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Radostné vánoce !

Všude zní radostný hlas.
Co jsme pro bližního učinili,
učinili jsme tobě.
To vyznává každý z nás,
Kristus se narodil pro mně.

Nechť Sváteční dny jsou obdobím naděje, klidu, pokory a lásky.
Krásnou dobu vánoční přeje všem našim občanům Zastupitelstvo obce, zaměstnanci obec-

ního úřadu a členové redakční rady.

Co lze očekávat v roce 2010
V příštím roce bude zejména pokračováno v akcích, které byly zahájeny v roce letošním. 
S finanční dotací z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve výši 50 % nákladů jsou zpra-

covány projektové dokumentace celkové rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice a úpravy okolí 
budov mateřské školy a obecního úřadu. Dalším krokem je povinnost požádat o dotaci na obě akce 
při vyhlášení vhodného dotačního titulu.  Pro úpravu okolí ZŠ a OÚ  bylo vydáno územní rozhod-
nutí, proti němuž majitelé dvou sousedních nemovitostí podali odvolání, které nyní řeší Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje.

Hlavní aktivitou obce bude spolupráce s firmou IGEA Ostrava při projednávání tras kanalizačního 
potrubí s majiteli pozemků v rámci projektu pro územní řízení kanalizace a ČOV v obci a následně 
pro stavební povolení.

V závěru tohoto roku byly ukončeny stavby „Zateplení budovy OÚ“ a „Krmelín bezbarierový 
chodník“. S jejich finančním vypořádáním a návrhem investičních akcí budete seznámeni v prvním 
čísle Zpravodaje po schválení definitivního rozpočtu obce na rok 2010.
Vánoční  svátky prožité v  klidu, hodně lásky a porozumění, v celém novém roce úspěch a zdraví 
přeje Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Separovaný sběr papíru
Od února 2010 OZO Ostrava rozšíří možnost separovat domácí odpad -  na 5 místech se stáva-

jícími kontejnery na sběr skla a plastů přibude modrý kontejner na sběr papíru. Co je možné ukládat 
do jeho útrob: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, 
kartón, papírové obaly (např. sáčky).

A co nikoliv: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité 
plenky a hygienické potřeby.

Využijte této nastávající možnosti – sběrem papíru, který neskončí bez využití na skládce, 
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přispějete k úspoře dřevní hmoty pro jeho výrobu a zvýšíte finanční příspěvek firmy EKO KOM 
obci za separaci odpadu. Ve čtvrtek 31. prosince 2009 bude obecní úřad v Krmelíně uzavřen.

Doporučujeme vyřídit potřebné záležitosti dne 30. 12. 2009.   Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Poděkování
Děkujeme touto cestou panu Petru Bejochovi, ul. Fojtská, Krmelín 392,  který převzal 

prostřednictvím Českého červeného kříže Zlatý kříž I. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů krve. 
Poděkování patří rovněž panu Jiřímu Urbanovi, ul. Na Brodě, Krmelín 105,   který obdržel Zlatý 
kříž III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve. Stříbrnou medaili prof. MUDr. J. Janského 
obdržel pan Richard Liška, ul. Hajní, Krmelín 488 za 20 bezpříspěvkových odběrů krve a bron-
zovou medaili prof. MUDr. J. Janského obdržela paní Petra Lišková, ul. Hajní, Krmelín  488 za 
10 bezpříspěvkových odběrů krve. Všem šlechetným dárcům upřímně děkujeme jménem všech, 
kterým pomohli navrátit zdraví. 

Jarmark řemesel
Kmelínský  již 6. Jarmark řemesel, který se konal  dne 7. listopadu v prostorách sálu Restaurace 

na Benátkách, byl letos mimořádně úspěšný. Zahájil jej Lašský král – Zdeňa Viluš I. zpěvem lašské 
hymny. A poznamenal, že měl být právě ve vlaku do Prahy, ale cestu zrušil. „Nebudete mi to věřit, 
ale dnes jsem měl obědvat s knížetem Lobkowiczem na zámku v Mělníku, kde je setkání Řádu 
rytířů vína, jehož jsem se stal familiářem. Ale já jsem řekl „ne“, nikam nepojedu, já musím do 
Krmelína, protože tu čekají moji lidé – Laši,“ zdůraznil Zdeňa Viluš I. „Krmelín je přednější, jaký 
by to byl jarmark, kdybych ho nezahájil naší lašskou hymnou“, konstatoval. Ing. Václav Zezulka, 
starosta obce přivítal všechny vystavovatele a občany Krmelína i přilehlých obcí , kteří se zájmem  
obcházeli stánky  a obdivovali práci šikovných rukou. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného byl předán základní a  mateřské škole k zakoupení pomůcek 
pro naše děti.

Děkujeme naší občance paní Ludmile Adámkové, člence redakční rady Zpravodaje, za obětavost 
a péčí, s jakou byl Jarmark vzorně zorganizován.

Ceny vodného a stočného pro rok 2010
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava bylo rozhodnuto s platností od 1. ledna 2010 uplatnit následující ceny včetně DPH.
Voda pitná (vodné) 30,70 Kč, voda odvedená (stočné) 27,18 Kč.

Naši jubilanti
Letošní říjen, listopad a prosinec byly významnými dny pro naše jubilanty: 
Emília Holbojová  75 let
Imrich Čikás 75 let
Jan Sládek 75 let
Ludmila Zezulková 80 let
Lumír Luska 80 let
Golková Božena 85 let
Golková Kristina 93 let
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Všem jubilantům přejeme v rámci možností především dobré zdraví, duševní pohodu, radost 

a spokojenost v kruhu svých blízkých a hodně životního elánu.

Od jarních měsíců se naše obec rozrostla o nejmenší občánky Daniela Švrčka, Valerii Ham-
mondovou, Jakuba Hrabovského, Denisu Otáhalovou, Lucii Doležalovou, Tobiáše Tataye a Václava 
Steinera.                                                                                                                       Hana Plačková

Vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem a je tu opět krásný čas Vánoc a oslava Nového roku. 
V tomto roce jsme se malinko posunuli s opravou střechy. Toto malé posunutí stálo 

500 000 Kč. Ještě letos však chceme začít další část opravy našeho kostela a dokončit výměnu 
celého krovu, a to i nad sakristií. Tato část má stát 700 000 Kč. Díky sponzorskému daru občana 
z  Krmelína, ve výši 400 000 Kč a půjčce z biskupství ve výši 200 000 Kč, můžeme tedy pokračovat 
v další opravě. Stále však ještě zbývá poslední část investice a tou bude krytina na celou střechu 
kostela. 

V příštím roce chceme splatit dluh biskupství a budeme se snažit získat další finanční prostředky 
na  dokončení díla. 

Chci Vás tedy poprosit o podporu a tedy, jako v minulém roce, nabízím za tuto pomoc možnost 
být jmenovitě uveden na pamětní desce významných sponzorů našeho kostela. Tak bude Vaše pod-
pora a pomoc farnosti dalším generacím, při vstupu do kostela, připomínat Vaši štědrost 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 občané, kteří svým 
činem nebudou zapomenuti a místní církev na ně bude v modlitbách pamatovat. Pokud Vás, úspěšní 
podnikatelé, zaměstnanci a příznivci našeho kostela tato nabídka zaujala, ozvěte se prosím na tel.
číslo +420 596 769 021 nebo na e-mail: rkf.starabela@doo.cz.

V příštím roce chceme opět uspořádat benefiční koncert, jehož výtěžek půjde na opravu střechy 
kostela. Koncert se bude konat 3. 1. 2010 v 15:00 hod. v krmelínském kostele. Všechny Vás srdečně 
zvu a věřím, že se bude opakovat krásná atmosféra koncertu minulého.

Milí přátelé, chci Vám všem popřát požehnané svátky narození Ježíše Krista a do nového roku 
2010 Vám přeji hodně úspěchů v práci a naplnění Vašich plánů.

Na závěr Vás všechny srdečně zvu na „půlnoční“ mši svatou, kterou budeme slavit v našem 
kostele 24. 12. 2009 ve 22.00 hodin.

Vše nejlepší přeje a Boží požehnání pro všechny vyprošuje 
P. Antonín Kocurek,  farář

Pořad bohoslužeb ve Starobělské farnosti o Vánocích 2009
V Krmelíně, v kostele sv. Jana a Pavla
24. 12.  2009  Štědrý večer – tzv. půlnoční 22:00
25. 12.  2009 1. svátek vánoční – Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně   8:45
26. 12.  2009 2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka   8:45
27. 12.  2009  svátek Svaté rodiny    8:45
31. 12.  2009 sv. Silvestra, poděkování za uplynulý rok 16:45
  1.  1.  2010  Nový rok – slavnost Matky Boží, Panny Marie   8:45
Ve Staré Bělé, v kostele sv. Jana Nepomuckého
24.12.  2009 dětská štědrovečerní mše 15:00
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24.12.  2009 Štědrý večer – tzv. půlnoční 23:00 
25.12.  2009 1. svátek vánoční – Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně 10:00
26.12.  2009 2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 10:00
27.12.   2009  svátek Svaté rodiny  10:00
31.12.   2009 sv. Silvestra, poděkování za uplynulý rok 17:00
  1.  1.   2010 Nový rok – slavnost Matky Boží, Panny Marie 10:00

V Proskovicích, v  kostele sv. Floriána
24.12.  2009 Štědrý večer – tzv. půlnoční 22:00 
25.12.  2009 1. svátek vánoční – Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně   8:30
26.12.  2009 2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka   8:30
27.12.  2009  svátek Svaté rodiny    8:30
  1.  1.   2010 Nový rok – slavnost Matky Boží, Panny Marie   7:15

My tři králové jdeme k Vám . . . 
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Tříkrálová sbírka 2010
Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje Tříkrálové sbírky, kterou celostátně na pomoc lidem 

v  nouzi pořádá Charita Česká republika. 
V Tříkrálové sbírce 2009, které se Charita Ostrava zúčastnila ve spolupráci s Charitou sv. Alexan-

dra bylo celkem vykoledováno 1 163 509,- Kč. Částka 769 703,- Kč, kterou Charita Ostrava obdržela,  
byla použita  pro tyto projekty:

1. Provoz komunitního centra pro seniory – Charitní středisko Gabriel 146 663,53 Kč
2. Provoz střediska Osobní asistence pro lidi zdravotně postižené 161 288,47 Kč
3. Rekonstrukce budovy Charitního domu sv. Václava   57 120,00 Kč
4. Rekonstrukce budovy Charitního domu sv. Alžběty   28 560,00  Kč
5. Pořízení nezbytného technického vybavení pro vedení účetnictví     89 200,00 Kč
ve střediscích Charity Ostrava 
6. Vybavení a provoz Hospice sv. Lukáše   70 000,00 Kč
7. Humanitární pomoc pro osoby v nouzi v charitních střediscích CHO   41 416,00 Kč
8. Dar DCHOO (humanitární pomoc pro lidi postižené povodněmi 2009   60 000,00 Kč
9. Rozvoj chráněných dílen a humanitární aktivity (Charita sv. Alexandra)  115 455,00 Kč
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 2009. Poděkování patří i těm, kteří 
se na zdárném úspěchu Tříkrálové sbírky 2009 spolupodíleli – úřadům veřejné správy a farním 
úřadům.

Tříkrálová sbírka 2010 bude v rámci Charity Ostrava probíhat ve dnech 1. – 14. ledna 2010. 
Charita Ostrava se této krásné akce zúčastní opět ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra. Finanční 

prostředky získané v TKS 2010 plánujeme využít na projekty:
- Péče o osoby bez přístřeší – rekonstrukce azylového domu a noclehárny (Charitní dům sv.  

Františka)
- Rekonstrukce Charitního domova pokojného stáří sv. Václava
- Podpora hospicové péče – Hospic sv. Lukáše
- Podpora hospicové péče – mobilmí hospicová jednotka
- Péče o seniory, osoby handicapované, osoby bez přístřeší a bez prostředků – přímá pomoc 

(Charitní   dům  Salvator Krnov, Charitní dům sv. František a Charitní středisko poradenských 
a  sociálních služeb)

- Podpora provozu humanitárního šatníku (Charita sv. Alexandra)
- Podpora péče o osoby bez přístřeší a bez prostředků – rekonstrukce kontaktního místa
- Podpora péče o handicapované z chráněných dílen pro osoby s handicapem (Charita sv. Alex-

andra)
Pro splnění našich projektů pomáhat odkázaným lidem v nouzi hledáme různé finanční a jiné 

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 2010, 
předem děkujeme.

Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice,tel./fax:596 621 094,
e-mail: ostrava@caritas.cz, www.ostrava.caritas.cz
Charita sv. Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky,tel./fax: 596 237 831, 
e-mail: alexandr@charita.cz, www.charitasvalexandra.cz
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Jako každý rok podpoříme Tříkrálovou sbírku i v naší obci. Do ulic  Krmelína vyrazí Tříkráloví 

koledníčci 9.1.2010, případně i 10.1.2010, vždy v odpoledních hodinách. Koledníci budou rozděleni 
do 9 skupin a podle starobylé tradice budou obcházet domovy a křídou napíší na dveře písmena 
K+M+B, což znamená požehnání tomuto domu a letopočet. 

Děkujeme všem, kteří Tři krále přijmou a tuto sbírku podpoří.
Lenka Staňková, Jana Paseková

Škola informuje
Comenius ve Slovinsku
Mezinárodní školský projekt Comenius se přehoupl do druhé poloviny a my jsme vycestovali do 

Slovinska, abychom tentokrát předvedli výsledky naší práce za poslední období.Vyjížděli jsme s 
dobrou náladou, neboť jsme věřili, že naše práce je dobrá. A opravdu – byla vyhlášena jako jedna 
z  nejlepších.To nám dodalo chuť do dalších aktivit.

Slovinské přivítání bylo jako obvykle velmi srdečné a nápadité. Po kulturním vystoupení 
žáků(mimochodem slovinský taneční folklór je velmi podobný tomu našemu –„ondřejnickému“- 
taneční kroky, kroje)jsme si každý museli zasadit semena stromů, které budou později vysázeny 
okolo jejich školy jako památka na naši spolupráci.

Okolí školy i interiér působí velmi upraveně, čistě a vkusně. Za každým výrobkem je vidět 
promyšlená tvůrčí práce pedagogů a dětí, ale také nemalé finanční prostředky. Materiální vybavenost 
školy je na velmi vysoké úrovni.

Aktivity slovinských žáků jsou hodně zaměřeny na přírodu a její ochranu, na výrobu přírodních 
produktů.Vedle školy se nachází školní včelín, kde pracuje Kroužek dětských včelařů. Také jsme 
navštívili EKO bylinkářskou farmu a Včelí hrad (farma, která se zabývá hlavně včelařením).

Mezi jednotlivými pracovními bloky jsme udělali také něco pro zdraví – vyhnali nás totiž na 
Slovinsko-Rakousko-Maďarské trojmezí a to se nacházelo samozřejmě na kopci.

Celá návštěva byla pro nás velmi inspirativní, nasbírali jsme spoustu nápadů, některé z nich už 
začínáme pomalu realizovat.

Mgr. Jarmila Adámková

Logická olympiáda
Dne 7. 10. 2009 se všichni žáci páté třídy naší školy zúčastnili celostátní Logické olympiády.
Při účasti 6500 páťáků z celé republiky skončily všechny děti z 5. ročníku v první třetině úspěšných 

řešitelů.
Nejlepšího výsledku dosáhl žák Aleš Paseka (v rámci Moravskoslezského kraje se umístil na 

58.  – 60. místě) a dále pak žák Marian Krejčí. Oba postoupili do krajského kola. 
Celá třída zaslouží velkou pochvalu za svědomitý přístup k soutěži a vzornou reprezentaci školy. 
I v krajském kole Logické olympiády si Aleš s Marianem vedli v silné konkurenci velmi dobře. 

Nepostoupili sice do celostátního kola do Prahy, ale i tak jim patří za reprezentaci krmelínské školy 
dík.

Mgr. R. Tylečková, tř. učitelka V. třídy

 Podzim
Podzim je nádherné roční období. Nejen že fouká vítr a děti si mohou pouštět draky, ale hlavně 

kvůli tomu, že se barví listí na žlutou, červenou a hnědou. Skoro kdykoliv zvedneme hlavu 
a  podíváme se na nebe, uvidíme tam desítky ptáků, kteří se stěhují do teplých krajin v zajímavých 
útvarech.
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 Podzim je také velmi důležitý. Kdyby po létě byla hned zima, všechny květiny a mladé stromky 

by zmrzly. Zvířata, která si neudělala zásoby na zimu by zase mohla zahynout hlady. Podzim je 
zkrátka velmi krásné a také důležité roční období.

Marie Brožová, 5. ročník
Co si představím, když se řekne podzim?
Poslední síly slunce a ptáci na odletu. Není úmorné vedro ani velká zima. Začíná se dřív stmívat. 

Listí se barví oranžově, žlutě i hnědě a potichu se snáší k zemi. Dozrávají plody.
Sedím s kamarády, přemýšlím. Je mi smutno, vzpomínám na prázdniny. Fouká vítr a v dálce 

vidím draka.
Podzim má své plus i mínus.

P. Adamec, 5. ročník
Je to brána do světa zimních radovánek. Padá listí, které je nádherně zbarvené. Hodně prší 

a  slunečního svitu ubývá. Krajina je nádherně zbarvená. Některá zvířata se připravují na zimu. 
Ptáci odlétají do teplých krajin.

Když si představím podzimní přírodu, působí na mne smutně, ale i radostně.
Těším se na zimu, protože bude sníh. Je chladno a fouká studený vítr…  
Ale mám psát přece o podzimu, tak tedy píšu. Voda odnáší napadané listí a větvičky. Když je 

podzim, tak bych nejraději zalehl do postele…
M. Krejčí, 5. ročník

Z naší mateřské školy
Když se zeptáte dětí, jestli se těší na Vánoce, jestli už napsaly Ježíškovi - všechny jistě odpoví, že 

ano, že se nemohou dočkat stromečku, cukroví, dárečků ….
Nám dospělým se už možná neodpovídá tak snadno a přesvědčivě, ale jistě se také těšíme na chvíle 

pohody a radosti.  Také ale víme, že nic z toho není jen tak, že za vánoční náladou, nastrojeným 
stromečkem, perfektním cukrovím, salátem a smaženým kaprem i  krásně zabalenými dárky je 
spousta  práce, shonu a mnohdy i stresu - tak se raději nechejme ovlivnit dětmi, prožívejme s nimi 
radost a využívejme vánočního času se všemi jeho krásami k tomu, abychom vnímali přátelství 
a  společenství nejen mezi sebou navzájem, ale i s přírodou a zvířátky.

Také v každé třídě naší mateřské školy se děti nemohou dočkat Vánoc – a tak Vám předložíme, jak 
se od začátku školního roku připravovaly:

TŘÍDA „KUŘÁTKA“
My jsme třída „KUŘÁTKA“,  Paní učitelky jsou na nás milé,
nejmladší jsme děťátka, tak neznáme dlouhé chvíle.
do školky chodíme rády,  Neumíme si jen hrát,
máme tady kamarády. učí nás kreslit, zpívat, tancovat,
  vždy pozdravit a děkovat, zkrátka se slušně chovat.

Bc.Ilona Galiová
TŘÍDA „SLUNÍČKA“
Letos píská na flétničku celá třída – 20 dětí. V kroužku se děti scházejí jednou za čtrnáct dní. Ve 

„Chvilkách s flétnou“ však hrají každý den a těší se na vánoční besídku, aby mohly předvést svým 
nejbližším, co se všechno od září naučily.

Veselé pískání není jedinou náplní běžného dne ve školce. V průběhu podzimu se děti zdokonalily 
v zacházení s výtvarnými potřebami, z keramické hlíny si vyrobily sluníčko, samy si speciálními 
barvami na textil ozdobily tričko.
Kromě toho všeho si stačí pohrát se svými kamarády a pomoci paní učitelce s výzdobou naší třídy.         

Mgr. Miroslava Ryšková
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TŘÍDA „ŠKOLÁČCI“
Od měsíce října, každou sudou středu v měsíci , probíhá kroužek vaření. Děti si již připravily 

např.: „Broučky piškoťáky“, „Nutelová kolečka“, „Mlsací pěnu“ a moc všem chutnalo. Na svatou 
Kateřinu se mateřskou školou linula vůně perníčků, které  společně  i s maminkami upekly a ozdo-
bily. Využijeme je, spolu se sušeným ovocem a řetězy z popcornu, které si také samy vyrobíme, na 
zdobení našeho vánočního stromečku a to již 7. prosince, 

9. a 10. prosince se těšíme na odpolední pečení vánočního cukroví, opět s maminkami, kdy si 
při pečení budeme vyprávět o zvycích a tradicích u každého doma, které zkrátí adventní čekání na 
Ježíška. Ten totiž k nám do mateřské školy přijde dříve -  již 16. prosince – už se moc těšíme!

Marie Vašicová
Ať je tedy adventní čas provázen lidskou sounáležitostí s touhou po dobru, lásce a pokoji.
Přeji všem dětem krásné, klidné a zdravé prožití vánočních svátků.
Přeji Vám všem, ať zdraví, láska a spokojenost jsou Vám nablízku po celý příští rok 2010 

i  nablízku těch, které máte rádi.
Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

Žijí mezi námi
Když jsme se na redakční radě rozhodovali, koho navrhneme do naší pravidelné rubriky „Žijí 

mezi námi“, jednoznačně jsme se shodli, že to bude naše občanka paní Ludmila Bočková.  Tato 
skromná žena, ve svých 84 letech svou pílí udělala pro naši obec hodně práce. Jejím koníčkem je 
láska k  přírodě a tuto vášeň uplatňuje také pro naši obec. Bydlí ve středu obce v domku naproti 
Pekařství Boček. Přilehlý ostrůvek k jejímu domku pravidelně obsazuje květinovou výzdobou snad 
všech druhů a také se po léta o ni pečlivě stará. Všichni, kteří jdou kolem,  obdivují  krásu roz-
manitých květin. Její dvorek slouží také jako úschovna jízdních kol pro občany, kteří přijíždějí 
z  odlehlých míst Krmelína na zastávku autobusu – ke každému má vlídné slovo. Často ji můžete 
také potkat na ulici Světlovské, táhnoucí malý vozík plný květin nebo kompostu, rovněž se stará 
o  zahrádku po svém bratrovi p. Kalendovi.  

Paní Lidušku Bočkovou máme všichni rádi, moc ji děkujeme za zkrášlování centra obce a přejeme, 
aby jí elán a zdraví vydrželo ještě moc dlouho.

Josef Menšík 

Zájmové organizace
Z činnosti místního klubu důchodců
Měsíc prosinec je v Klubu důchodců již tradičně zahajován přátelským posezením s Mikulášskou 

nadílkou a programem zaměřeným rovněž na blížící se Vánoce a konec roku. Letošní prosincové 
posezení se uskutečnilo 3. 12. s celkem dobrou účastí. Přítomní byli obdarováni perníkovými dárky, 
které vyrobily členky Klubu. I program tématicky zaměřený k danému období se líbil. Mimo jiné 
bylo popřáno členům v měsíci prosinci narozeným.

Teď už se výbor Klubu připravuje na hodnocení činnosti v uplynulém roce a na přípravu plánu 
aktivit v roce 2010. Vlastní hodnocení bude provedeno na výroční schůzi členů 14. ledna 2010.

V souvislosti s nadcházejícím obdobím vánočních svátků a Nového roku přeje výbor Klubu 
důchodců všem spoluobčanům:  „Až svíce na stromečku Vám zazáří a zvonky začnou hrát, my 
– ač nevidění, radostné Vánoce Vám přicházíme přát. Též, aby člověk člověka měl rád, aby jeden 
druhému štěstí přál a aby ten příští rok za to stál“. 
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Zpracoval František Novák

Z činnosti hasičů
Podzimní období pro nás začalo příjemně. Ve dnech 19. a 20.9.2009 jsme absolvovali dlouho 

očekávaný zájezd na Jižní Moravu. V sobotní ráno vyjel od hasičského domu autobus s natěšenými 
účastníky. Cestu tam zpestřila návštěva ZOO na Svatém kopečku v Olomouci. A pak už do Ho-
voran. To byl cíl, v němž se nacházel vinný sklípek, rozměrů však spíše sklep. Po přivítání pálenkou 
a večeři nás hostitel provedl po nedávno vybudovaném království z obrovské množství zeminy a při 
následném budování sklepu, který zaujme na první pohled klenutými stropy a rozlehlostí, pama-
tovat i na detaily, osvětlení, sociální zázemí a servis. Následovaly ochutnávky různých druhů vín 
a  čerstvého burčáku, zajídaných drobnými pochutinami. Velký prostor společenské místnosti vybí-
zel k tanci, tudíž se za chvíli vyplnil vlnícími se účastníky, kteří se bavili do brzkých ranních hodin. 
Ubytování v blízké vesnici bylo příjemným zakončením akce.  Celkově byl takhle uspořádaný zájezd 
hodnocen jako velice zdařilý počin, který by si většina účastníků ráda zopakovala co nejdříve. 

Na podvozku TATRA Terrno vznikala v říjnu u fa Wawrzaszek hasičská nástavba, první svého 
druhu, zcela jiná než z firmy THT Polička, která dosud  nástavby na podvozcích TATRA stavěla. 
V rámci dokončení nástavby jsme ve firmě, nacházející se v městě Bielsko Biala v Polsku, určovali 
rozmístění materiálu a výzbroje, aby byly při zásahu co nejlépe použitelné. Následovaly balanční 
zkoušky vozidla, probíhající ve Vyškově, jejichž účelem bylo ověření chování auta při jízdě a pos-
lední podmínkou byl schvalovací proces na Technickém ústavu požární ochrany v Praze a získání 
certifikátu pro možnost uvést vozidlo do provozu. Jelikož se jednalo o první nástavbu fy Wawrzaszek 
na podvozku TATRA, byly veškeré zkoušky a ověřování přísnější. Fa RS TRUCK připravila vůz, 
který  prošel úspěšně schvalováním a obdržel certifikát. Týden před  termínem předání cisterny 
upravili členové zásahové jednotky svépomocí zárubeň vrat a dřevěná vrata garáže pro stání cis-
terny.  Nejvíce se na tom podíleli Pavel Stolař a Marek Grutman.

Dne 30. 10. 2009 předala fa RS TRUCK starostovi obce do užívání nové zásahové vozidlo TATRA 
TERRNO CAS 20 4000/250 S2R – kde 20 znamená výkon čerpadla 2000 l/min, 4000 nádrž na vodu 
o objemu 4000 l a 250 hodnotu obsahu pěnidla. Proběhlo školení strojníků a předání písemností. 
Vůz má vyřízeno pojištění a je zařazen do výjezdové jednotky. Fotografie nového zásahového voz-
idla jsou uvedeny ve fotogalerii na našem novém webu, odkaz hasiči na stránkách obce. Vozidla  z 
Krmelína i z Fryčovic, která byla pořízena  v tomto roce a měla skoro stejné zadávací podmínky, 
jenže ve Fryčovicích dodávala nástavbu fa THT Polička a v Krmelíně fa. Wawrzaszek, porovnávali 
redaktoři serveru www.pozary.cz a v krátké době zde uvedou rozsáhlou recenzi obou vozidel. 
Jak prapor pořízený v roce 2005 a požehnaný 7. 5. 2006, tak i cisterna byla žehnána (vysvěcena) 
v   sobotu 12. 12. 2009. Od 14 hodin byla u Zdravotního střediska vystavena nová auta okrsku. V 15 
hodin bylo nové zásahové auto žehnáno a od 16 hodin proběhla v sálu Restaurace Benátky výroční 
valná hromada, která činnost Sboru dobrovolných hasičů v roce 2009 završila. 

Přichází vánoční období a jedním ze symbolů jejich připomenutí je osvětlení stromu u hasičského 
domu. Protože již byl stav světelných řetězů nevyhovující, byla instalována nová svítidla, která 
centrum obce rozzářila.

Hlavní náplní zásahové jednotky byla příprava na uvedení nové cisterny do provozu. Velitelé 
a strojníci absolvovali nezbytná opakovací školení a i ostatní členové mají pravidelnou výuku  
v  rámci výcvikového roku. Dalších šest členů na školení v Jánských Koupelích získalo oprávnění 
k  používání izolačních dýchacích přístrojů.

Jsme rádi, že v obci při přemítání o budoucnosti zásahové jednotky zvítězily racionalita 
a  správné zhodnocení možností, podařilo se získat státní dotaci a nakonec dotáhnout proces 
obnovy cisterny do vítězného konce. Největší dík náleží Obecnímu úřadu se starostou obce ing. 
Václavem Zezulkou a Martinu Balcarovi – veliteli SDH Krmelín.     
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Hlavní výraznou změnu pro fungování požární ochrany v obci představuje zvýšení možností 

při zásazích, bezpečnosti členů jednotky při jízdě i během zásahu, z dlouhodobého hlediska zajiš-
tění provozuschopnosti hlavního výjezdového vozidla. Pořízení nového zásahového vozidla zna-
mená pro zásahovou jednotku na dlouhou dobu omezení čerpání finančních prostředků, snad 
s  vyhlídkou na rekonstrukci hasičského domu.

Do nového roku a dalšího období si přejme, abyste auto potkávali ne při požárech a jiných po-
hromách, nýbrž jen při cvičeních a oslavách. Obec Krmelín se zařadila k těm jednotkám brušper-
ského okrsku, kde se již používá moderní technika, a může směle prostřednictvím zásahové jed-
notky a její nové techniky, chránit bezpečnost lidí, zvířat a majetku, a to je  jedna z hlavních jistot 
života občanů obce Krmelín. 

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín   

KARATE KRMELÍN
Koncem září tohoto roku uspořádal oddíl Karate Krmelín extrémní bojový závod Rangers 

CUP, který odstartoval dne 19.9. v 10:00 na Krmelínském kopci. Absolvování závodu spočívalo 
v proběhnutí vyznačené trati (7km) v co nejkratším čase. Na této trati bylo celkem 20 náročných 
úkolů, kde si závodníci vyzkoušeli střelbu, šplh, brodění, přelézání, podlézání, boxování a další 
činnosti potřebné pro přežití nebo zvládnutí krizových situací. Absolutním vítězem v kategorii 
mužů se stal Michal Břežek a v kategorii žen to byla jako jediná paní Lenka Laníková. Bližší in-
formace o závodě naleznete na webových stránkách www.rangerscup.dobrodruh.net.

Další akcí byl podzimní turnaj karate v Praze, který se konal 24.10. 2009. Jednalo se o poslední 
turnaj sezóny, který se započítával do ligy Top Ten, a výkony našich bojovníků nám opět přidaly 
spoustu bodů do konečného hodnocení. V bojích jsme úplně ovládli kategorii pod 16 let, kde 
první tři místa obsadili naši svěřenci Ladislav Bradáč, Libor Laník a Filip Ferenc. V kategorii 
mužů nezklamal Michal Dúbrava, který vybojoval místo druhé a ve sportovním boji se taktéž na 
druhém místě umístil Lukáš Muladi. Ve formách se nám také podařilo, především ve formě Pri-
ma, obsadit příčky nejvyšší zásluhou druhého Šimona Stoszka a třetího Petra Koláře. Obrovský 
úspěch nás však také čekal na konci turnaje, kde naši borci získali vyšší pásy. Michal Dúbrava 
získal 6.kyu, Ladislav Bradáč 5. Kyu a 8. kyu získali Šimon Stoszek, Petr Kolář, Ondřej Koval 
a  Martin Ostárek. 

Vyvrcholetím sezóny 2009 bylo již tradičně Mistrovství ČR MSKA. Jedná se o nejvyšší turnaj 
sportovního karate a jsou zde také slavnostně vyhlášeny výsledky ligy Top TEN. Úspěch na tomto 
turnaji zajistil Filip Ferenc, který vybojoval 2. místo ve sparingu pod 16 let a Ladislav Bradáč, 
který se umístil také jako druhý, ale v kategorii muži (8. – 7. kyu). V lize Top TEN jsme se jako 
oddíl umístili na skvělém 6. místě a v jednotlivcích jsme se prosadili především v kategorii bojů, 
když Ladislav Bradáč obsadil 6. místo, Lukáš Muladi 8. místo a Petr Muladi místo 9. 

Pro případné zájemce o tento sport budeme připravovat nábor nových členů v únoru 2010. 
Přijímáme kluky i holky od 13 let, což je minimální věková hranice. Veškeré bližší informace 
naleznete včas na webových stránkách www.krmelin.mska.cz.

Za oddíl Karate Krmelín Petr Muladi
Vánoční turnaje ve sportovní hale se blíží…
Podzimní a zimní program v naší Tělovýchovné jednotě Sokol Krmelín je v plném proudu v 
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obvyklých kolejích. Veškerá cvičení jsou beze změn, jen ženy aerobiku pro vyšší zájem se scházejí 
dvakrát týdně a to vždy v pondělí a středu od 20,00 hodin. Zájemce badmintonu můžeme potěšit, 
že v neděli dopoledne je možno hrát na třech hříštích, takže se dostane na všechny, včetně dětí.

Naše sportovní oddíly vstoupily mistrovskými zápasy do podzimní části sezóny 2009 – 2010. 
A jak se jim daří, posuďte sami.

HÁZENÁ: všechna družstva hrají moravskoslezskou ligu. Muži po podzimní části skončili na 
pěkném třetím místě z 12 družstev se ziskem 18 bodů a skórem  280 : 194 brankám. Tabulku vede 
Sokol Veselá před Suchdolem nad Odrou.Naši muži neodehráli jedno utkání v Krnově, kde pro 
sněhovou nadílku byl zápas odvolán a bude odehrán na jaře. Dorostenecká soutěž má jen 5 druž-
stev, takže se hraje podzim i jaro dvoukolově. Po osmi odehraných kolech jsou naši dorostenci 
na třetím místě s 8 body s vyrovnaným skóre 182: 182 za Rožnovem a Klimkovicemi. Dorostenci 
mají od podzimu silně omlazené družstvo a někteří naši hráči hostují ve Slezanu Frýdek.

Mladší žáci soutěží v SM lize – II. třída. Ve skupině je 12 družstev a naši žáci figurují na 11.  mís-
tě před Paskovem se ziskem pouhých 3 bodů se značně pasivním skóre 95 : 215. Tabulku vede 
Vsetín před Ostravou.  Mladší žáci, jsou vesměs loňští minižáci, takže s velkou házenou teprve 
začínají. Lze očekávat, že jejich výkonnost se bude jenom a jenom zlepšovat.

FUTSAL:  „A“ družstvo mužů hraje divizi skupinu F. Prozatím mají naši muži odehráno 9 kol 
a  průběžně jsou z dvanácti družstev  na 4. místě s 16 body a skóre 35 : 39.  V posledním kole se 
jim podařil husarský kousek, když porazili po 8. kole vedoucí Brušperk 5 : 4  (0 : 4). Po tomto na-
šem vítězství spadl Brušperk na 2. místo a tabulku vede Jeseník. V tabulce střelců je na krásném 
druhém místě náš hráč Josef Škrhoň s 12 vstřelenými brankami.

Naše „Béčko“ je zařazeno do okresního přeboru I. třídy, kde za účasti 16 družstev se hraje tur-
najovým způsobem, takže každé družstvo odehraje 5 turnajů (vždy 4 družstva). Našim  domov-
ským hříštěm je hala na Varenské nebo v Brušperku. Doposud byla odehrána 3 soutěžní kola, 
Krmelín 6x zvítězil a 3x byl poražen. Se ziskem 18 bodů je prozatím na 3. místě se skóre 23 : 16.

STOLNÍ TENIS: Krmelínští stolní tenisté vstupovali do sezóny v očekávaní, neboť po dlouhé 
době naše „ Áčko“ postoupilo do Krajské soutěže - skupiny „A“. kde je nesrovnatelně vyšší kon-
kurence. Všichni jsme byli zvědaví, jak se jim bude dařit. Prvních 9 kol dopadlo nad očekávání 
dobře. Vždyť prozatím jsou z 12 družstev na 5. místě se  ziskem 24 bodů a skóre 66 : 68. Tabulku 
suverénně vede bez ztráty bodů Frýdlant nad Ostravicí před Karvinou. Naše „Béčko“ už má pod-
zimní část soutěže za sebou a je z 12 družstev na 9. místě s 23 body a skóre 90 : 108. Tabulku vede  
Vendryně před Starým Městem „B“.

Vyvrcholením každého závěru roku bývají již tradičně v naší sportovní hale vánoční turnaje. 
Nejinak tomu bude i letos, Pro všechny zájemce o  rekreační sportování je připraven následující 
bohatý program:
25.12.2009 (pátek) od 8:00 hod.  -  turnaj v nohejbalu družstev
 Zodpovědný: Janus František
26.12.2009 (sobota) od 8:00 hod.  -turnaj ve čtyřhrách v tenisu (dvoj. se losují před zaháj.turnaje).  
 Zodpovědný:  Balcar Tomáš
27.12.2009 (neděle) od 8:00 hod.  -turnaj v badmintonu jednotlivců i dvojic
 Zodpovědná:  Zborovská Lenka
27.12.2009 (neděle) od 16:30 hod.  -  turnaj čtyř generací v házené mužů
  Zodpovědný: Mácha Petr, Šindel Ondřej
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28.12.2009 (pondělí) od 16:30 hod. -turnaj čtyř generací v házené mužů
 Zodpovědný:  Mácha Petr, Šindel Ondřej
29.12.2009 (úterý) od 9:00 hod.  -turnaj smíšených družstev ve volejbalu
 Zodpovědný: Janus František
30.12.2009 (středa) od 17:00 hod. -turnaj mužů ve stolním tenise
 Zodpovědný: Jamroz Ladislav 
02.01.2010 (sobota) od 13:00 hod.  -turnaj v šachu
 Zodpovědný: Holaň Jaroslav
Vloni  těchto vánočních sportovních akcí se zúčastnilo celkem 134 sportovců. Doufáme, že tento 
loňský rekord překonáme.Sněhové předpovědi na vánoční svátky nejsou nijak příznivé, takže 
využijte k relaxaci aspoň halových sportů. Určitě to bude pro zdraví prospěšnější než vysedávání 
u  televize či počítačů a navíc  se vyhnete nesmyslnému přejídání. Zároveň pozýváme ty, kteří už 
sportovat nemůžou, aby se přišli na sportovní zápolení podívat a své blízké povzbudit. Rovněž bude 
v našem fitcentru během vánočního období rozšířená nabídka provozních hodin, které budou uve-
deny na vývěsní tabuli u vchodu do sportovní haly.

Leoš Pchálek st. 

Mezi námi . . .
Před necelým měsícem, 7. 11. 2009, dnem Jarmarku řemesel,  pršelo.  Kolony aut podél cest potvr-

zovaly zájem návštěvníků  o účast na akci, která se stává tradicí naší obce. Jde o oslavu práce rukou 
a hlavy. Řemeslníci jsou nejen místní, ale i ze sousedních obcí, včetně vzdálenějších - Vsetína, 
Nového Hrozenkova, Kobeřic apod.  A my obdivujeme všechno, co vyrobí, jsou originály, jimi 
podepsané.  Návštěvník je v rozpacích, co upřednostnit, čemu se opětovně obdivovat.  Velká účast, 
spokojení návštěvníci  nás zavazují, abychom v příštím roce se stejným nadšením  akci znovu 
připravili a  přispěli  opětovně ke zviditelnění naší obce. Dobrovolné vstupné představovalo  částku 
11 551 Kč,   Po vyrovnání nákladů došlo k rozdělení  10 600 Kč mezi školu mateřskou a  školu 
základní a částka 3 600 Kč  bude použita   na úpravu plochy před ZŠ s tím, že bude pamatováno  na 
děti.

Ozdobou jarmarku jste byli Vy všichni, kteří jste našli čas přijít a spokojeni jste odcházeli. Za Vaši 
účast děkujeme.

3. prosince jsem zavítala mezi naše důchodce. Byla Mikulášská s programem, který pohladil po 
duši. V krátkém časovém předstihu přišel i čert, který náladu čertovsky roztočil, v uctivé vzdále-
nosti byl i Mikuláš a Barborka s Lucií. Byli jsme obdarování vlastnoručně vyrobenými a nádherně 
ozdobenými perníky a bylo nám všem svátečně hezky.  Velká účast svědčila o oblíbenosti akce 
a  opětovně potvrdila, že všechno , co tato organizace připraví, má vysokou úroveň a oprávněně se 
těší velkému zájmu. Všechno v našem životě má svůj začátek i konec. Na Štědrý den zavítejme i na 
místa odpočinku všech našich blízkých, se kterými by nám bylo dobře. Zapalme svíce a poděkujme 
za vše, co pro nás udělali. A vyprávějme o jejich velikosti našim dětem i vnoučatům v naději, že si 
vše zapamatují.

Čas ubíhá velmi rychle. Bylo to nedávno, kdy  kliky dveří našich domovů otevíraly a zavíraly naše 
děti. Dnes stejnou kliku otevírají  i vnoučata a my se na tyto okamžiky velmi těšíme. Jsou námi tolik 
očekávané  a nevyměnili bychom je za žádný milionový majetek.

Tu a tam nám život nadělí tak vzácný okamžik, kdy se téměř zalykáme blahem. Je to Milost života 
a  věřte, není samozřejmá.

Vážení spoluobčané, přeji Vám požehnané Vánoce, v roce 2010 hodně síly na překonání všeho, 
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co přináší život a velkou naději, že skutečná životní radost je v našich dětech, kterými chtějme být 
opravdově bohatí. Zdraví, optimismus  a radost z každého dne. A prosím, žijme v pokoře.

Vaše Ludmila Adámková

Plesová sezona v roce 2010

16. ledna KDU-ČSL Obecní dům
16. ledna Moto ples (2.ročník) Restaurace na Benátkách
22. ledna ODS Obecní dům
30. ledna TJ SOKOL  sportovní hala
5. února ZŠ-Dětský maškarní bál s Míšou sportovní hala
6. února SDH sportovní hala
25. února MŠ-Dětský maškarní bál  Restaurace na Benátkách
 9. dubna ZŠ-Rodinománie s Hopsalínem Restaurace na  Benátkách

Firma MACH – Martiník Pavel – Petřvald

Nabízí zednické, obkládačské, zateplovací 
práce

 (fasády RD, zámkové dlažby, apod.)
Cena dle dohody.

Pavel Martiník
742 60 Petřvald 79
mobil:  731 569 867
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AUTOŠKOLA JELÍNEK
KRMELÍN – HASIČSKÝ DŮM

výuka a výcvik AM, A1,• 
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• 

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

ZDENĚK MATUŠÍK
ul. Výstavní 398, 739 24 Krmelín
mob. 602 705 466

NABÍZÍ KAMENICKÉ PRÁCE
 - broušení starých pomníků a žuly
 - zhotovení nových pomníků
 - sekání písma, příseky, opravy 
 - veškeré betonáže a opravy kolem pomníků
 - prodej lamp, váz a vitrín
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KLEMPÍŘSTVÍ - POKRÝVAČSTVÍ
pokládka • rovných i šikmých střešních krytin
nástřik • půdních prostor proti škůdcům
výroba a montáž•  klempířských prvků a parapetů
nátěry•  plechových střech a okapových systémů
montáž • střešních oken
zateplení střech• 
hydroizolace• 
stavba pergol a garážových stání• 
Montáž dřevěného palubkového obložení (interiér • 
i exteriér)
Kompletní dodávky materiálů• 

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
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Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

DVĚ PROFESE V JEDNOM OBORU
PRO TY Z 9. TŘÍD,

KTEŘÍ CHTĚJÍ VYNIKNOUT !!!

Studijní obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Zaměření 01: podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu
Zaměření 02:  podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství
Roční školné: 0 – 11.000,- Kč podle prospěchu, bez přijímacích zkoušek

Dvouprofesní studijní obory = dvojnásobná šance pro uplatnění !
Zaměření 01: odbornost ekonomicko-podnikatelská + v cestovním ruchu 

vč. provozu hotelů, restaurací ... i s využitím PC, souvislá zahraniční praxe 
v hotelovém komplexu v Řecku, až 90%  pokračuje na VŠ, konkurenceschopnost 
na trhu práce

Zaměření 02: odbornost ekonomicko-podnikatelská + v pozemním 
stavitelství vč. projektování na PC v ArchiCADU  a rozpočtování v EuroCalcu, 
vypracování vlastních stavebních projektů, podnikatelského projekt, až 90% 
pokračuje na VŠ, konkurenceschopnost na trhu práce  

• MODERNÍ  VÝUKA, E-learning, elektronická cvičebnice z matematiky ...
• nadstandardní vybavení, aplikace IT ve výuce, využívání notebooků ve výuce 
• tvorba žákovských projektů, výuka projektového řízení v EU
• obchodní angličtina, zahraniční praxe
• cvičná školní restaurace, studentské firmy
• kurz přípravy na mezinárodní certifikáty z cizích jazyků, ke státním zkouškám 

z kancelářského psaní na klávesnici, barmanský kurz s mezin. certifikátem

Nástavbové studium  pro absolventy všech SOU s     výučním listem   
Studijní obor: 64-41-L/524 Podnikání – denní, dálkové, večerní dle zájmu   

e- learning, roční školné: 12.000,- Kč, bez přijímacích zkoušek

Dny otevřených dveří: 30. 11. 2009, 18. 1. 2010 vždy od 15:30h

www.primmat.cz

Škola úspěšně ukončila průkopnický projekt „Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola“, 
který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt 
podpořil realizaci moderní výuky. E-learning se stal nepostradatelnou  součástí vzdělávání.
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tel.: 558 279 178  |  www.nextnet.cz 
Brušperk, Fryčovice, Frýdek-Místek, Krmelín, Ostrava, Stará Ves n.O., Staříč, Veřovice

internet
pro každého

|  cenově výhodný internet
|  super levné VoIP telefonování
|  prodej a servis výpočetní techniky
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Časově omezená na-
bídka

Kapacitně cca 4 rodinné domy měsíč-
ně

Stavíte dům, opravujete  střechu ?
Nabízíme Vám na rok 2010 časově omezenou

slevu 12,5% a dopravu zdarma.
Sleva se uplatní pouze na kompletní dodávku Vaší střechy na klíč, 

což znamená řezivo, tesařské, pokrývačské, klempířské práce a ma-
teriál. Doprava je zdarma.

Pro víc informací nás navštivte na webových stránkách www.
pilamatej.cz nebo osobně přímo v kanceláři firmy ve Staré Vsi nad 

Ondřejnicí.
Marek Matěj - majitel

Pila Matěj s.r.o., Na Drahách 613, Stará Ves nad Ond-
řejnicí, tel. 558 669 124, 
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MEDICINÁLNÍ-SUCHÁ PEDIKÚRA

NEHTOVÁ   MODELÁŽ-MANIKÚRA

MEDOVÁ  LÉČEBNÁ  MASÁŽ  TĚLA

KOSMETICKÉ  OŠETŘENÍ  PLETI

NASTŘELOVÁNÍ  NÁUŠNIC-LÍČENÍ

TŘPYTIVÉ  TETOVÁNÍ  DOČASNÉ

PERNAMENTNÍ  MAKE-UP PLETI

TRVALÁ  NA ŘASY-DEPILACE TĚLA

PÁNSKÉ  OŠETŘENÍ-PLEŤ-NEHTY

PÁNSKÁ  DEO  PEDIKÚRA-PORADNA

     ۩  PÁNSKÝ  WELLNES  VÍKEND  ۩

   WELLNES  VÍKENDY PRO ŽENY

      ♥  DÁRKOVÉ  VOUSCHERY ♥ 

www.sa
lon

sim
on

a.c
z –

 tel:
 558 666001

tel
: 6

03588092 – objed
navky@

salonsim
ona.c

z



20 Krmelínský zpravodaj

Vydává Obecní úřad Krmelín. Za správnost obsahu článku odpovídá autor. Redakční rada: Josef 
Menšík, Ludmila Adámková, Martina Helísková, Anna Lejsková. Vychází 

i na www.krmelin.cz, e-mail: krmelin@krmelin.cz.Uzávěrka příštího čísla je 15. 3. 2010. 


