Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Možná jsou ale i takoví, kteří se mnou nesouhlasí, pro-

tože pro ně tento pojem symbolizuje uklízení, nakupování, vaření a pečení, nervozitu, stres. Ale 
Vánoce mají zcela jinou úlohu – je to totiž čas k radosti, čas k veselí, čas ke štěstí, čas být spolu 
s pocitem bezpečí, čas na obdarování nejen dárky, ale hlavně kouskem lásky, která sídlí v našich 
srdcích.

Vánoční čas je spojen s množstvím zvyků a tradic. Mnohé z nich se dodržují stále, jiné jen pře-
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žívají na okraji zájmu, některé jsou zapomenuty. Tak například správné Vánoce pro mnoho lidí 
začínají ve chvíli, kdy z kuchyně zavoní porce smaženého kapra – jenže kapr na vánočním stole je 
tradicí mladou, býval totiž jídlem postním a nad jeho masem mnozí tak trochu ohrnovali nos.

V naší mateřské škole si přejeme využít vánočního času se všemi jeho krásami k tomu, aby-
chom spolu s dětmi vnímali přátelství a společenství nejen mezi sebou navzájem, ale i s přírodou 
a zvířátky.Vytvoříme pro naše děti hezké předvánoční – čertovské – i vánoční chvíle se stromeč-
kem a dárky, plné pohody, klidu , písní a básní 
a z vyzdobeného prostředí naší mateřské školy 
přenesme prostřednictvím našich nejmenších 
tyto chvíle do všech rodin, nechejme se našimi 
nejmenšími ovlivnit.

Přeji všem dětem krásné, klidné a zdravé pro-
žití vánočních svátků.

Přeji Vám všem, ať zdraví, láska a spokoje-
nost jsou Vám nablízku po celý příští rok 2009 
i na blízku těch, které máte rádi.

Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

Zájmové organizace

Z činnosti Klubu důchodců
12. listopadu se členové našeho Klubu důchodců zúčastnili setkání Klubů důchodců či seniorů, 

již tradiční podzimní akce Senior Klubu Palkovice pod názvem „Důchodci se baví“, kde naši vy-
stoupili se scénkou „V lázních“, a dále přítomné pobavila naše Krmelanka.

Výbor Klubu připravil autobusový zájezd na předvánoční výstavu organizovanou Svazem za-
hrádkářů ve Frýdlantě nad Ostravicí. Ten se uskutečnil v sobotu 29. listopadu. Účastníci měli 
možnost zhlédnout vánoční dekoraci včetně velkého množství různých betlémů, zakoupit si růz-
né dárky či ozdoby, občerstvit se. Zájemci měli možnost prohlédnout si střed města.

Na 4. prosince připravil Klub přátelské posezení s programem, zaměřené k Mikuláši a vánoč-
ním svátkům. Členky Klubu pro tuto příležitost upekly a nazdobily perníkové zvonky, které pak 
na akci Mikuláš se svou skupinou andělů a čertů naděloval účastníkům. Členové Krmelanky 
zahráli a zazpívali mimo jiné i vánoční písně. Bylo rovněž popřáno členům Klubu narozeným 
v měsíci prosinci. Drobné vánoční dárky jsou připraveny také pro členy, kteří jsou v domovech 
důchodců a pro ty, kteří pro svůj vysoký věk a nemoc se akce Klubu nemohou zúčastnit.

Členové Klubu v rámci vzájemných návštěv se účastnili Martinských hodů pořádaných Klu-
bem důchodců v Oprechticích a kulturní akce organizované Klubem důchodců v Paskově.

V posledním období bylo přijato 5 nových členů Klubu.
Hodnocení celoroční činnosti Klubu se připravuje na 15. ledna 2009.
Blíží se svátky vánoční a Nový rok. Výbor Klubu důchodců touto cestou přeje všem spoluobča-

nům příjemné a klidné prožití svátků a do roku 2009 hodně dobrého zdraví, štěstí a pohody.
František Novák
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Sportem a tělesnou aktivitou za zdravím

Vědci z dlouhodobých průzkumů a sledování dospěli k závěru, že průměrný člověk za svůj 
život ujde zhruba 200 tisíc kilometrů, obejde skoro pětkrát zeměkouli. To platilo v minulosti, kdy 
se nepoužívalo tolik motorových dopravních prostředků a lidé se více pohybovali „ po svých“. 
Civilizace přináší do našeho života změny, které z činnosti člověka vytlačují pohyb, ať už v za-
městnáních uplatňováním mechanizace a automatizace anebo ve volném čase častým vysedává-
ním u televize či internetu. K tomu, abychom eliminovali fyzickou nečinnost, spolehlivě poslouží 
sportování a fyzické cvičení, které je doporučováno zdravotníky všem generacím, nejlépe však 
pravidelně a organizovaně. Každý si musí umět vybrat určitou formu pohybu, přiměřenou věku 
i zdravotním dispozicím. Pro mladší generace je přitažlivější závodění a soutěže, těm starším 
naopak vyhovuje relaxační a rekreační sportování v halách, doma a nebo ve volné přírodě. Vždyť 
turistika, cykloturistika, plavání, lyžování a mnoho dalších sportovních aktivit nezná věkové hra-
nice. Sportování ve volné přírodě zůstává stále nejrozšířenější, nejzdravější a také nejlevnější for-
mou sportovního vyžití.

V naší obci již od dávné minulosti byly vytvářeny v Tělovýchovné jednotě Sokol dobré pod-
mínky pro tělovýchovu a sport. Nejinak je tomu i dnes, kdy možnosti i prostředí se nesrovnatelně 
zlepšily a výběr zájmových sportů je pestřejší.

Přicházející zimní období je právě vhodné k tomu, abychom „papučové“ vysedávání u televize 
aspoň jednou týdně vyměnili za aktivní pohybové cvičení či sportování v tělocvičně či ve volné 
přírodě.

Naše jednota Sokol nabízí široké možnosti pro organizovanou i zábavnou rekreační tělovýcho-
vu a sport. Vždyť vedle oddílů házené, futsalu, karate a stolního tenisu, kde probíhají soutěže, je 
možnost širokého vyžití v odboru SPV (sport pro všechny), který koordinuje všechny zájmové 
sporty a cvičení. Kromě již zmíněných oddílových sportů, je možno pravidelně cvičit jógu, aero-
bik, zdravotní relaxaci, hrát badminton, tenis, sálovou kopanou, fl orbal, nohejbal, volejbal a pod.. 
Ti, kteří si chtějí šlechtit své tělo, mohou navštěvovat fi tcentrum. Rozvrhy jednotlivých cvičebních 
hodin i sportů jsou vyvěšeny na nástěnce při vstupu do sportovní haly. Nechce to nic jiného, než 
chuť a přijít! Nesmí to však zůstat jen u předsevzetí!!!

O činnosti našich oddílů: házená, karate, stolní tenis a futsal, 
jste byli dost podrobně informováni v minulém Zpravodaji, proto 
v následujících řádcích několik informací jen ze Sportu pro všech-
ny. Dominantní postavení mají naše ženská cvičení:

- v pondělí od 20.00 do 21.30 hodin probíhá cvičení aerobiku 
pod vedením kvalifi kované cvičitelky paní Magdy Volné z Fryčo-
vic. I když aerobik má v naší jednotě dlouholetou tradici, vždyť 
jejich cvičenky svým vystoupením se úspěšně prezentovaly na 
sokolských plesích, profesní trenérka přinesla do hodin aerobi-
ku oživení a odbornost, takže zájem o cvičení aerobiku je značný 
a přesahuje i hranice naší obce.

- v úterý od 19.30 do 21.00 hodin cvičí naše ženy pohodové re-
laxační cvičení na karimatkách a balónech. Toto cvičení pro ženy, 
jejichž věkový průměr je o něco vyšší, není fyzicky tolik náročné 



14 Krmelínský zpravodaj
jako aerobik, ale je určitě prospěšné pro zdraví a psychiku. Cvičení vedou paní Jana Šťastná a Mi-
luška Tyšerová. Cvičení probíhá v malém gymnastickém sále.

- ve středu od 19.30 do 21.00 hodin rovněž v malém gymnastickém sále cvičí naše ženy jógu. 
Jóga, která má pradávné kořeny na Dálném východě, má své kouzlo už proto že nezná věkové 
hranice a je to především cvičení relaxační, které kromě fyzického uspokojení zlepšuje psychic-
kou rovnováhu. Cvičitelkami jsou paní Jana Pálková a Lída Havlová.

- ve středu od 10.00 hodin probíhá cvičení maminek s malými dětmi, které má určitě své vý-
znamné postavení. Je to zpestření pro maminky i pro drobotinu, neboť u těch nejmenších dochá-
zí k pohybovým návykům, ztrátě ostýchavosti a děti si začínají zvykat na kolektiv. Vedoucí je paní 
Regina Otáhalová.

- nedělní dopoledne je k dispozici pro badminton, kdy si přijdou na své vyznavači peřového 
míčku. Hrají mladí i starší a rodiče se svými dětmi. Je to znovu zábavná rekreační hra, která sice 
nedosahuje úrovně asijských hráčů, ale je o to přitažlivější, že si zahraje každý s každým.

Z míčových her se nejvíce prosazuje sálová kopaná. Hraje se ve večerních hodinách v úterý, 
čtvrtek a neděli. Sálovou kopanou si organizují zájmové skupiny samy, které pořádají i několik 
turnajů během roku.

Znovuzrození v naší jednotě zaznamenal volejbal, který byl v povalečných letech úspěšným 
sportem našeho Sokola. I když se organizovaný volejbal vytratil, s přestávkami se rekreačně hrálo 
neustále, ale scházela tomu „organizátorská ruka“. Této role se uchopil František Janus, který dal 
dohromady zájemce z řad mužů i žen a nyní pravidelně každou sobotu od 18 hodin volejbal hrají. 
A nejen to, zúčastňují se turnajů v blízkém okolí a také organizují turnaje v naší hale. Samozřejmě, 
že výkonnost není na mistrovské soutěže, ale o to je to zajímavější, neboť si mohou zahrát všichni 
a s radostí, vždyť o žádné trofeje nejde. Naši volejbaloví nadšenci se připravují i na venkovním 
hraní na malém asfaltovém hřišti, takže se volejbal v letních měsících o večerech může hrát každý 
den.

Ostatní sporty, které je možno v naší sportovní hale vidět, už nemají pevný řád a organizu-
jí je zájmové skupinky po dohodě se správcem sportovního zařízení panem Macečkem (mob. 
732552596). Do výčtu sportovních nabídek patří určitě i naše fi tcentrum, které s oblibou využívá 
naše mládež a je také vhodným treninkovým doplňkem našich sportovců, kteří zápolí v mistrov-
ských soutěžích. Fitcentrum je otevřeno denně (pondělí až pátek) vždy od 18.00 do 20.00 hodin 
a za chod zodpovídá paní Hana Slavíková a instruktory jsou: Bednář Martin, Červenka Leoš, 
Šindel Ondřej,Vala Tomáš a Zborovská Lenka.

Blíží se vánoční svátky a to je období, kdy tělesná váha je v nebezpečí a proto naše jednota již 
tradičně organizuje týden vánočních turnajů a zápolení. Nejinak je tomu i letos, kdy jsou naplá-
novány následující turnaje:

21. 12. 9 až 14 hod. stolní tenis zodp. Jamroz Laďa
25. 12. 8 až 13 hod. nohejbal zodp. Hanzelka Mirek 
26. 12. 8 až 16 hod. tenis – čtyřhry zodp. Balcar Tomáš
27. 12. 8 až 13 hod. badminton zodp: Zborovská Lenka
28. 12. 8 až 13 hod, volejbal zodp. Janus František
29. 12. 16,30 až 21hod. házená zodp. Mácha Petr
30. 12. 16,30 až 21hod. házená zodp. Šindel Ondřej
Nejen vánoční týden po stránce sportovní je pestrý, ale bohatá je činnost v naší jednotě po celý 
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kalendářní rok. Těžko by někdo spočítal, kolik sportovců a cvičenců se za rok na našich sporto-
vištích vystřídá. Je jich hodně a určitě se nepočítají na desítky, ale na stovky. To všechno by bez 
obětavých cvičitelů, trenérů a organizátorů nebylo. Nás blaží pocit, že vynaložené úsilí a náklady 
na provoz haly nejdou nazmar, ale že prospívají široké veřejnosti. Vždyť tělovýchova a sport utu-
žuje zdraví, zvyšuje fyzickou zdatnost a je jedním z účinných nástrojů proti drogám, gamblerství 
i alkoholu, naopak vychovává jedince k zodpovědnosti a ke zdravé ctižádosti.

Proto neváhejte a přijďte nejen Vy, ale pošlete i Vaše děti si zasportovat.
Dveře jsou všem otevřené...                                                                                 Ing. Leoš Pchálek, st.

Z činnosti hasičů

První kolo celoroční soutěže Plamen a dorostu proběhlo v Oprechticích. Starší žáci skončili 11 
z 37, mladší 11 z 24 zúčastněných, dorostenky skončily 1. Ručková Dominika, 2. Ručková Kateři-
na, dorostenec Edelsberger Jan obsadil 6. místo.

Zásahová jednotka má označení JPO III/2, typ C1, dle vyhlášky 247/2001 Sb. „O organizaci 
a činnosti jednotek požární ochrany“:

JPO III/2 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kteří vykonávají službu dobrovolně a za-
sahují i mimo svoji obec, jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kate-
gorie JPO III, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se 
zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,

C1 - stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 50 tisíc.
Doba výjezdu jednotky PO je stanovena na 10 minut pro jednotky složené výlučně z hasičů, 

kteří nevykonávají službu v jednotce jako své povolání.
Opakovací školení absolvovali v měsících září vedoucí mládeže a velitelé a v listopadu strojníci. 

Pro správné fungování zásahové jednotky v Krmelíně musí mít proškolení 1 velitel sboru, 2 veli-
tele družstev a 4 strojníci.

Zajímavostí ze školení velitelů je informace, že pod operační středisko FM přešla Karviná. Roz-
sahem a počtem jednotek je nyní územní odbor Frýdek-Místek větší než Ostrava.

Při komunikaci radiostanicemi s HZS FM mají jednotky používat nejdříve tzv. statusy (komu-
nikace za použití vysílačky vybavené numerickými tlačítky - kódy - bez nutnosti mluvit), pokud 
nejsou přijímány, hlásí se jednotky i názvem obce - PFM 810 Krmelín (PFM 810 - radiové ozna-
čení jedné z vysílaček JSDH Krmelín).

Hodnocení činnosti zásahové jednotky mělo v uplynulém období jednu slabinu, likvidaci ob-
tížného hmyzu. Původní přípravek, používaný při zásazích byl vyčerpán a navíc se již přestal 
vyrábět. I když jsme požádali o pořízení nového, jsou velké průtahy s jeho dodáním. Proto byly 
používány běžně prodejné přípravky, které nemají takový efekt, a tak bylo nutné na některých 
místech zásah opakovat. A jestli jste měli v posledním období problém dovolat se do ohlašovny 
v Hasičském domě, bylo to způsobeno dlouhou dodací lhůtou při přepojování telefonních čísel 
zpět do budovy hasičské zbrojnice po vystěhování Obecního úřadu, za oboje potíže, i když nebyly 
způsobeny námi, se omlouváme.

Získání dopravního vozidla VW transportér je zatím pozastaveno, žádost z OÚ byla podána, 
ale zatím není žádný další postup, snad na jaře příštího roku.

Popis posledních kroků ohledně pořízení nového zásahového automobilu.
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Dne 19. listopadu se velitel a starosta obce zúčastnili konference v Brně, kde se sešlo 35 sborů, 

kterým byla přidělena dotace na pořízení nového nebo provedení rekonstrukce vozidla (z MS 
kraje nové Krmelín, Fryčovice, Pustá Polom, Dolní Benešov, Fulnek, Štramberk, Vrbno pod Pra-
dědem - rekonstrukce).

Stát poskytuje obcím dotaci 2,5 mil Kč. Obec musí před pořízením garantovat 70 % z této část-
ky, jinak by ji musela vrátit.

Ve spolupráci s SDH Krmelín nyní Obecní úřad připravuje specifi kaci pro výběrové řízení. 
Výběrové řízení vyhlašuje obec, HZS bude provádět kontrolu fi rem, které se zúčastní výběrového 
řízení, a budou celou akci zaštiťovat. Musí se zúčastnit minimálně 5 fi rem.

Plánovaná oprava Hasičského domu je ve fázi přípravy projektové technické dokumentace. 
Výbor předá rozsah zpracovaný sborem na OÚ, poté bude prováděno výběrové řízení na pro-
jektanta.

Hned na začátku roku znovu pokoříme Lysou horu a začneme připravovat Hasičský ples, který 
proběhne ve sportovní hale SOKOL dne 31. ledna 2009.

Výroční valná hromada v měsíci prosinci shrne působení sboru v uplynulém roce, stanoví plán 
práce a vyzve k činnosti pro období následující.                            Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín 

Mezi námi...

Letošní Vánoce meteorologové předpovídají na blátě. Ani my, narození v minulém století, v je-
ho první polovině počasí letošního rázu, NEPAMATUJEME. LADOVSKÉ ZIMY S VELKÝMI 
PEŘINAMI SNĚHU V LISTOPADU A PROSINCI ale bývaly.

Co všechno se událo v letošním listopadu! Především Jarmark řemesel, početně nejnavštěvo-
vanější-sešlo se vás 960 občanů. Skutečností zůstává, že jarmark je navštěvován i občany okolních 
obcí a to nás i těší. Dotazy u návštěvníků jsme se dověděli o vysoké úrovni Betlémů, které byly 
středem obdivu. Autorka, naše občanka paní Zdeňka Havránková nám sdělila, že námět pletené-
ho betlému byl dávněji uveřejněn v časopise Vlasta a novým zájemcům o zhotovení ráda infor-
mace poskytne. Nejsou to v jejím případě jen šikovné ruce, ale i nápad, mít výsledné dílo takové 
úrovně, jaká byla prezentována. K výsledku blahopřejeme a těšíme se, že v následujícím roce opět 
svými výrobky zaujme. Naše poděkování patří všem vystavovatelům i vám, vážení spoluobčané, 
kteří jste na jarmark zavítali a dle Vašich ohlasů, rádi přijdete i v roce následujícím.

V sále staroveského zámku jsem byla na besedě s moderátorem rozhlasu Praha 2, panem Fran-
tiškem Novotným. Setkání s touto osobností bylo velmi srdečné, ano, kdo umí, ten umí. Na tomto 
tvrzení jsme se shodli my všichni, besedě přítomní. Zmíněný moderátor bude uvádět Dobré jitro 
dne 24. 12. 2008. Přivstaňte si, pořad začíná v 05:00 hod. ráno a uvidíte, že Vás slova zahřejí u srd-
ce i na duši. Celý zbytek dne budete ve svátečním.

Děti z naší mateřské školy jsou velmi šikovné. Víte, že ty nejstarší pomohly starostovi naší 
obce s výběrem vozidla? Na počátku byl nápad jednoho z rodičů, dobrovolného hasiče naší obce. 
Ten dodal tvar vozidla a 16 dětí obrázek dotvářelo. Sedmičlenná komise na obecním úřadě pak 
vybrala jeden obrázek, který je zarámován a bude zdobit vnitřní prostor našeho obecního úřadu. 
Je podepsán křestním jménem Anetka a takto první vlaštovkou, kterou děti pomáhají řešit poža-
davky. A věřte, že i náš pan starosta byl beze slov. Byla to neplánovaná, blesková akce s časovým 
rozpětím dvou dnů.
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A doma se my, dospělí, tak jako každoročně, na Vánoce těšíme. Pečeme cukroví, někdy s da-

lekým předstihem, někdy až na poslední chvílí. Dovolím si předat jeden z receptů, kterým mně 
obdarovala jedna ze sester. Peču toto cukroví každé Vánoce, je rychlé a velmi chutné a recept je 
pro mne i vzpomínkou.

Ořechové obdélníčky: 3 celá vejce, 28 dkg cukr písek - šleháme 15 minut. Přidáme 14 dkg mle-
tých ořechů a střídavě s 20 dkg prosáté polohrubé mouky přidáváme do našlehané hmoty. Stěrkou 
opatrně přísady do hmoty zabalujeme. Máme připravenou vyhřátou troubu na 170 stupňů, plech 
pokrytý pečícím papírem a tuto hmotu na plech vylijeme, stěrkou uhladíme a pečeme cca 15 minut. 
Plech vytáhneme, upečený teplý plát nakrájíme na obdélníčky a necháme vychladnout. Můžeme 
i postříkat rozpuštěnou čokoládou.

Po zatuhnutí skládáme do krabičky, stačí 3 dny ve studeném prostředí, cukroví zvláční a věřte, 
je velmi dobré.

Čím jsme starší, tím více se ve vzpomínkách vracíme k Vánocům našeho dětství, k Vánocům, 
kdy naše dnes velké děti, byly ještě dětičkami. A vše znovu rekapitulujeme. Vzpomínáme na úctu 
a lásku k rodičům a prarodičům, na respekt před nimi. Ptáme se, zda jsme své děti dobře vycho-
vali do dnešní společnosti lidí, kdy více, než Slávu Boží, vnímají slevu zboží. Děti nerady slyší 
námi pronášené rady, stále jim opakuji, že tyto moje požadavky jim neříkají, co by měly dělat, ale 
pouze jim do jejich hlav vštěpují pravidla.

Rok 2008 má také své novum. Poprvé bylo zveřejněno, že 13 000 občanů naší republiky má 
koupeny akry na planetě Měsíc. Takže, chcete-li být In, můžete následovat. Mně samotnou daleko 
více zaujala informace, kterou vypočetli astrologové, že letošní rok bude o jednu sekundu delší, 
než loňský. A to je výzvou pro nás všechny, abychom se nadechli a rozmysleli si, co si přát do roku 
2009?

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem požehnané Vánoce, šťastnou cestu rokem 2009 v pev-
ném zdraví a pohodě s velkým přáním, aby ten příští rok byl spíše nadílkou, než nadělením.

Vaše Ludmila Adámková

 Pozvání na Taneční večírek
Místní sdružení Občanské demokratické strany Vás srdečně zve na již tradiční Taneční večírek 

do Obecního domu, a to v pátek 23. ledna 2009 od 20 hod. K tanci a poslechu bude hrát opět 
skupina Blankyt.                                                                                                           MS ODS Krmelín

Plesová sezona v roce 2009
10. ledna KDU-ČSL Obecní dům
17. ledna Moto ples Restaurace na Benátkách
23. ledna ODS Obecní dům
31. ledna SDH sportovní hala
 6. února ZŠ-Dětský maškarní bál sportovní hala 
 7. února TJ SOKOL sportovní hala
27. března MŠ-Dětský maškarní bál Restaurace na Benátkách
17. dubna ZŠ-Rodinománie Restaurace na Benátkách
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INZERCE

VINNÝ SKLÍPEK „U HAVRÁNKA“
oznamuje, že pro milovníky vína připravil vánoční nabídku mo-
ravských zemských vín a láhvových vín a sektů z Templářských 
sklepů Čejkovice.
Z bílých vín se jedná o nejznámější a nejrozšířenější odrůdu 
Veltlínského zeleného, Müller Thurgau, dále svěží a vo-
ňavé Ryzlinky, sváteční kořenité Tramíny a Pálavu, pro náročnější pak 
Chardoné a Rulanské šedé. Z červených pak tradiční Svatovavřinecké, 
Modrý Portugal, Frankovku a André.
Vína jsou stáčena do přinesených nádob, před vlastním nákupem je možno 
každý vzorek ochutnat. Ceny se pohybují od 40 Kč do 54 Kč za 1 litr vína.
Prodej je v pátek po celý den, v sobotu od 9 do 13 hodin, v pondělí, v úterý 
a mezi vánočními a novoročními svátky denně od 15,30 do 18,30 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Jaromír Havránek,

ul. Starodvorská 27, 739 24 Krmelín, tel.: 558 674 240

Advokát JUDr. Lukáš Klega, 
se sídlem advokátní kancelá e Sadová 1585/7, Ostrava – Moravská Ostrava, nabízí 
poskytnutí advokátních služeb p edevším v následujících oblastech: 

 p evody nemovitostí - p íprava kupních, darovacích i sm nných smluv, 
z izování v cných b emen a zástavního práva, návrhy na katastr a následné 
zastoupení v katastrálním ízení, ov ování podpis , advokátní úschova 
pen z; 

 ob anské právo - žaloby, zastoupení p ed soudy, vymáhání v exeku ním 
ízení, smlouvy, dohody, narovnání atd; 

 rodinné právo - rozvody, výchova a výživa;  
 d dické právo – záv ti, zastoupení v d dickém ízení; 
 obchodní právo - žaloby, vymáhání v exeku ním, insolven ním a konkurzním 

ízení, zakládání obchodních spole ností a jejich zm ny; 
 správní právo - zastoupení v ízení p ed orgány státní správy a samosprávy. 

Po p edchozí telefonické i emailové domluv  možnost konzultace v advokátní 
kancelá i v centru Ostravy, pop . osobní návšt va ve Vašem bydlišti i sídle Vaší 
spole nosti. První setkání za ú elem zjišt ní vzájemných o ekávání je pochopiteln  
zdarma. 
email: klega@advokatklega.cz     tel: 724 170 717 
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PLOTY - PLETIVO  
Vít zslav Kanclí  - VIKAM, Tel.: 722 550 000 

 URL: www.ploty-ostrava.cz     E-mail: ploty@ploty-ostrava.cz 
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová B lá – Mitrovice, 724 00,  

otev eno Po – Pá – 10 -15 nebo po telefonické domluv   
DOPRAVA ZDARMA - p i celkovém nákupu nad 7 000 K , jinak 200 K . 

 
Dodáme Vám kompletní nové oplocení 

PLOTY - PLETIVO - jsme firma, která se zabývá internetovým prodejem plot
a kompletního oplocení. Hlavní sortiment tvo í drát né ploty. 

Základními prvky pro drát ný plot jsou poplastované nebo pozinkované pletivo,
sloupky, vzp ry, napínací dráty, vázací dráty, napínáky, ostnatý drát, p ípadn  

podhrabové desky. Dále nabízíme branky a vrata ve všech velikostech. 

Pokud chcete oplotit d m, pr myslový objekt, les, sportovišt , halu, zahradu 
nebo jakýkoliv jiný pozemek, rádi Vám v tom pom žeme. Dodáme Vám 

lesnická a dekora ní pletiva, chovatelské sít , šestihranné pletivo, sva ované 
oplocenky, okrasné sít , bezpe nostní pletivo, pr myslové sva ované panely 

a jiný sortiment na stavbu oplocení. 

Zajistíme Vám materiál na kompletní plot a p ivezeme kdekoliv v R. 

 

POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ) 
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát pr m ru 

1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 60 mm  
Výška pletiva Cena za 1m Balení Celková cena s DPH 
100 cm 49 K 25 m 1.225 K  
125 cm 61 K 25 m 1.525 K  
150 cm 64 K 25 m 1.600 K  
160 cm 73 K 25 m 1.825 K  
180 cm 86 K 25 m 2.150 K  
200 cm 92 K 25 m 2.300 K  
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KLEMPÍŘSTVÍ - POKRÝVAČSTVÍ
pokládka • rovných i šikmých střešních krytin
demontáž • starých střešních krytin
nástřik • půdních prostor proti škůdcům
výroba a montáž•  klempířských střešních prvků
nátěry•  plechových střech a okapových systémů
montáž • střešních oken
nákup a dovoz materiálu•  za zvýhodněné ceny
montáž hromosvodu + revize• 

Porovnejte naše ceny s jinými.
Dohodnutou cenu nenavyšujeme.

Zdarma zhotovení cenové nabídky.
Telefon: 775 21 09 70

www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz
email: ChrastinaR@seznam.cz

OPRAVY OPRAVY 
chladniček a mraznichladniček a mrazničekček

 do 24 hodin bez DPH za práci
 opravy všech značek v bytě zákazníka
 tlakování a plnění autoklimatizací

mechanik: Radim Holaň   
mobil: 605 140 362      Tel: 

596 731 421
Otrava-Nová Bělá, Krmelínská 357

Kocourek Josef
Vám nabízí

- čištění koberců a sedacích 
souprav

- půjčování strojů Kärcher 
- mytí oken

Mobil: 606 363 300 
nebo  737 675 949 
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Jarkovická 7, 746 01 Opava - Vlaštovičky
tel.: 553 793 424, e-mail: hon@okna-dvere.cz

www.okna-dvere.cz

  HON - okna, dveře, s. r. o.

JarJ Opava - Vlaštovičkypava VVlaštovičky

VYUŽIJTE 

NAŠÍ ZVÝHODNĚNÉ 
ZIMNÍ NABÍDKY!

ZA STANDARDNÍ CENY:

- dřevěná okna (záruka 5 let)
- dřevohliníková okna 

(bezúdržbová, záruka 10 let)

- izolační trojsklo
- smrk fix

- skryté kování
- zkušenosti 80tileté tradice
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Svatební salonSvatební salon
U ZámkuU Zámku
půjčování a prodej svatebních šatů• 

luxusní společenské šaty• 
šaty pro družičky i na svaté přijímání• 
veškeré svatební doplňky a služby• 

Akce
plesová sezona se blíží a my Vám • 

zapůjčíme luxusní společenské šaty od 
200 Kč 

Zámecké náměstí 26, Frýdek  (zadní vchod 
restaurace „U Erbu“)

Tel.: 606 199 254      www.uzamku.cz
Po-Pá: 13:00 – 17:00     So: 9:00 – 11:00

Nabízím k prodeji:
váhu (decimálku)• 
2 propanbutanové láhve 11 kg• 
kamna (kotel) na tuhá paliva zn. • 
DAKON (zánovní)
amatérský kotel na tuhá paliva – no-• 
vý
stavební vrátek bez klece• 
střešní tašky pálené „Holanďanky“ • 
cca 200 ks
2 pozinkované sudy 200 l• 
vozík „platoňák“ • 

     10 000 mm × 20 000 mm,
pogumovaná kola zánovní • 
anglicko-český slovník, 3 díly• 
práškovou barvu cca 20 kg modrou• 
10 kg práškovou barvu červenou• 
olejový elektrický radiátor• 

Bližší informace na mobilu:
604 738 153
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