
Občasník č. 4                                                              Prosinec 2010
VÁNOCE –SVÁTKY KLIDU, MÍRU A NADĚJE

Sváteční dny jsou obdobím naděje, která není laciným optimismem, že všechno dobře 
dopadne, ale je to jistota, že všechno má smysl – bez ohledu na to, zda budou naplněny naše 
představy a přání. Z příběhu, který začíná ve chlévě a který vede přes kříž, můžeme čerpat 
svou naději, jedinou naději, která nás 
dokáže navzdory všemu udržet nad 
hladinou a každý den přimět k 
dobrým činům. 
Všem spoluobčanům přejeme 
klidné a požehnané svátky 
vánoční, 
v roce 2011 pevné zdraví, 
štěstí a spokojenost 
v práci i v osobním 
životě.

Starosta obce, zastupi-
telstvo obce, zaměstnanci 
obecního úřadu a členové 
redakční rady

Sdělení obecního úřadu
Informace o dění v obci od 18. zasedání zastupitelstva obce (30. 6. 2010)
• 13. 10. 2010 provedl Krajský úřad přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
• povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydáno do 31. 12. 2013
• žádost o dotaci na projekt „Zdravotní středisko v Krmelíně – rekonstrukce fasády, oken 
a vstupu“ byla SFŽP zamítnuta, stejná žádost o dotaci byla podána znovu v rámci programu 
Zelená úsporám MŽP
• opravu výtluků v místních komunikacích včetně asfaltové plochy pod kontejner u  már-
nice provedla firma TS, a. s. Frýdek – Místek
• dokončování projektu kanalizace a ČOV pro územní řízení – dohodnuto umístění ČOV na 
k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí
• zpracován projekt prodloužení vodovodního řadu od p. Tyšera po p. Mytyzka podél ul. 
Starodvorské
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• firma Solar Power Energy provedla na své náklady zrušení travnatého ostrůvku v parkovišti 
u hřbitova a jeho pokrytí vrstvou asfaltu a na své náklady zajistí opravu kamenného kříže u 
silnice I/58 v lokalitě Cigánka
• demontován kamenný kříž u silnice II/486 na hranici s Brušperkem k jeho opravě
• Změna č. 3 Územního plánu obce do konce října připravena k veřejnému projednávání, 
schválení v zastupitelstvu obce v březnu 2011
• 4 ks laviček trvale instalovány na hřbitově
• schváleno navýšení počtu dětí ve školní družině ZŠ z 50 na 75
• v kotelně ZŠ zhotovena ocelová konstrukce pro umístění plynových kotlů jako opatření 
proti jejich možnému zatopení
• vedle ZŠ instalována dětská prolézačka, 7 laviček, 2 stoly, 2 odpadkové koše a 4 stojany na 
kola – dotace KÚ ve výši 200 000,- Kč, po měsíčním zkušebním provozu je spolu s ředitelem 
ZŠ a výrobcem zpracován v souladu s platnou legislativou provozní řád, který byl vyvěšen na 
viditelném místě 

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 30. 9. 2010
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 18. zasedání zastupitelstva obce
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) zrušení bodu č. 7 programu zasedání zastupitelstva obce
b) podání žádosti o dotaci v rámci ROP Regionu soudržnosti Moravskoslezsko  pro prioritní 
osu 4 Rozvoj venkova, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova pro projekt „Modernizace Základní 
školy T. G. Masaryka v Krmelíně“ - modernizace vybavení školy a zavádění ICT do výuky, 
zajištění financování podílu obce v minimální výši 15% způsobilých výdajů z prostředků obce 
včetně předfinancování jednotlivých etap projektu, zajištění financování nezpůsobilých výdajů 
projektu a zajištění následné udržitelnosti a provozu výsledků projektu.

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Krmelín, konaného 
dne 11. 11. 2010
Zastupitelstvo obce: 
1. Bere na vědomí:

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

a)   program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 
b) Jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
c) veřejnou volbu starosty, místostarosty a členů rady obce a Volební řád ustavujícího 

zasedání zastupitelstva obce
3. Určuje:

a) ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce p. Mgr. Dagmar Jínovou a 
p. Petra Šperlína

b) dlouhodobě uvolněnou funkci starosty obce (§ 71 zákona o obcích)
4. Stanoví:

a) pět členů rady obce
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5. Volí:

a) volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a členů rady obce:
 předseda: Lenka Zborovská  
 členové: Bc. Jakub Čmiel a Stanislav Ides
b) návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva 

obce: Marie Vašicová a Ing. Miloslav Kunát
c) starostu obce: Ing. Václav Zezulka, nar. 9. 10. 1952, bytem ul.Starodvorská, 739 24 

Krmelín 470
d) místostarostu obce: Ing. Marek Folta, nar. 27. 7. 1981, bytem ul. Včelařská, 739 24 

Krmelín 427
e) členy rady obce: Ing. Jiří Boček, Ing. Miloslav Kunát, Petr Šperlín

Ceny vodného a stočného pro rok 2011
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava bylo rozhodnuto s platností od 1. ledna 2011 uplatnit následující ceny 
včetně DPH.

Voda pitná (vodné) 32,08 Kč, voda odvedená (stočné) 28,97 Kč.

Výzva občanům 
Vyzýváme občany, kteří mají k dispozici fotografie kříže (nejlépe foto z 

přední strany – reliéf obličeje), umístěného u silnice II/486 na hranici obce 
s Brušperkem, aby je poskytli pro potřeby jeho rekonstrukce. 

Děkujeme za spolupráci. 
Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Poděkování
Děkujeme touto cestou panu Richardu Liškovi, ul. Hajní, Krmelín 488, který převzal 
prostřednictvím Českého červeného kříže Zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského za 

40 bezpříspěvkových odběrů krve. Poděkování patří rovněž panu Petru Blačinskému, 
Proskovická, Krmelín 155 a panu Ladislavu Dostálovi, U Kapličky, Krmelín 370, kteří 

obdrželi Zlatý kříž III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve.
Zlatý kříž I. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů obdržel pan Jaromír Koběluš, ul. 

Krátká , Krmelín 125.
Všem šlechetným dárcům upřímně děkujeme jménem všech, kterým pomohli 

navrátit zdraví.

Oznámení

V pátek 31. 12. 2010 bude obecní úřad v Krmelíně uzavřen. 
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Po odstoupení Ing. Jaroslava Jarolíma z funkce člena zastupitelstva obce se jeho členem stal 
1.náhradník Ing. Petr Jakubek.

K ochraně ovzduší může přispět každý – výzva !!!
Romantiku zasněžených vesniček, kde se z komínů chalup linou bílé proužky kouře, 

nalezneme už leda tak na obrázcích Josefa Lady. Realita je zcela jiná – čtvrtě s rodinnými 
domky se většinu zimy utápí v šedé mlze a při pohledu na barvu kouře vycházejícího z komína 
nejednoho člověka napadne, čím že asi majitel zatápí !!

Největší problém představují neklesající emise prachových částí. Tyto částice pocházejí 
nejen z průmyslových zdrojů, ale také z lokálních topenišť na tuhá paliva. Problém prachového 



6 Krmelínský zpravodaj
znečištění se netýká pouze průmyslu a města, ale i obcí, kde někteří občané dosud spalují 
nekvalitní uhlí nebo dokonce komunální odpady. Jsou případy, kdy se provozují kotle staré 
několik desítek let, často ve špatném technickém stavu.

Spalováním nevhodných paliv v zastaralých kotlích se do ovzduší uvolňuje nejen prach, ale 
také další nebezpečné rakovinotvorné látky, které bývají na jemné (neviditelné) prachové části 
navázány. Z hlediska vlivu na lidské zdraví se za nejvýznamnější považují jemné prachové 
částice označované jako PM 2,5, které pronikají až do plicních sklípků a přispívají k chron-
ickým dýchacím obtížím. Dlouhodobá expozice snižuje délku života.

Stále platí, co spálím, opět dýchám já, celá moje rodina i sousedé. Přispět ke snížení znečištění 
ovzduší může každý z nás. Je pouze na odpovědnosti občanů, jaký vzduch budeme dýchat. 
PROTO:

• spalujte v kotli pouze předepsané palivo – spalováním nekvalitního paliva neušetříte, 
naopak vám saze ucpávají kotel a komín a účinnost spalování se ještě zhoršuje

• provozujte kotel pouze na projektovaný výkon
• používejte kotel s vysokou účinností spalování – čím lépe zařízení spaluje, tím méně 

škodlivin produkuje. Nechte si kotel pravidelně seřídit – je to důležité pro jeho úsporný 
provoz

• pravidelně zajišťujte údržbu komínu kominíkem
• NESPALUJTE ODPAD!!
Zdroj - odbor životního prostředí ČR 

Upozornění
Upozorňujeme občany, že od 1. 1. 2011 platí Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách 

požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Každý uživatel zdroje 
je povinen dodržovat lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv (viz příloha č. 1 
k tomuto nařízení) a o těchto kontrolách si vést písemný záznam. 

Naši jubilanti
V měsících říjnu, listopadu a prosinci tohoto roku oslavili významná životní výročí naši 

občané 
paní Pavla Staňková  75 let
paní Drahomíra Kudrýsová 75 let
paní Marie Plačková  75 let
paní Vlasta Stiebrová  85 let
pan Břetislav Balušek  90 let
pan Jan Mácha   90 let
Dobré zdraví, fyzickou kondici i duševní pohodu a hodně spokojených dnů v kruhu blíz-

kých a přátel přejeme všem jubilantům.                                                     Hana Plačková

Změny v odvozu odpadů
V důsledku organizačních změn ve společnosti OZO Ostrava s. r. o., která zajišťuje službu 

sběru, odvozu, využití a odstranění odpadů, dochází od 3. ledna 2011 k úpravě svozových dnů 
obsluhy a řízení provozu. 

Dosavadní službu poskytovalo středisko společnosti ve Studénce, nově bude služba 
zajišťována přímo z Provozovny 1 v Ostravě-Přívoze, Slovenská 1/1083. Veškeré připomínky 
nebo dotazy k provozu bude řešit a odpovídat mistr Jiří Přílučík, tel. 602 730 099, 

mail: prilucik@ozoostrava.cz .
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Kromě změny svozových dnů komunálního odpadu společnost upravuje i systém obsluhy 

nádob na separovaný sběr, začíná pracovat v dvousměnném provozu, proto bude normálním 
jevem, pokud bude vyprazdňovat speciální nádoby na plasty, papír a sklo i v odpoledních 
časech, naopak už nebudou obsluhovány ve víkendových dnech.

Společnost garantuje, že uvedenými změnami bude dosavadní kvalita služby jednoznačně 
potvrzována a zachována.

Přehled svozových dnů:
ÚTERÝ: ulice Benátská, Bělská, Boční, Kolmá, Konečná, Kostelní, Krátká, Lomená, 

Luční, Lyskova, Místní, Na Nový svět, Na Rybníčku, Na Zátiší, Nová, Polní, Rovná, Spojná, 
Staroveská, Světlovská, Školní, U Černého lesa, U Paleska, U Pískovny, V Březince, V Zah-
radách, Vilová, Za Křížem, Zahradnická, Zdravotní
ČTVRTEK: ulice Brušperská, Fojtská, Hajní, Hraniční, Květná, Lipová, Na Brodě, Na 

Cigánce, Na Skalce, Na Svahu, Nad Hvozdem, Okrajní, Paskovská, Proskovická, Příčná, 
Řadová, Slunná, Stará Cesta, Starodvorská, U Kapličky, Včelařská, Vodárenská, Výstavní, 
Záhumenní

Jedná se o svoz popelnicových nádob 1 x za 14 dní v sudém týdnu.
OZO Ostrava s. r. o. nabízí zdokonalení služby drobným doplňkem pro situace, kdy občanům 

vznikne jednorázově větší množství směsného komunálního odpadu, který přesahuje kapacitu 
obsluhované nádoby, např. vyklízí obsah skříní, větší úklid s malováním, velká rodinná akce 
apod. Na obecním úřadu lze zakoupit potřebné množství PE pytlů (event. do zásoby), do nich 
občan odpad uloží a postaví k nádobě k pravidelnému odvozu. Pytle jsou dostatečně pevné, 
o objemu minim. 70 litrů, černé s potiskem loga spol. OZO. Svozová osádka takto umístěný 
odpad odebere, protože je poučena, že odstranění firemních pytlů bylo řádně zúčtováno. 
V ceně pytle je započítán i náklad na likvidaci odpadu a je vykalkulována ve výši 30 Kč, vč. 
DPH. O zaplacení bude občanovi vydán příjmový doklad. Cílem tohoto opatření je snaha 
vyloučit různé podezřelé nebo podezření způsobující postupy, kdy může být vyvíjeno úsilí 
svozovou osádku uplatit k „službě“ navíc, eliminovat závistivá udání sousedů o nelegální 
činnosti v okolí a pod.                        Petr Chalupa, vedoucí provozovny OZO Ostrava-Přívoz 

Vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem a je tu opět krásný čas Vánoc a vstup do nového roku, který bude 

ukazovat číslo 2011. 
Prostřednictvím našeho zpravodaje Vám chci popřát radostnou oslavu narození Ježíše Krista, 

hodně pohody a pokoje ve Vašich rodinách. Ať využijete těch pár volných dní k oddechu a k 
znovunavázání porušených, či zraněných vztahů.

Všechny Vás srdečně zvu na “půlnoční” mši svatou 24. prosince, která začne ve 22.00 
hodin.

Rád bych Vás také pozval na náš, už třetí, benefiční koncert, který se bude konat v neděli 
9. ledna 2011 od 15.00 hodin v našem kostele sv. Jana a Pavla. Jako každý rok bych si dovolil 
u vchodu kostela Vám příchozím nabídnout malou štamprli slivovice a poděkovat za podporu 
opravy našeho kostela. 

V roce 2011 bychom už rádi dokončili opravu střechy kostela. 
Ještě jednou přeji vše dobré a do nového roku Boží požehnání pro celý Krmelín.

P. Antonín Kocurek, farář

Pořad bohoslužeb ve Starobělské farnosti o Vánocích 2010
V Krmelíně, v kostele sv. Jana a Pavla
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24.12.  2010  Štědrý večer – tzv. půlnoční    22:00
25.12.  2010 1. svátek vánoční – Boží hod vánoční, Slavnost Narození Páně   8:45
26.12.  2010 2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána, Svatá Rodina    8:45
31.12.  2010 sv. Silvestra, poděkování za uplynulý rok   16:45
 1. 1. 2011  Nový rok – Slavnost Matky Boží, Panny Marie   8:45
Ve Staré Bělé, v kostele sv. Jana Nepomuckého
24.12.  2010  dětská štědrovečerní mše     15:00
24.12.  2010  Štědrý večer – půlnoční     24:00 
25.12.  2010  1. sv. vánoční – Boží hod vánoční, Slavnost Narození Páně  7:30, 10:00
26.12.  2010  2. sv. vánoční – svátek sv. Štěpána, Svatá Rodina       7:30, 10:00
31.12.  2010 sv. Silvestra, poděkování za uplynulý rok   17:00
 1. 1. 2011 Nový rok – Slavnost Matky Boží, Panny Marie         7:30, 10:00
V Proskovicích, v kostele sv. Floriána
24.12.  2010 Štědrý večer – tzv. půlnoční    22:00 
25.12.  2010 1. svátek vánoční – Boží hod vánoční, Slavnost Narození Páně 10:00
26.12.  2010 2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána, Svatá Rodina  10:00
 1. 1.   2011 Nový rok – slavnost Matky Boží, Panny Marie  10:00
Tříkrálová sbírka 2011
Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje celorepublikové Tříkrálové sbírky, kterou na pomoc 

lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika. Tříkrálová sbírka 2011 bude v rámci Ostravy 
a okolí probíhat ve dnech 1. – 14. ledna 2011. Charita Ostrava se této tradiční veřejné sbírky 
zúčastní ve spolupráci s partnerskou Charitou sv. Alexandra. Z finančních příspěvků dárců 
budou podpořeny tyto projekty:

1. podpora osob bez přístřeší v charitním azylovém domě sv. Františka – rekonstrukce
2. podpora seniorů v charitním domě pokojného stáří sv. Václava – výměna oken
3. podpora osob bez přístřeší v azylovém domě sv. Zdislavy pro matky s dětmi - stavební 

úpravy vstupního prostoru a přízemí
4. podpora osob bez přístřeší v charitním nízkoprahovém denním centru sv. Benedikta 

Labre – výstavba zimní noclehárny 
5. přímá pomoc uživatelům služeb (Charitní dům Salvator Krnov, Charitní dům sv. Františka, 

Poradna Charity Ostrava)
6. financování ztrátových sociálních služeb Charity Ostrava
7. podpora humanitárních aktivit Charity sv. Alexandra
Hledáme různé finanční a jiné možnosti, jak uskutečňovat naše projekty na pomoc lidem 

v obtížných životních situacích. Obracíme se proto na Vás, vážení občané, s žádostí 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 2011, 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
Jako každý rok podpoříme Tříkrálovou sbírku i v naší obci. Do ulic Krmelína vyrazí 

Tříkráloví koledníčci ve dnech 3. až 8. ledna 2011, vždy v odpoledních hodinách. Koledníci 
budou rozděleni do několika skupin a podle starobylé tradice budou obcházet domy a křídou 
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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

Změna spojení Paskova s Ostravou
Od neděle 12 prosince 2010 se z důvodu připravovaného zrušení smyčky Důl Paskov zřizuje 

po dohodě s obcí Paskov nová linka č. 370 v rámci ODIS, spojující obec Paskov s Ostravou, 
která nahradí spoje linky 375 dosud ukončené u Dolu Paskov.

Trasa linky, provozované jen v pracovních dnech: 
Ostrava, Dubina, Interspar – Ostrava, Nová Bělá, Plzeňská rozc. – Krmelín U lesa – Krmelín, 

has. zbroj. – Paskov, Oprechtice, garáže – Paskov, Oprechtice, střed – Paskov, Prefa – Paskov 
u hřbiřova – Paskov, Sokolovna – Paskov, nemocnice – Paskov, Folvark – Řepiště, žel. stanice 
Paskov

Nová autobusová linka č. 370 je trasována tak, aby na obou konečných zastávkách byla 
možnost přestupu směrem do Ostravy. Na zastávce Dubina Interspar mohou cestující přestoupit 
na tramvajové linky č. 1 a 10 do centra, tramvajové linky č. 3 a 12 do Vítkovic, tramvajovou 
linku č. 17 do Poruby nebo autobusovou linku č. 55 do Výškovic či průmyslové zóny Hrabová. 
V železniční stanici Paskov navazuje na všechny spoje linky 370 vlaková linka S6 ve směru na 
Ostravu a částečně i ve směru na Frýdek-Místek.

Ve vlacích v úseku Ostrava hl. n. – Paskov bude umožněno používat také jednotlivou 
jízdenku ODIS pro oblast Ostrava XXL s platností 60 minut, na kterou cestující předtím ces-
toval ve spoji linky 370 nebo ve spoji Dopravního podniku Ostrava, nebo si ji zakoupí ve stan-
icích Ostrava hl.n., Ostrava-Stodolní, Ostrava střed a Ostrava-Kunčice.

Změna trasy autobusové linky č. 375
Na autobusové lince č. 375 budou ponechány jen spoje v trase Brušperk, střed-NH jižní 

brána, přičemž cestující na NH Zářičí musí s ohledem na uzavření areálu ArcelorMittal na zas-
távce NH hlavní brána přestoupit na vnitropodnikovou dopravu. V úseku zastávek Brušperk, 
střed-Fryčovice, Chamrád mohou cestující i nadále využívat dlouhodobé jízdenky ODIS pro 
zónu č. 56, s ohledem na zkrácení linky 375 si však musí přestoupit na kteroukoli jinou linku 
provozovanou dopravcem Veolia Transport Morava a. s. jedoucí v této trase.

Bližší informace poskytne Infocentrum ODIS, tel.: . 596 941 108, www.kodis.cz
- odjezdy ze zastávek v Krmelíně směr Ostrava a Řepiště, žel. stanice Paskov

ŠKOLA INFORMUJE
V lesní škole
Ve středu 15. 9. jsme byli v lesní škole. Když jsme tam došli, zazvonili jsme, otevřel nám 

průvodce a šli jsme do třídy. Tam jsme se rozdělili do skupin. Pán nám povídal o zpevňování 
půdy. Potom jsme hráli pexeso. Když jsme dohráli, šli jsme se dívat na film o Beskydech. Bylo 
to zajímavé, ale kluci zlobili. Potom jsme šli do altánu ven posvačit. Místo svačení jsme ale my 
kluci hráli fotbal s PET láhví. Po svačině jsme šli do lesa poznávat mladé stromečky a hrát hry. 
Také jsme hledali staré listy stromů. Nakonec jsme se vrátili do altánu. Pan průvodce mezitím 
nařezal javorové větvičky. Ukázal nám, jak se z nich dají vyrobit tužky. Domů jsme si odvezli 
vlastnoručně vyrobenou tužku. Po návratu do školy jsme šli na oběd. Bylo to super.

Jan Vysloužil, 5. ročník 
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Naše škola vyhrála turnaj ve florbale 

16. listopadu jsem se svými spolužáky byl na florbalovém turnaji. Po těžkých bojích jsme 
tento turnaj vyhráli. První zápas jsme hráli proti Fryčovicím. Vyhráli jsme 5:2. Potom jsme 
měli asi půl hodiny pauzu. Dívali jsme se, jak hraje Brušperk proti Hukvaldům. Pak jsme hráli 
proti Hukvaldům my. Porazili jsme je stejným výsledkem jako Fryčovice.

Nejtěžší zápas nás ale teprve čekal, měli jsme hrát proti Brušperku. Pro vítězství by Brušperk 
udělal cokoliv. Proto byl také poslední zápas plný faulů. Bylo to napínavé do posledních vteřin. 
Atmosféra byla výborná. Nakonec zápas skončil remízou. V celkovém pořadí jsme sice zvítězili 
jen o skóre, ale vítězství jsme si užili. Po turnaji nám paní učitelka koupila dětské šampaňské.

J. Vysloužil, 5. ročník

Jarmark řemesel
 V sobotu 6.listopadu se konal v sále restaurace na Benátkách Jarmark řemesel.
Ve škole jsme vyrobili spoustu výrobků, které jsme šli do sálu prodávat. Bylo tam moc krás-

ných výrobků různých řemesel jako třeba: polštářky, obrázky, výrobky ze slámy, oblečení, 
náušnice, malované vánoční baňky, dřevěné hračky, kabelky,…

Školka měla taky spoustu výrobků, např.trička, zápisník, malované kameny, kořenky. Škola 
měla barevné sklenice do kuchyně, keramické listy, korále, obrázky, podložky pod hrnky, 
mikulášské punčochy, malované hrnky, záložky, ….

Ráno se přišlo podívat velké množství lidi, takže sál byl přeplněný a penízky se jen hrnuly.
Po 12. hodině jsme zabalili neprodané výrobky do beden a pomohli jsme paní učitelce dát 

je do auta. Pak jsme šli domů nebo ještě nakupovali . V pondělí jsme se od paní učitelky 
dozvěděli, kolik jsme si vydělali. Nebylo to málo ani hodně. Byli jsme rádi.

Už se připravujeme na vánoční jarmark a těšíme se, že naše výrobky potěší i jiné než jenom 
nás.                                                                                                    Adéla Zdráhalová , 5. ročník

Drakiáda
Každý rok naše škola pořádá Drakiádu. Ta letošní se konala 6.10. Měli jsme sraz  ve 13 hodin 

u školy. 
Paní uč.Romana Tylečková si nás vyfotila a vyrazili jsme na Krmelák. Nahoře foukal dobrý 

vítr. Začali jsme si připravovat draky. Můj drak vzlétl z místa a začal rychle stoupat. Nechal 
jsem silon odmotávat. Bylo ho 100m. Rychle ubýval a najedou jsem si všiml, že mi dochází, ale 
nevěděl jsem, že není uvázány ke špulce. Celý silon se odmotal a drak mi uletěl. Ještě dlouho 
jsem ho viděl, jak někde v dáli klesá k zemi. 

Po třech týdnech jsme v Oprechticích zahlédli mého draka visícího vysoko v koruně stromu. 
Nejspíš tam visí doteď.                                                                            Michal Staněk, 5. ročník

Adélku Vontorovou byste v I. třídě možná přehlédli. Tmavovlasá, copatá holčička 
s brýlemi na nosíku patří totiž mezi nejmenší žáčky. Ale již teď dokáže více než leckterý větší 
školák. Píše si pro sebe pohádky a příběhy o smyšleném doktoru Zelenkovi. ( A to se teprve 
psát učí!) Posuďte sami, jak se jí daří.

O doktorovi, který šel na fotbal
Byl jednou jeden doktor Zelenka, který jedl jenom zelené věci, protože měl zelenou barvu 

rád. Byl celé dny v ordinaci. Jednou zavolal dětem, aby s ním šly na fotbal. Vyhrál samozřejmě 
doktor Zelenka. Na fotbale byli Kuba s Adélkou, byla tam i Zuzka. Všichni jásali, že vyhrál 
doktor Zelenka, všichni byli šťastní.
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Doktor Zelenka a Vánoce
Doktor šel ven. Bylo před Vánocemi. Zavolal na děti, aby s ním postavily sněhuláka než 

přijde Ježíšek.
Stavěli, sáňkovali, lyžovali, ale Ježíšek nikde.
Najednou zazvonil zvoneček… a pod stromečkem byly dárečky.
Poděkování
Děti 1. třídy s paní učitelkou děkují za klavír, který jim věnovali manželé Koláčkovi, 

ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 607.                                                          Mgr. R. Tylečková, tř. uč.

Z naší mateřské školy
Vánoce a především přípravy na svátky společné radosti a pohody jsou opět tady. Předvánoční 

chystání by však nemělo být jediné, čeho bychom měli užívat v plné hojnosti. Ve větší míře 
by to měly být společné chvíle se svými dětmi, přáteli, nejbližšími. Podniknout výpravu do 
zimní přírody, pozorovat hejna vran, krásnou slunečnou nebo možná i šedivou oblohu, klouzat, 
sáňkovat a radovat se z toho, jak je náš svět barevný a pestrý, učit se ho tak vnímat, odpočívat 
a nabírat nové síly.

Tak jako děti z naší mateřské školy, které již prožily čtyři měsíce s novými kamarády, určitě 
hodně odlišnými od dní a měsíců před jejich nástupem do mateřské školy.

TŘÍDA „ŠKOLÁČCI“ 
Jako každý rok, i letos, jsme přemýšleli, co zajímavého vyrobíme s dětmi na jarmark. Chtěli 

jsme zapojit i rodiče a tak pro společnou práci to nakonec vyhrály kamínky, zdobené ubrousko-
vou technikou. Děti, za vydatné pomoci rodičů, přinesly různě velké a různě těžké kameny. 
Zajímavé byly kameny ze skalky, nasbírané u moře nebo v horách.

Výtvarná dílna pro rodiče a děti začala v předjarmarečním pondělí po obědě. Děti natíraly 
kameny balakrylem, jiné zase s maminkou vystřihávaly ubrousky. Část kamenů se po zaschnutí 
dobarvila temperou. Pak už to byla práce pro šikovné ruce našich maminek. Ty v průběhu celého 
týdne, každé odpoledne stříhaly, skládaly, sestavovaly a nakonec lepily vybrané ubrousky na 
kamínky. Společně se radily, kam by se právě ten jejich kamínek nejlépe hodil. Po dokončení 
byl každý vždy ten nejhezčí, ale zase jen do té doby, než vytvořily další, kterého se pak nechtěly 
vzdát.

Zatímco u dětí zvítězily princezny, zvířátka, sněhuláci...u maminek to byly krajinky, květiny, 
levandule. Na jarmarku se po všech jen zaprášilo a tak snad všechny kamínky udělaly někomu 
radost - některé zdobí domovy, jiné zahrádky a jeden kamínek cestoval dokonce až do amer-
ické Omahy.

Děkuji všem maminkám s dětmi, které se trpělivě, s chutí a elánem zapojily do práce. Už se 
těším na další společnou akci- předvánoční pečení.                                             Vašicová Marie

TŘÍDA „SLUNÍČKA“ 
Ve Sluníčkách je v letošním roce 14 děvčat a 6 chlapců. Pravidelně se Sluníčka na podzim 

a v zimě zúčastňují kurzu plavání a lyžování, který organizuje naše mateřská škola.
Pokud někdy uslyšíte z otevřených oken naší školy veselé pískání, vězte, že to mohou být 

právě děti ze Sluníček. Mají vstřícné rodiče, kteří s mateřskou školou spolupracují a tak i letos 
všem dětem zakoupili flétničky. Mohou takto všechny rozvíjet kromě jiného i hudební cítění, 
nadání a správné dýchání.

Některé maminky a babičky nám přišly pomoci s výrobou „zboží“ na jarmark. Za vydělané 
peníze přinese dětem Ježíšek pěkné hračky.                                           Mgr. Miroslava Ryšková
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TŘÍDA „KUŘÁTKA“
Z celkového počtu 28 dětí máme 20 chlapců a pouze 8 děvčátek. Děti udělaly od září už kus 

práce. Spoustu se toho už naučily, jsou samostatnější, šikovnější. Moc rády se učí a těší se na 
všechno nové. Velký úspěch měla tvořivá předvánoční dílna, kde si děti spolu s rodiči vyrobily 
spoustu krásných výrobků.                                                                                Bc. Ilona Galiová

Přeji Vám všem, abyste prožili pokojné Vánoce s těmi, které máte rádi. Užijte si chvíle 
pohody a radosti, těšme se z každého splněného přání.

Ať nám i nadále Vánoce symbolizují naději a víru v příchod slunce, světla a nového života.
Přeji všem dětem krásné a šťastné prožití vánočních svátků.
Přeji Vám všem, ať zdraví, láska a spokojenost jsou Vám nablízku po celý příští rok 2011 i 

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

Z knihovny
3. srpna 2010 to byl přesně 1 rok od otevření nové knihovny v Krmelíně.
Co všechno se v ní od té doby událo?
V březnu 2010 proběhla beseda s Arnoštem Vašíčkem spojená s nocí s Andersenem pro děti 

z 5. třídy Základní školy.
Uskutečnily se knihovnické lekce pro 1.-5. třídu ZŠ. Také naše nejmenší děti z MŠ si kni-

hovnu prohlédly a z knížek, které jsme si vybrali, četli před odpoledním odpočinkem.
V tomto roce jsme nakoupily 572 nových knih, z toho 423 pro dospělé a 149 knih pro děti. 

Knihovnu navštívilo od 4. ledna do 1.prosince 2 895 čtenářů, kteří si vypůjčili 11970 knih a 
2  459 časopisů.

Máme 279 registrovaných čtenářů, i když přesný počet bychom jen odhadovali, protože 
na jednu průkazku si někdy půjčují i celé rodiny, nebo známí. Z toho je 205 děvčat+žen a 
74 chlapců+mužů.

Provoz knihovny mezi vánočními svátky je neomezen.
Poplatky na rok 2011 uhraďte v lednu při první návštěvě. Po 5 letech zdražíme o 20,- Kč.
Děti do 15 let      50 Kč
Dospělí  70 Kč
Těšíme se na vaší návštěvu nezapomeňte, že „Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud 
jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme.“

Vašicová Marie vedoucí knihovny

Zpráva o trestné činnosti
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás stručně informoval o bezpečnostní situaci v obvodu Obvodního oddělení Pol-

icie České republiky Brušperk.
Naše oddělení šetřilo od 1. ledna 2010 do 18. listopadu 2010 

celkem 168 trestných činů, 354 přestupků (mimo dopravních) a 
vyřídilo 34 obyčejných čísel jednacích, tedy žádostí o zjištění 
pobytu či pověsti nebo předvedení daných osob, což je oproti 
loňskému roku více.

V samotné obci Krmelín došlo od začátku letošního roku k 30 
trestným činům, 38 přestupkům (mimo dopravních) a byla projed-
nána 2 čísla jednací. U trestných činů převažují převážně majet-
kové delikty, zejména krádeže vloupáním do motorových vozidel, 
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prodejen a rodinných domů a novostaveb. Parkoviště na Světlově zaznamenalo výrazně menší 
nápad trestné činnosti, od doby nainstalovaní kamerového systému.

Dále v tomto roce byla řešena i trestná činnost proti veřejnému zájmu, např. řízení vozidla bez 
řidičského oprávnění, maření výkonu úředního rozhodnutí, ohrožení pod vlivem návykových 
látek. Z naší činností lze zmínit řešení případu domácího násilí, zanedbaní povinné výživy, atd. 
Dále evidujeme především přestupky majetkové, jako jsou drobné krádeže, poškozování cizího 
majetku a přestupky proti občanskému soužití (schválnosti, hrubé jednání, drobná ublížení na 
zdraví, urážky apod.)

V samotné obci Krmelín, Policie OOP Brušperk společně s hlídkami dopravní policie, 
provádějí dopravně bezpečnostní akce, zaměřené na dodržování pravidel silničního provozu, 
na zákaz požívání alkoholických nápojů řidiči během jízdy.

Aktuálním problémem zůstává stejně jako v loňském roce zvýšený počet případů krádeží 
vloupáním do motorových vozidel. Nutno však podotknout, že si za vykradení svých vo-
zidel mohou převážně sami jejich majitelé, kteří i přes častá upozornění od orgánu PČR, 
nechávají ležet na viditelných místech ve vozidle tašky, peněženky, mobilní telefony, note-
booky, navigační přístroje, atd. Dalším aktuálním problémem zůstává značný nárůst vloupání 
do sklepních prostor, bytových domů, ze kterých byla odcizena nejčastěji jízdní kola. Jenom za 
období letních prázdnin jsme zaznamenali odcizení 22 jízdních kol. Ve většině případů vnikl 
pachatel do sklepních prostor bez poškození vstupních dveří do bytových domů, to znamená, 
že dveře nebyly uzamčené. Majitelé jízdních kol by měli být pozorní a kontrolovat, zda mají 
svá jízdní kola dostatečně zabezpečená. K odcizení kol nedochází jen ze sklepů, ale i z volného 
prostranství např. před obchodem, či restaurací. Z tohoto důvodu si dovolují apelovat na Vás, 
abyste více mysleli na ochranu svého majetku. Důležité je nezapomínat uzamykat všechny 
vstupní prostory do bytových domů, rovněž uzavírat okna do sklepních prostor. Pokud vyje-
dete na jízdním kole, nezapomínejte ho řádně uzamknout, rovněž pokud je to možné, jízdní 
kolo nenechávejte vůbec bez dohledu. 

Rovněž si dovoluji upozornit občany, aby dávali větší pozor na podomní prodejce, kteří 
nabízejí určité služby či zboží. Každým rokem se zvyšuje jejich počet, nabízejí parfémy, deky 
a mnoho jiných věcí. Asi pro většinu lidí je to vidina bezproblémových nákupů bez stresů, 
kdy většinu věcí pořídí za zlomek ceny, kterou by zaplatili v obchodech. Na druhou stranu 
by si měl každý uvědomit, že takové levné nákupy s sebou přinášejí i určitá rizika. Jak se na 
první pohled zdá, takto mohou nakupující ušetřit, ale zároveň zde hrozí problém s případnou 
reklamací. Ve většině případů totiž podomní prodejci nevystaví za nákup zboží účtenku, bez 
které se reklamace neobejde. V některých případech ani lidé nevědí, od koho si zboží zakoupili 
a tudíž ani neví, na koho se v případě vzniklých problémů obrátit. Podomní prodejci ve většině 
případů ani neřeší záruční lhůtu či možnost vrácení zboží. V tu chvíli se pak nákup vánočních 
dárků prodraží a svátky tak přestanou být dny klidu a pohody. Pokud by i přesto někdo chtěl 
riskovat a takovým způsobem si vánoční dárky obstarat, měl by rozhodně trvat na vystavení 
účetního dokladu s razítkem prodejce a kontaktu na něj. Samozřejmostí zůstává fakt, že si 
podomní prodejci nebudeme zvát dovnitř. Nikdo nemůže s určitostí říci, že člověk, který zaz-
vonil u dveří, je slušný a nejde třeba o potencionálního pachatele, který přišel krást. Bohužel, 
zloději ovládají znalost komunikace a poměrně snadno tak docílí toho, že jim téměř každý 
uvěří. Z našich statistik vyplývá, že je spousta spoluobčanů, kteří po takové návštěvě postrádají 
nějaké cenné věci či celoživotní úspory. Záleží na každém jedinci, jak moc bude ostražitý 
a důvěřivý, ale rizika s tím spojená jsou opravdu velká. Opatrní by rovněž měli být lidé i při 
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nákupech pomocí internetových stránek. Evidujeme případy, kdy si občané, které kontaktoval 
obchodní zástupce soukromé firmy přímo v jejich bydlišti, objednali výměnu plastových oken, 
či jiných komodit, avšak po složení zálohy, údajně se slevou, se výměny oken již nedočkali. 
Proto doporučují všem, aby dobře zvážili veškerá rizika a nenechali se uchlácholit vidinou 
ušetření peněz. 

Dále upozorňuji řidiče, kteří ještě stále vlastní řidičský průkaz vydaný v období od 1.1.1994 
do 31. 12. 2000, že jsou ze zákona povinni tento řidičský průkaz vyměnit do 31. 12. 2010. Tato 
výměna je bezplatná a s sebou si na Magistrát města Frýdku – Místku vezměte svůj občanský 
průkaz, končící řidičský průkaz a jednu fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm. Nenechávejte vše na 
poslední chvíli a předejděte tak stání ve frontách či případnému postihu za to, že váš řidičský 
průkaz pozbyl platnosti. Více se dozvíte na stránkách www.vymentesiridicak.cz .

Vážení spoluobčané, na závěr bych Vás chtěl požádat, abyste i nadále věnovali pozornost 
tomu, co se děje ve vaší obci a v případě potřeby jste se co nejrychleji obraceli na Policii ČR, 
na telefonní číslo 558 666 222, což je přímo na naše obvodní oddělení PČR Brušperk, nebo na 
tísňovou linku 158. Bez Vaší pomoci nemůžeme být nikdy tak úspěšní, jak bychom si všichni 
přáli.

Obvodní oddělení Policie České republiky Brušperk přeje Všem spoluobčanům klidné prožití 
svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a mnoho pracovních úspěchu v novém roce 2011. 

Za kolektiv OOP Brušperk pprap. Jiří Zamazal

Zájmové organizace

Z činnosti Klubu seniorů
Vážení čtenáři Zpravodaje. Především se omlouvám za chybnou informaci v zářijovém čísle 

Zpravodaje, týkající se autobusového zájezdu členů Klubu. Byl to zájezd po významných vod-
ních nádržích – přehradách, chybně bylo uvedeno (požárních nádržích). 

Pokud jde o hodnocení aktivit Klubu v uplynulém období, pak říjnové přátelské posezení v 
klubovně s Krmelankou a obloženými chlebíčky bylo úspěšné stejně jako listopadové, s malou 
cimbálovou muzikou Fojt.

Velmi hezky připravené a s dobrou účastí bylo prosincové přátelské posezení, kterému byli 
mimo členů Klubu seniorů přítomni členové redakční rady obecního Zpravodaje, delegace 
Klubu seniorů z Kozlovic a další příznivci. Pro toto posezení připravili členové Klubu zábavný 
program s Mikulášem a čertem. Členky Klubu pro tuto akci upekly a nazdobily perníkové 
zvonky, které účastníci dostali jako mikulášský dárek. S díky přijali členové Klubu finanční 
dar od redakční rady z výtěžku jarmarku řemesel.

Delegace Klubu v předvánočním období ještě navštíví své členy v Domovech důchodců 
a další nejstarší své členy, kteří již se nemohou akcí Klubu účastnit, s přáním k vánocům a 
novému roku a malým věcným dárkem..

Nezadržitelně se blíží konec roku a výbor Klubu připravuje výroční schůzi členů, na které 
bude hodnocení aktivit Klubu v uplynulém roce a vytýčen plán aktivit na rok 2011.

U příležitosti závěru roku děkuje výbor Klubu seniorů občanům za přízeň a vedení obce za 
podporu aktivit.

Všem spoluobčanům přejeme příjemné a v klidu domova prožité svátky vánoční a do roku 
2011 hlavně pevné zdraví, neboť to je poklad nad poklady.                                František Novák 
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Stoleté výročí SOKOLA v Krmelíně.
Starší pamětníci si určitě vzpomínají na 50. i 80. výročí trvání Sokola v naší obci. Nebyly 

to žádné honosné oslavy, ale jen vzpomínkové akce, které měly tato výročí symbolicky 
připomenout. Stejně tomu bude i v příštím roce, kdy v prosinci uplyne přesně sto let od ustavu-
jící valně hromady, kde bylo rozhodnuto o založení a existenci Sokola v Krmelíně.

Sto let je opravu dlouhá doba a představuje vlastně pět generací, které se podílely na spor-
tovní, výchovné či kulturní činnosti této zájmové organizace. Za tuto dobu se na hříštích 
a v tělocvičnách vystřídalo několik tisíc cvičenců a sportovců a na organizování sportovního 
hnutí se vystřídaly stovky a stovky dobrovolných funkcionářů,cvičitelů či trenérů. Abychom 
si oživili historii místního Sokola, chceme ji retrospektivně přiblížit prostřednictvím Krmelín-
ského zpravodaje a ve čtyřech stručných článcích podchytit hlavní momenty a události sokol-
ského dění v Krmelíně.
Podklady byly čerpány z výpovědí pamětníků (dřívějších i současných), ze sokolské i obecní 
kroniky a ze sborníků vydaných k 25. a 80. výročí založení Sokola v Krmelíně.
I. část – historie Sokola v Krmelíně (1911 – 1935)

Na přelomu 19. a 20. století se v okolních obcích a hlavně ve městech začalo formovat cvičení 
pro mládež i dospělé. Pořádala se pravidelná všestranná cvičení, následně pak veřejná vys-
toupení v prostných a na nářadích, což neušlo pozornosti místním fandům tohoto sportování. 
Skupinka nadšenců začala pravidelně navštěvovat podobné akce v Brušperku, Staré Bělé i 
Staré Vsi nad Ondř. Ti, které zapálila sokolská idea a zúčastňovali se již cvičení ve vzniklých 
okolních jednotách, sbírali zkušenosti a hlavně usilovali o vytvoření Tělocvičné jednoty Sokol 
i v Krmelíně.

První schůzky několika nadšenců iniciovali a vedli Rudolf Jarolín a Alois Linhart (oba padli 
v I. světové válce), kde se debatovalo nejen o zavedení organizovaného cvičení pro mládež a 
dospělé, ale probíraly se věci, které devastovaly nejpočetnější vrstvu společnosti, především 
zhoršující se sociální poměry, národnostní útlak, stálé poněmčování našich národů a jak se 
tomuto útisku v tehdejším Rakouskouherském mocnářství bránit. Ke slovu se však stále více 
dostávala otázka tělesné kultury, především pohybová cvičení. V létě se využívaly venk-
ovní prostory, v zimních měsících se cvičilo v tehdejším hostinci Cyrila Máchy, který jako 
tělocvična sloužil dlouhých dvanáct let. Vedle pořadového cvičení si oblibu získávala nářaďová 
cvičení (nynější sportovní gymnastika) a v létě atletika. Nářadí a pomůcky si, pokud to bylo 
možné, vyrobili cvičenci sami a některé jako bradla a hrazdu si pořídili ze sbírek mezi sebou. 
Sílící zájem o sokolskou myšlenku v Krmeléně vyústil ve snahu založit Tělocvičnou jednotu 
v naší obci. Jelikož v Krmelíně nebylo nikdy daleko od myšlenky k realizaci, svolala se na 
10. prosince 1911 zakládající valná hromada, které se zúčastnilo 70 občanů. Do nově vzniklé 
Tělocvičné jednoty Sokol okamžitě vstoupilo 29 členů, z toho 19 aktivních a 10 přispívajících. 
Prvním starostou byl zvolen Alois Linhart, náčelníkem Karel Linhart. Bezprostředně nato byla 
svolána řádná členská schůze, kde byli zvoleni zbývající členové výboru a sestaven a schválen 
program jednoty. Shodoval se s programem České obce sokolské, který vycházel ze zásad kon-
cipovaných Dr.Miroslavem Tyršem.

Zvolený výbor se ihned vrhl do práce. Počáteční elán pomáhal překonávat i nemalé překážky, 
neboť ne všichni krmelínští občané měli porozumění pro nějaké novoty a viděli v tom odta-
hování rodinných příslušníků i dětí od práce na poli apod. Postupně se situace zklidnila a kon-
solidovala. Cvičení mužských složek se rozšířila i na ženské složky, stále více se zapojovala 
mládež. Velmi úspěšně začal pracovat divadelní kroužek, který nacvičil ročně i 4 divadelní 
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hry. Ochotníci hráli v přírodě a v hostincích. Mnohdy hostovali i ve vedlejších obcích.Divadla 
a různá kulturní vystoupení postavila TJ Sokol do čela kulturního dění v obci. 

Vyvrcholením sportovní aktivity jednoty bylo zdařilé veřejné cvičení v květnu 1914. V té 
době měla TJ Sokol již 65 členů. Někteří naši členové se zúčastnili sokolského sletu v Brně, 
který byl však přerušen sarajevským atentátem. Nastala doba horečného napětí a nejistoty 
s očekáváním, co přinese zítřek. Události následovaly rychle za sebou – mobilizace a vzplanutí 
válečného požáru I. světové války. To všechno velice nepříznivě ovlivnilo dění v naší jednotě. 
Odchod 8 členů výboru a dalších 31 členů Sokola na bojiště po celé Evropě oslabil činnost. Jen 
díky obětavosti dalšího členstva se dařilo udržet po celou dobu válečného konfliktu činnost 
aspoň v omezeném standardu.

Válka si vyžádala své oběti. K započaté sokolské práci se již nevrátilo bohužel 8 členů 
Sokola, kteří zahynuli na frontě.

S příchodem svobody a vznikem samostatného Československa 28. října 1918, se všichni 
s nevšedním nadšením vrátili ke spolkové práci. Provizorní tělocvičny (hostinec, stodoly apod.) 
i hříště hřměly čilým ruchem. Lidé po těžkých válečných létech plných strádání a bídy, toužili 
po radostnějším životě. Této nevšední euforie využil iniciativní výbor včele s Jožou Holaněm, 
který usilovně prosazoval postavení vlastní sokolovny, Tato idea se zrodila již dříve, ale válka 
zmrazila tyto snahy o pět let.

Když pan Jan Havránek a Alois Mácha darovali Sokolu pozemky, upravil se svah pro potřebu 
letního cvičiště i výletiště a následně i hříště. Na východní části pozemků započaly přípravy na 
výstavbu sokolovny. Pozemek na stavbu už tedy byl, horší to bylo s financemi, kterých v Sokole 
bylo vždy jako šafránu. Začaly sbírky nejen peněz, ale i stavebního materiálu. Někteří sedláci 
ze svých lesů věnovali na celou stavbu dřevo, jiní vozili v zimních měsících z pískovny písek 
a z řeky štěrk. Těžil se jíl a z něho se v pecích vypalovala cihla na celou stavbu. Všechny tyto 
práce při těžbě dřeva, písku, stěrku, i ruční výrobě cihel, včetně nákladky na koňské povozy, 
se prováděly svépomocně. Příprava byla sice zdlouhavá, ale vlastní výstavba nabrala švih. 
Na tehdejší dobu byla sokolovna postavena v rekordním čase a slavnostně otevřena v květnu 
1923.u příležitosti veřejného cvičení za účasti celé obce i hostů ze širokého okolí. Nebylo se 
čemu divit, vždyť to byla první sokolovna v našem okrsku.

Postavením vlastní tělocvičny s jevištěm se vytvořily předpoklady pro další rozvoj jak 
tělocvičné činnosti, tak i rozkvětu místní kultury. V tomto údobí se stalo pravidlem, že každým 
rokem se uskutečnily tělocvičná akademie, veřejné cvičení, sokolský ples, dětská besídka 
a nacvičily se minimálně tři divadelní hry.V této době výstavby a rozkvětu práce pro jednotu 
a obec si symbolický pomník zásluh postavili v krmelínském Sokole především Joža Holaň 
a Karel Linhart, kteří vždy stáli na místech, kde jich bylo v danou chvíli nejvíce potřeba a svým 
osobním příkladem a obětavostí přitahovali ostatní.

Rozvojem politického dění a vznikem politických stran v obci, dochází i k vytvoření 
tělocvičných organizací a to DTJ (Dělnická tělocvičná jednota) a Orel., které byly pod vlivem 
svých politických stran. I přesto si Sokol svou aktivitou sportovní i kulturní udržoval své 
vedoucí postavení v obci. 

Po výstavbě sokolského stánku, který byl v té době dominantou a zároveň pýchou celé obce, 
otevřely se velké možnosti i pro rozvoj dalších sportů, Začalo se stolním tenisem, volejbalem 
a lehkou atletikou. Je zajímavé, že tehdejší funkcionáři Sokola neměli pochopení pro házenou 
a i přes opakované snahy o založení oddílu házené, u výboru Sokola neuspěli. Proto někteří 
zájemci o házenou odcházeli do DTJ, kde na hříšti v „Dole“ se házená hrála..
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Činnost Sokola byla neustále hnána nepopsatelnou euforií ze skončené I. světové války a 

vzniku samostatného Československa. Byl to opravdový balzám na duši Čechů a Slováků po 
třistaleté porobě. Elán byl hnacím motorem při výstavbě sokolovny, dostavbě hříště a výletiště. 
Sokolské hnutí vedle sportování upřednostňovalo vzdělávací a výchovnou činnost, které vedlo 
členstvo k slušnosti, k národnostnímu a vlasteneckému cítění. 

Období let 1924 až 1935 patřilo k velmi úspěšnému období, kdy tělocvična praskala ve švech 
a jeviště bylo využíváno místními ochotníky. Všechny složky pravidelně cvičily, nacvičovaly 
se sletové skladby, prováděly se secvičné těchto skladech v naší sokolovně a nejlepší cvičenci 
pak cvičili na sletech v Praze na Strahově. Sletové 
skladby vždy přitáhly nové cvičence, neboť touha 
cvičit v Praze byla velkým impulzem. Členská 
základna neustále narůstala, takže v roce 1936 měl 
Sokol již 165 členů. Dopomohlo k tomu i založení 
volejbalu a stolního tenisu. Oba sporty se později 
prezentovaly v mistrovských soutěžích v rámci 
župy. 

Doplňující informace: 
Založení Sokola v Česku se datuje od února 

1862 vznikem Tělocvičné jednoty Pražské (pozdějšího Sokola Pražského). Mezi zakladateli 
byl Jindřich Fűgner, který byl zvolen starostou a Dr. Miroslav Tyrš náčelníkem.. Hlavní osob-
ností Sokola byl Dr. Tyrš, který byl nejen vynikajícím odborníkem, ale i organizátorem. Vyvr-
cholením jeho organizátorské činnosti bylo uspořádání sokolského sletu v roce 1882, kterým se 
začala tradice hromadných tělovýchovných vystoupení. Tyršovy odborné práce byly základem 
programu Sokola i pro další generace. Dr. Miroslav Tyrš tragicky zahynul na léčení v Tyrol-
ských Alpách v roce 1884, ale jeho odkaz pokračoval dál.

Sokolské spolky začaly vznikat i v jiných městech v Čechách, ale ke sjednocení však 
nedošlo, neboť rakouské úřady to nedovolily. Až v srpnu roku 1889 se v Čechách podařilo 
ustavit Českou obec sokolskou (ČOS) a konečně v roce 1894 ČOS pro celé území Čech, Moravy 
a Slezska. Paralelně vznikaly sokolské spolky i v zahraničí, včetně Ameriky. Některé z nich 
jsou činné dodnes.                                                                                                 Pchálek Leoš st. 

Zumba táhne…
Když na výboru TJ Sokola se uvažovalo o zavedení pravidelného cvičení pro ženy Zumby, 

málokdo věděl, co to obnáší a vůbec nikdo netušil, s jakým ohlasem se tato novinka u našich 
žen, případně mužů, setká. Když to bylo posvěceno a zajištěna kvalifikovaná cvičitelka (paní 
Kračmarová), začalo se s propagací. Na první cvičební hodinu se dostavilo rekordních 98 
převážně žen. Po prvních peripetiích s ozvučením a podiem pro cvičitelku, probíhá cvičení 
Zumby bez jakýchkoliv zádrhelů. Účast už rekordní sice není, ale je dobrá a pohybuje se stále 
mezi 60 až 80 účastníky Zumba je vlastně skloubení rytmického pohybu s tancem při svěží 
hudbě. Jak blahodárně působí tanec na formování postavy a vytváření radostné nálady, bylo 
popsáno již mnoho stránek různými autory. Zumba má kořeny v Kolumbii z 90. let minulého 
století, kde latinsko-americká hudba se kombinuje s aerobikem. V hodinách Zumby se střídají 
rychlé a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a správnému tvarování 
postavy. Soustředí se na oblasti: nohy, paže, hýždě, trup, břicha a nejdůležitější sval těla, srdce. 
Cílem je předávat radost z pohybu, ukázat, že se dá hubnout s úsměvem bez stresů a bez diet 
a že to zvládne každý. Nerozhoduje ani věk ani pohlaví. Chce to pravidelnost a vytrvalost 



18 Krmelínský zpravodaj
a výsledky se určitě dostaví. Pro další zájemce připomínáme, že cvičení probíhá každé pondělí 
od 20.00 hodin ve velkém sále.

Na jedné straně zájem žen o Zumbu je nebývalý, ale u cvičení relaxačního pro ženy středního 
věku a starší upadá. Přitom cvičení je fyzicky nenáročné, cvičí se v komorním prostředí malého 
sálu na karimatkách a střídavě s míči. Je vhodné pro svalové uvolnění a působí zdárně na celko-
vou relaxaci a pohodu. Vyzýváme cvičenky, aby znovu našly cestu do sportovní haly a velmi 
rádi přivítáme i nové zájemkyně. Cvičení začíná vždy v 19,30 každé úterý.

Jóga má už v naší jednotě dlouholetou tradici a má také ustálenou klientelu. Je to kategorie, 
kde se jedná zčásti o meditaci a zčásti o pohyb. Už proto, že je fyzicky nenáročná a vše se děje v 
pomalém rytmu, provozují jógu mladí až po nejstarší generaci. Jóga je vhodná pro ženy i muže, 
ale muži se dosud nezapojují. Pro nové zájemce sdělujeme, že jóga se cvičí pod odborným 
vedením každou středu od 19.00 hodin rovněž v malém sále.

Aerobik si mezi našimi ženami získal oblibu již před mnoha léty. Cvičitelky z vlastních řad 
nahradila profesní trenérka (paní Volná), čímž se úroveň zvýšila.

Aerobik je vlastně kondiční cvičení při hudbě zaměřené na rozvoj oběhové soustavy, na 
zvýšení vytrvalosti a celkové výkonností. Velmi pozitivně působí na nervovou soustavu. 
Připomínáme, že cvičení aerobiku je každou středu od 20.00 hodin ve velkém sále. 

Pro úplnost je třeba uvést i cvičení rodičů s dětmi, které probíhá každou středu od 10,00 
hodin v malém sále.

Do výčtu oddílu: Sport pro všechny nutno uvést ještě volejbal a badminton, kde se pravidelně 
trénuje a hrávají se turnaje.

Volejbalisté se pravidelně scházejí každou sobotu od 18 hodin, Jedná se spíše o rekreační 
hru, která je okořeněna občasnou účastí na turnajích okolních oddílů. Poslední takový turnaj se 
uskutečnil právě v naší hale (30.11.2010), kterého se zúčastnilo 6 družstev a hrálo se systémem 
každý s každým. Struktura hráčů byla zajímavá, zhruba napůl ženy, napůl muži, od 15 do 65 
let. Zde se jen potvrdilo, že se opravdu jedná o sport pro všechny. Turnaj nakonec vyhrálo 
družstvo z Nové Bělé. O výsledky ani tak nešlo. Hlavně, že si všichni dobře zahráli v přátelské 
atmosféře.

Badminton si pomalu a jistě nachází masovější cestu do naší haly. Sporadicky, spíše 
živelně,se hraje tento sport už pár roků. Vánoční turnaje jsou toho jen dokladem. Chyběla 
tomu však větší základna, která se v poslední době rozšiřuje i díky tomu, že v hale je možno 
hrát současně na třech kurtech. Badminton totiž zažívá velký boom v širokém okolí a Krmelín 
nebude určitě výjimkou. Nutno uvést, že badminton se v hale pravidelně hraje každou neděli 
dopoledne a odpoledne od 16 hodin. Je zde možnost využit také volné hodiny v hale, je třeba se 
domluvit se správcem na tel. 732552596. Kdo ještě nezačal, máte možnost přijít mezi nás.
Oddíl karate: Na podzim tohoto roku měli krmelínští karatisté dvě velké akce. Tou první byl 
nejvyšší mezinárodní seminář MSKAI, který probíhal v Chorvatsku na ostrově Mali Lošinj. 
Seminář byl významný především tím, že zde letos proběhly promoce černých pásů. Z 
Krmelína se tohoto semináře zúčastnili bratři Lukáš a Petr Muladiovi a oba obdrželi z rukou 
Prof. Dr. Rudolfa Jakhela IX. Dan, svůj první černý pás. Oddíl karate v Krmelíně tak získal 
dva mistry Moderního Sportovního Karate.

Druhou významnou akcí bylo Mezinárodní mistrovství ČR MSKA, které se uskutečnilo 
poslední listopadový víkend v Praze. Z Krmelína se především v bojích umístili: Filip Ferenc 
– 1. místo v kategorii MO, Martin Ostárek - 3.místo v kategorii M-16 a Petr Muladi 2. místo 
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v nejvyšší kategorii MA. Bližší informace o činnosti tohoto oddílu naleznete na www.krmelín.
mska.cz nebo www.facebok.com na stránce MSK Krmelín.

Oddíl házené: Tento oddíl rozšířil svou základnu o družstvo starších žáků, takže disponuje 
v mistrovských soutěžích již se čtyřmi družstvy. To je však jediné pozitivum podzimní části 
soutěže 2010/2011. Výsledky po podzimu jsou daleko za očekáváním, neboť naše družstva, 
vyjma mužů, obsadila místa na chvostu tabulek, Všechna družstva hrají severomoravskou ligu. 
Družstvo mužů skončilo z 12 účastníků na 5. místě s 12 body a se skórem 260 ku 206. Tabulku 
vede Rožnov p/Radh. V dorostenecké soutěži hrají jen 4 družstva a proto se hraje dvoukolově 
na podzim i na jaře. Toto družstvo je silně omlazené a navíc odešel do Frýdku-Místku Leoš 
Petrovský, kde si úspěšně vede v dorostenecké lize. Naši dorostenci skončili ve skupině pos-
lední se ziskem pouhých 3 bodů a skórem 153 ku 218, Skupinu vede Polanka. Starší žáci, kteří 
se převážně rekrutují z loňských mladších žáků, ve skupině z 8 družstev, obsadili 7. místo se 
ziskem 2 bodů a skórem 94 ku 204. Tabulku vede F-Místek. Mladší žáci hrají ve skupině s 9 
družstvy, v konečném účtování skončili na 7. místě s 6 body a skórem 123 ku 167. Tabulku vede 
Orlová. Pohled na umístění našich družstev po podzimu není vůbec lichotivý. Naši házenkáři 
musí v zimní přípravě pořádně přidat, aby zůstali věrni tradici krmelínské házené. 

Oddíl futsalu: Našim futsalistům se naopak na podzim daří. Áčko, které již několik let 
hraje divizi skupiny „F“, je v průběžném pořadí na krásném čtvrtém místě se 14 body a skórem 
34 ku 31. Všechna tři zbylá utkání se hrají prakticky doma, neboť hostujeme v Brušperku 
a budou to určitě opravdová derby. Tabulku střelců z našich vede Škrkoň Josef s 11 brankami 
před Havránkem Leošem, který zaznamenal 5 golů. Pozadu nezůstává ani Béčko, které bojuje 
v Ostravské I. třídě. Jelikož ve skupině je vysoký počet 16 družstev, hraje se turnajovým 
způsobem ve skupinách. Naše rezerva v průběžném pořadí figuruje na 3. místě s 11 body 
a s impozantním skóre 15 ku 5. Přejeme futsalistům, aby se jim i nadále dařilo.

Oddíl stolního tenisu: 
Naše Áčko vstupovalo do Krajské soutěže po odchodu opor značně oslabeno a proto 

nepřekvapuje umístění na předposledním 11. místě s 18 body a skóre 56:78. Soutěž je však 
vzácně vrovnána, vždyť družstva na 9. až 11. místě mají stejně 18 bodů a od 5. místa je dělí jen 
3 body. Do konce podzimu hrají ještě 2 zápasy doma, mohou si tedy v případě vítězství značně 
polepšit. Béčko, které hraje okresní přebor 3. třídy po špatném začátku se vyšplhalo mezi 12 
družstvy na pěkné 4. místo s 27 body a skóre 105:75

V oddíle se po delší době začíná blýskat na lepší časy, neboť prozatím začal trénovat dva 
čtrnáctileté žáky zkušený Zdeněk Manda. Chtělo by to získat ještě aspoň dva žáky. Zájemci se 
mohou přihlásit u předsedy oddílu na adrese lad.jamroz@centrum.cz

K vánocům v naší jednotě neodmyslitelně patří vánoční turnaje, které se organizují od doby 
nové sportovní haly. I letos tomu nebude jinak. Program bude následující: 

25. 12. 2010 nohejbal od 8.00 zodp. Janus F., 26.12. tenis od 8.00 Balcar T.,  27.12. házená od 
16,30 Šindel O., 28.12. házená od 16,30 Šindel O.,  29.12. volejbal od 8.00 Janus F., 2.01.2011 
badminton od 9,00 Zborovská, 2.01. šachy od 14.00 Holaň J. 

Zveme všechny zájemce, aby přišli v co největším počtu si zasportovat. Výsledky nejsou 
podstatné. Důležité je odpoutat se od jídelních stolů, počítačů a televize a udělat něco pro své 
zdraví. Trénováni sportovci se mohou klidně zúčastnit všech turnajů. Tímto zveme i všechny 
příznivce, aby přišli naše sportovce povzbudit, vyhnete se aspoň nesmyslnému přejídání.

Leoš Pchálek st.
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Z činnosti hasičů
V den sváteční 28. září v dopoledních hodinách připravil nový velitel družstva v objektu bývalé 

větrací šachty námětové cvičení. Prostředí rozpadlých budov a vytvořených překážek, v němž 
probíhají líté boje účastníků paintbalu, za trvalého deště dokonale navodilo atmosféru skutečného 
zásahu. Hned po příjezdu zasahující vozy atakovala figurantka „v šoku“ a snažila se velitele vtáhnout 
do útrob budovy, kde byli další zavalení lidé. Po průzkumu lokality jedna skupina nejdříve ochla-
zovala a poté zlikvidovala hořící tlakovou nádobu. Další si nasadila dýchací přístroje a provedla 
průzkum uvnitř domu. Nalezené figuranty po vyproštění ze sutin transportovala ven ze zasaženého 
prostoru. Jiná část jednotky prováděla hašení požáru sklepního prostoru. Poslední úkol zněl – nalézt 
v okolí další osoby, které byly požárem zasaženy a transportovat je do bezpečí. K transportu byla 
využita nosítka, osoby měly zajištěn krk fixačním límcem. 

Hodnocení velitele na závěr: Klady:
- námět dobrý, výborní figuranti, kteří dobře simulovali chování zraněných osob při požárech 

a jiných neštěstích, bylo několik částí zásahů, prováděných postupně při zapojení členů jak z cis-
terny tak z Avie, začátek proběhl za použití dýmovnic

- na přípravu, kterou tomu věnoval, je výsledek výborný 
Zápory:
- jedny z nosítek staršího data pořízení již nevydržely zátěž a rozpadly se, jejich stav již není 

bezpečný a tak musely být vyřazeny 
- doporučuje transport řešit pomocí zásahové desky, která je flexibilní – pořizovací cena cca 

7000 Kč 
Během měsíců října a listopadu další členové jednotky absolvovali školení obsluh řetězových pil 

a rozbrušovaček, aby rozšířili řady členů jednotky, schopné využívat při zásahu tuto techniku. 
V průběhu měsíce listopadu proběhla opakovací školení velitelů a strojníků.
Ačkoliv se to nezdá, novou cisternu máme již rok, do užívání byla převzata v pátek 30. 10. 2009. 

Od té doby byla využívána jako hlavní zásahové vozidlo nejenom při požárech ale i různých tech-
nických pomocích. Ukazuje se, pod dojmem probíhající krize, kdy se mají omezovat výdaje na 
státní správu, policii a hasiče, že pořízení nového zásahového vozidla bylo z dlouhodobého pohledu 
správným rozhodnutím. Užitné vlastnosti vozidla, vybavení, bezpečnost při jízdě a značná vari-
abilita při zásahu znamenají úplně jiný rozměr ve srovnání s předchozím stavem. 

Pro zlepšování fyzické kondice jsme od konce října obnovili cvičení ve sportovní hale. Střídají 
se děti, které hrají různé hry a soutěže a dospělí, soutěžící ve vybíjené, volejbalu, futsalu a florbalu. 
Ten jsme si měli možnost vyzkoušet na okrskovém turnaji ve Fryčovicích, které započaly novou 
tradici. Proti našlapaným družstvům z okrsku jsme postavili tým věkově mezi 16 a 41 lety se třemi 
ženami (žádné jiné družstvo ženu nemělo). I když jsme některé zápasy prohráli velkým rozdí-
lem, v rozhodujícím mači o předposlední místo se nám podařilo porazit namotivované družstvo 
Brušperka 4:2 a obsadit konečné 5. místo.

Hasičský dům, v němž přebýváme, má dne 30.12.2010 významné 50. výročí od svého otevření. 
Obnovením nátěru nápisu „Hasičský dům“ jsme započali jeho přípravu na nadcházející výročí 
sboru. Doufáme, že se co nejdříve podaří získat dotaci na rekonstrukci domu, pro kterou již byla 
zpracována technická dokumentace. Do té doby musíme udržet současný stav. 

V jeho blízkosti jsme opět rozsvítili osvětlení na stromu pro navození atmosféry vánočních 
svátků a konce roku. 

Ve sboru došlo v měsíci říjnu k některým změnám. Sl. Christiane Havránková na vlastní 
žádost odstoupila z funkce starosty a poté byl zvolen starostou ing. Mojmír Knebl. Byly spuštěny 
nové internetové stránky sboru na adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete informace o dění ve 
sboru, fotografie, odkazy na videa a další. Řady Zasloužilých hasičů ve sboru rozšířila sestra Dra-
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homíra Nováková, která obdržela dne 12. listopadu 2010 na zámku v Přibyslavi tento titul z rukou 
starosty SHČMS ing. Richtera.

Na výroční valné hromadě 18.12.2010 proběhne kromě zhodnocení uplynulého roku, předání 
ocenění a zvolení nového výboru, stanovení plánu práce na následující rok, v němž oslavíme 115. 
výročí od svého založení. Na začátku roku je již tradiční akcí výšlap na Lysou horu. Hasičský ples 
má pevně stanovený termín v sobotu 12. února 2011. V rámci oslav bychom chtěli připravit alma-
nach a pamětní DVD k 115 letům SDH Krmelín a 15. letům skupiny Dýmtým.

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín 

Skautské okénko - aneb, co se událo v roce 2010
Po dlouhé době Vám přinášíme zprávy z naší činnosti. Za posledních několik let se toho u nás 

v oddíle událo tolik, že jsme to ani nestíhali zapisovat. Ale přečtěte si alespoň o tom, co jsme zažili 
v tomto roce. 

V roce 2010 jsme zažili spoustu vydařených akcí. Nejprve se naši vedoucí zúčastnili výročního 
skautského plesu ve Zlatých Horách, kde náš spřátelený oddíl slavil 20. výročí nepřetržité činnosti. 
My všichni jsme zase v únoru pomáhali s pořádáním maškarního bálu pro děti základní školy 
v Krmelíně. Pomáhali jsme unii rodičů, která nám přidělila prodávání vstupenek, tomboly, hlídání 
v šatně a podobné záslužné činnosti. Akce byla velmi povedená a všem se líbila.

Další na řadě byl každoroční skautský výšlap na Ivančenu. Této akce se pokaždé účastní stovky 
skautů z celé české republiky a my museli být mezi nimi. Letos se k nám přidali i skauti ze Zlatých 
Hor, kteří také noc předem spali v naší klubovně. Výšlap jsme zahájili od hotelu Bezruč v Male-
novicích. Na Ivančeně jsme si prohlédli mohylu padlých skautů a zhlédli předávání vyznamenání 
členům Junáka. Poté jsme se i s našimi nováčky vydali na Lysou Horu a dál na Ostravici, odkud nám 
jel vlak domů. Byli mezi námi 7 letý Standa a 6 letá Adélka a oba cestu dobře zvládli. Celá akce se 
povedla a my už se těšíme na další ročník. 

O prázdninách se jelo na tábor na Slezskou Hartu. Nejprve jsme byli na tábořišti sami a měli 
jsme skvělou hru Piráti z Karibiku. Museli jsme pomáhat Jacku Sparrowovi získat ukradený poklad 
Aztéků, aby mohl dostat zpět svou loď Černou Perlu. Kromě spousty zábavných her jsme také 
jezdili na loďkách a podnikli výlet na vyhaslou sopku Velký Roudný. Druhý týden byl vedle nás na 
tábořišti oddíl ze Zlatých hor. Protože se s nimi známe již několik let a setkáváme se vždy mimo 
jiné na táboře, tak jsme s nimi měli společný program. Hráli jsme hodně zajímavých a napínavých 
her. Dělali jsme závody na kolech a lodích a čekala nás i dobrodružná noční hra. Vlčata a světlušky 
mezitím plnili bobříky a hráli si u vody.

Pouhý týden po příjezdu z tábora, jsme se se skauty ze Zlatých hor viděli znovu. A to při Mis-
trovství světa v rýžování zlata. Zde jsme celý víkend pilně pomáhali a jako odměna nám byla udělena 
možnost zasoutěžit si ve finálovém dnu Mistrovství v kategorii VIP. Při minimálních zkušenostech 
se nám podařilo skončit na 3. 9. a 10. místě.

A také další akce byla se „Zlatohorcema“. Jednalo se o večerní hru Stínadla se bouří, které jsme 
se zůčastnili už podruhé. Letos ale byla zase o něco lepší než ta předchozí. Jak už název napověděl, 
šlo o hru na motivy knížky Jaroslava Foglara. V Jeseníkách jsme byli celý víkend, a po tuto dobu byl 
také pro nás připraven doprovodný program. Pomyslnou třešničkou na dortu (kromě samotné hry), 
byla stezka odvahy do kostelní zvonice pro deník Jana Tleskače. Ke správné atmosféře přispěla 
i skutečnost, že ti nejstarší se dostali na řadu až kolem půlnoci.

Začátkem listopadu se konal tradiční rej duchů základní školy T.G. Masaryka a my jsme při 
tom již podruhé nemohli chybět. Děti musely dojít v průvodu na Krmelínský kopec. V aleji pod 
vrcholkem kopce je ale čekala strašidla, kolem kterých musely projít. Nahoře už hořela vatra, kterou 
jsme připravili a děti si mohly napsat přáníčka na vánoce a poslat je lampionem Ježíškovi. Bohužel 
bylo velmi větrno a nevlídno, takže si děti musely nechat pouštění lampionů na doma.
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Zatím poslední akcí byla Mikulášská nadílka. Za prvé na základní škole, kterou pomáháme 

pořádat už druhým rokem a nově i středisková Mikulášská besídka v Kozlovicích. Tam se sešly děti 
z celého střediska (Krmelín, Brušperk, Staříč a Kozlovice). Měly za úkol sestavit řetěz a křídla z 
dílků, které získávaly plněním úkolů a her. S jejich pomocí potom odčarovaly čerty, kteří byli hodní 
a zlé anděly. Když se každý choval, jak měl, přišel Mikuláš a rozdal všem dárečky.

Krom těchto skvělých akcí probíhají každý pátek v naší klubovně schůzky, na kterých se učíme 
nové dovednosti a hrajeme zajímavé hry. Pokud se chcete dozvědět další zajímavé informace a  podí-
vat se na fotky z naší činnosti, podívejte se na stránky www.krmelin.skauting.org nebo www.skaut-
krmelin.skauting.cz                          Za 1. oddíl Krmelín – Vlci Dalibor Flám a Pavel Hradil

Poděkování
Je to již rok, kdy jsme na svatého Martina pořádali „PRÁ-SKÁ-NÍ“. Účelem této akce bylo 

vybrat peníze na stavbu dětského hřiště, které do té doby v Krmelíně nebylo. Výtěžek této akce, 
spolu s dary od sponzorů a ochota dobrovolníků nám přinesl částku 36 000 Kč. Z těchto peněz byla 
zakoupena houpadla a bylo obnoveno pískoviště před obecním úřadem.

Tímto bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří tuto akci podpořili, všem sponzorům, kteří 
přispěli finanční částkou i rukou k dílu. Jmenovitě bych chtěla poděkovat panu Martinu Balcarovi 
a Pavlu Stolařovi, kteří mají největší podíl na obnově pískoviště a instalaci houpaček.

Další poděkování patří paní Ludmile Adámkové za organizaci již tradičního vánočního jar-
marku. Také část výtěžku z jarmarku byla věnována na hřiště jak loni, tak i v letošním roce.

Na účtu zůstal ještě určitý obnos peněz, který chceme použít na další úpravy na jaře příštího 
roku.

Také chci poděkovat panu starostovi Ing. Václavu Zezulkovi, že se mu podařilo získat dotaci na 
dětské hřiště, které bylo vybudováno před školou. Věřím, že si občané budou vážit nových zařízení 
pro děti a nebudou neteční k vandalismu.

Nakonec ještě jedno poděkování patří všem voličům, kteří mi ve volbách dali svůj hlas. Velice 
si toho vážím a budu se snažit nezklamat. Všem přeji krásné svátky a hodně pohody v novém roce                                                                                                        

Ing. Yveta Kovalčíková

Poděkování včelařům
Vedoucí školní jídelny děkuje krmelínským včelařům za med, který darovali dětem základní 

a mateřské školy. Celkem jsme obdrželi 20 kg výborného medu, ze kterého jsou připravovány 
medové pomazánky, mléčné kaše a je přidáván do čaje dětem mateřské a základní školy.

Růžena Foltová, vedoucí školní jídelny
Mezi námi
Krmelin je dědina, kdo tam byl, rád vzpomíná na ves malebnou. Kolem ní je pole, les – nad 

dědinou je kopec, ten je rozhlednou …Takto vidí svou rodnou obec autor básně, náš občan pan Leoš 
Plaček, bytem ul. Školní.

A co se v naší obci od vydání posledního Zpravodaje událo ? 6. 11. 2010 byl 7. ročník Jar-
marku řemesel. Návštěvníky jsme nepočítali, ale k rozdávání jsme měli téměř 13 000 Kč. Děkuji 
Vám všem, kteří jste Jarmark navštívili, majiteli Benátek za bezplatné zapůjčení sálu, cimbálové 
kapele Fojt za vystoupení, všem řemeslníkům za nádherné řemeslné výrobky. A jak jsme peníze 
rozdělili ? Děti a žáci našich škol dostali od Redakční rady balíčky, které obdrželi 3. 12. 2010. Všem 
dětem i žákům (celkem 170 Mikulášů) darovalo Pekařství Boček – děkujeme. Peníze jsme darovali 
i zdejšímu Klubu důchodců, finanční částkou jsme přispěli i na opravu zdejšího kostela a zbývajících 
téměř 3  000 Kč jsme uložili s vizí - před budovu obecního úřadu zakoupit opět něco dětem.

Víte, že naše obec se stává líhní sportovních talentů ? Po naději ve skocích na lyžích, o které jsme 
Vás informovali, máme favorita v přespolním běhu. Je jím žák 3. třídy naší základní školy – Lukáš 
Hořínek (vnuk paní Aleny Smetanové). V soutěži škol Povodí Ondřejnice se umístil na 1. a 2. místě, 
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mezi žáky pěti škol z okresního kola v Jablunkově obdržel diplomy za 2. a 3. místo. “Tak co, náš 
olympioniku Slávku Mácho, budeš mít následovníka pro zlato a stříbro z olympiád ?“

22. prosince bude oficiálně patřit zimě. Již v tomto období je naše vesnice pocukrovaná. Pohled 
na ozdobené stromy nás uklidňuje a dává čas a chuť k pečení. Nabízím jednoduchý recept, který 
připravila má 10ti letá vnučka, za asistence mé dcery. Řezy mají vánoční název Skořicová Emilka.

Suroviny: 4 celá vejce, 8 lžíc cukr písek – šleháme 12 minut. Máme připraveno: 3 lžíce prosáté 
hladké mouky, 1 lžíci kakaa, 1 lžičku prášku do pečiva a uvařený vanilkový puding.

Postup: po našlehání směsi si zapneme el. troubu na 170 stupňů, připravíme si plech s pečícím 
papírem, do směsi zabalíme stěrkou mouku, kakao a prášek do pečiva. Těsto vlijeme na připravený 
plech, na toto těsto vlijeme ( buď ve směru horizontálním, vertikálním nebo mřížky, spirály apod.) 
uvařený vanilkový puding z 1 sáčku. Pečeme cca 15 minut. Po vychladnutí na plechu rozetřeme buď 
2 zakysané smetany nebo 2 sladké ušlehané smetany a hojně posypeme skořicí. Dáme do chladu, 
nakrájíme řezy, které s láskou předkládáme. Uvidíte, překvapí Vás nejen chuť, ale i mozaika řezu 
Skořicové Emilky. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám láskyplné prožití svátků vánočních a každý den roku následu-
jícího nechť je pro Vás dnem dobrým. Vám všem zdraví, sílu a Boží požehnání přeje

Vaše Ludmila Adámková

Náš rozhovor
Redakční rada zpravodaje se rozhodla uskutečnit rozhovor s jednotlivými členy zastupitelstva 

obce, jak si ve své funkci představují v příštím volebním období dění v naší obci.
Jako první jsem oslovil paní Ing. Yvetu Kovalčíkovou.
Paní Yveto, voliči vám dali důvěru, a proto očekávají od Vás, které z „klíčových“ zájmů občanů 

naší obce hodláte prosazovat ?
Jako prioritu považuji investici do kanalizace, která „spolkne“ spoustu peněz. Přesto je pro obec 
velmi důležitá. Dále pak klást větší důraz na údržbu zeleně jak před školu, tak i na místním hřbitově 
a před pomníkem padlých. V zimním období pak pečovat o údržbu chodníků. 
Za dobu, kterou bydlíte v Krmelíně jste již určitě poznala mentalitu zdejších občanů. Mohla byste 
nám ji přiblížit ?
Chtěla bych oslovit především nově přistěhované občany z města, aby své pejsky nenechávali venčit 
na loukách a zahradách, které patří soukromníkům a slouží jim jak k rekreačnímu vyžití, tak pro 
užitkovou potřebu. Dále by občané měli být k sobě více ohleduplní hlavně v sobotu odpoledne 
a v neděli, nerušili klid a pohodu hlučícími sekačkami, křovinořezy nebo cirkulárkami. Dále bych 
chtěla podporovat iniciativu pana MUDr. Jozefa Chmela organizovat v obci přednášky pro občany 
s místními lékařskými specialisty. Zařízení sběrného dvora v obci je záležitost velmi nákladná, 
budu se zajímat o podmínkách jeho zavedení.
Přiřazení obce pod správní obvod v Ostravě je v současné době nereálná. 
Paní Yveto, jak se chystáte na Vánoce ?
Miluji Vánoce a prožívám je s rodinou doma. Také si velmi ráda vychutnávám předvánoční atmos-
féru, kdy je dům provoněn vůní vanilkových rohlíčků a čerstvého cukroví.
Děkuji Vám za rozhovor.                                                                              Rozmlouval Josef Menšík

Plesová sezona v roce 2011
14. ledna ODS Obecní dům
15. ledna Moto ples (3. ročník) Restaurace na Benátkách
28. ledna KDU-ČSL  Obecní dům
 5. února TJ SOKOL  sportovní hala
12. února SDH   sportovní hala
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 uspořádání, rodinných 
oslav, svateb, srazů, firemních 

večírků a jiných společenských akcí v nově 
otevřeném stylovém salonku s klimatizací 
o kapacitě 40 osob a s  kachlovými 
kamny.
Tradiční česká kuchyně, jídla na objed-
návku, rauty a jiné speciality.
Dále je možno využít prostor sálu 
k uspořádání svateb a jiných větších akcí 
s vlastním barem s kapacitou 150 osob 
(koncerty, plesy apod.).

Restaurace Na Benátkách
nabízí

návštěvu se těší náš personál

SALÓNEK

SALÓNEK

SALÓNEK

f
Sál

Na Vaší

Sál

Rezervace na telefonu 
604 125 725

Sál

SALÓNEK

INZERCE
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Pečujte o své tělo
Masér Miroslav Zezulka připomíná péči o své tělo, když práce podzimní končí. 

Je potřeba lehké osvěžení ducha a velké úlevy svalům, před dalším velkým úko-
lem – Vánočním. K různým masážním technikám, které mnozí znáte, nabízím 

další službu v podobě čokoládové masáže. Je to masáž bílou i hnědou čokoládou, 
delší než 40 minut, čili náročnější na čas. Výsledný účinek je uvolnění, dodání 

vitamínů a antioxidantů do těla.
Pokožku zjemňuje, zvláčňuje a zanechává svěží, čokoládová vůně navozuje 

příjemný prožitek. V neposlední řadě likviduje stres, uvolňuje lymfatické dráhy, 
zrychlí látkovou výměnu – zmírní se změny nálad v zaměstnání i v osobním ži-

votě. 
Masáž je jeden z nejjednodušších způsobů odlehčení psychického zatížení s tě-

lesným uvolněním. Pro mnohé to může být prostředek, jak se uvolnit po práci u 
počítače nebo po fyzické zátěži. Často až po masáži si uvědomíme, kolik energie 

nás stálo překonání nepříjemných pocitů.
U „ČOKO“  masáže není třeba sprcha, přesto zůstává příjemný pocit a vůně, 

což je pozitivum pro další den. 
Miroslav Zezulka, masér,  ul. Konečná 221, Krmelín, tel. 722 943 002

Chcete stavět, rekonstruovat a nevíte si rady s legislativou? 
Nemusíte nikam, pokud se obrátíte na mně.

Již 18 let provádím zajištění veškerých podkladů nutných pro 
jakoukoli formu povolení staveb rodinných domů, rekonstrukcí, 
nádstaveb, přístaveb, objekty k podnikání (provozovny apod.) 

jak pro občany, tak pro organizace.
Dále zajišťuji vyřízení těchto povolení včetně jejich pravomocností.
Kontakt: Katarína Filipcová
Bytem:  K Myslivně čp.610
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
IČ: 41369238
mob: 604 715 620
e-mail: katarina.filipcova@seznam.cz



26 Krmelínský zpravodaj

NOVĚ OTEVŘENO KADEŘNICTVÍ 
Jitka Brožová, Světlovská 324, Krmelín 

Nabídka veškerých kadeřnických služeb:
- dámské a pánské střihy

- melírování
- barvení

- společenské a svatební účesy
- prodej vlasové kosmetiky

tel: 734 583 581

Chcete vyčistit koberce, sedačky, 
interiér vozidla vysokotlakým přístrojem 

KARCHER v domácnosti nebo firmě?
Neváhejte a volejte tel:  603 202 499

JOSEF KOCOUREK
Vám nabízí

čištění koberců a sedacích souprav
půjčování stroje karcher

žehlení s rozvozem
Mobil: 606 363 300, 731 490 561 

Firma ZAHRADY R+R
hledá svědomitého pracovníka na občasný úklid nebytových 

prostor v sídle firmy v Krmelíně. Zájemci se mohou hlásit na tel. 
čísle: 604 665 216

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB
SE POŘÁDÁ 21. 12. 2010 v Krmelíně

od 10 – 17 hodin
u Josefa  HAVRÁNKA, ul. Záhumenní 7 

nebo po ulici Lípová
KAPR 70 Kč/kg
AMUR 85 Kč/kg

Prodej do vyprodání ryb.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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ŘIDIČI ZPOZORNĚTE !!!
Pouze u  mne vždy sjednáte nejlevnější povinné a havarijní pojištění.

ČPP, Allianz, ČSOB, ČP, Generali, AXA, Kooperativa, Triglav
Osobní přístup, přechod a změnu u pojištění zajistím ZDARMA!
Váš známý makléř – Karel Linhart z Krmelína, mob.603953354, 

Autobazar a autopůjčovna
www.autohart.cz

AUTOŠKOLA JELÍNEK
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

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

 neděle 10 - 11 hodin tělocvična ZŠ Brušperk
- ideální ranní spalovačka pro ženy, dívky, muže -zumba oblečení 

● info: 603 588 092 + sms
TĚŠÍME SE NA CVIČENÍ S  VÁMI
 www.salonsimona.cz  tel: 558 666 001

dárkové poukazy na zumbu pro Vaše partnery!!!
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Plánujete svůj velk ý den? Čeká vás svatba, ples či promoce? Přemýšlíte, kam pro vhodné šaty a 
doplňk y? U nás jste na správném místě.

Zapůjčíme vám, nebo necháme ušít přímo na míru a to za skvělou cenu:

Svatební šatyo 

Plesové šatyo 

Šaty pro družičk yo 

V naší nabídce k prodeji k zapůjčení naleznete také:

Svatební a společenské doplňk yo 

Svatební a společenskou bižuteriio 

K zapůjčení i koupi nabízíme:

Svatební dekorace a výzdobu i na zakázkuo 

KONTAKT:

E-SHOP: www.svatbyplesy.cz, www.studioleni.cz

PŮJČOVNA (Privát)

Borošínská 655, 739 44 Brušperk

Otevírací doba - Po předchozí domluvě

Kontaktní osoba:

Jaromíra Blahutová: 604 38 69 23

Petra Miklášová:  petramiklas @seznam.cz

(volejte vždy Ne - Čt od 8:00 - 19:00, Pá - 8:00 - 15:00)
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