Zpravodaj obce

KRMELÍN

Světla pomalu přibývá.
Čtyři svíčky na adventním věnci vystřídá svátečně osvětlený a ozdobený štědrovečerní strom.
Zaznění zvonečku zahajuje slavnostní večer.
Přejeme si navzájem radostné a pokojné Vánoce. Kéž by nám zůstalo otevřené srdce pro radost
a lásku i pro další dny v roce.
Abychom k sobě nebyli milí jen jednou v roce, ale aby podobných chvil v našem životě přibývalo!
Starosta obce, zastupitelstvo obce, zaměstnanci Obecního úřadu v Krmelíně a členové redakční rady
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Sdělení obecního úřadu

spěvek na zvláštní pomůcky) Kontaktní pracoviště ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3510, 738 01
Frýdek-Místek, tel. 950 113 111.
Řízení o žádostech, o kterých nebylo do 31. 12. 2011 Magistrátem města rozhodnuto, budou
rovněž převedena a dokončena v působnosti úřadu práce.
Úřední hodiny na Kontaktním pracovišti ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3510, jsou stanoveny
v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 13 hodin, v pátek od 8 do 13
hodin pro podání žádostí.

Změny ve vyřizování občanských průkazů - nové typy občanských průkazů
V souvislosti s novelou zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších
předpisů, se budou ode dne 01.01.2012 vydávat nové typy občanských průkazů.
Jedná se o občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, přičemž oba tyto doklady budou typu „kreditní
karta“, nadále se budou stále vydávat občanské průkazy i bez strojově čitelných údajů.
O vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním čipem a o vydání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji budou občané žádat na kterémkoliv obecním úřadě
obce s rozšířenou působností (např. Magistrát města Frýdku-Místku…).
O vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů tzv. typ „blesk“ budou občané žádat
pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu
občana, což je pro naše občany Magistrát města Frýdku-Místku.
Na matričních úřadech (např. Městský úřad Brušperk, matrika…) budou od 01.01.2012 občané
pouze stále ohlašovat ztráty, odcizení, poškození či zničení občanského průkazu, odevzdávat nálezy cizích občanských průkazů, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého
pobytu či změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. I nadále budou občané moci požádat
matriční úřad podle místa svého trvalého pobytu o převzetí občanského průkazu do úschovy po
dobu jejich dlouhodobého pobytu v zahraničí.
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Ceny vodného a stočného pro rok 2012
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava bylo rozhodnuto s platností od 1. ledna 2012 uplatnit následující ceny včetně DPH 14%.
Voda pitná (vodné) 34,90 Kč, voda odvedená (stočné) 31,52 Kč.

Poděkování
Děkujeme touto cestou panu Robertu Adámkovi, ul. Brušperská, Krmelín 380 a panu Petru
Máchovi, ul. Rovná, Krmelín 635, kteří převzali prostřednictvím Českého červeného kříže Zlatý
kříž III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve. Poděkování patří rovněž panu Petru Edelsbergerovi, ul. Na Nový svět, Krmelín 113 a panu Martinu Tomaškovi, ul. Vilová, Krmelín 293,
kteří obdrželi Zlatý kříž I. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů krve.
Všem šlechetným dárcům upřímně děkujeme jménem všech, kterým pomohli navrátit zdraví.

Odstávky systému CDBP k vyřizování E-pasů jsou plánovány takto:

Tříkrálová sbírka 2012

- možnost převzetí vyhotoveného E-pasu je nejpozději v pátek 23. 12. 2011
Při pořizování žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (bez kontaktního čipu či s ním), bude nezbytná osobní přítomnost žadatele u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
V případě, že občan není ze zdravotních důvodů schopen se na úřad k pořízení žádosti dostavit,
sdělí příbuzný či jiná osoba tuto skutečnost obecnímu úřadu s rozšířenou působností, který zajistí
pořízení žádosti prostřednictvím mobilního pracoviště v místě jeho bydliště. S ohledem na malé
množství mobilních pracovišť lze předpokládat, že jejich zajištění může trvat velmi dlouho.
Vzhledem k výše uvedeným informacím žádáme občany, kteří se starají o osoby, které nejsou ze
zdravotních důvodů schopny se na úřad k pořízení žádosti dostavit, o provedení kontroly platnosti
dosavadních občanských průkazů nemohoucích občanů.
Eva Hankusová, matrikářka

Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje celorepublikové Tříkrálové sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika. Tříkrálová sbírka 2012 bude v rámci Ostravy a okolí probíhat ve dnech 1. – 14.
ledna 2012. Charita Ostrava se této tradiční veřejné sbírky zúčastní ve spolupráci s partnerskou Charitou sv. Alexandra. Z finančních příspěvků dárců
budou v roce 2012 podpořeny tyto projekty:

Informace pro občany o převedení agendy dávek hmotné nouze a agendy příspěvků pro zdravotně postižené občany z Magistrátu města Frýdek-Místek na Úřad práce ČR
Od 1. ledna 2012 se mění a sjednocuje sociální dávkový systém České republiky. Administrace
dávek a rozhodování o dávkách bude prováděno jediným správním orgánem - Úřadem práce ČR,
prostřednictvím příslušných kontaktních pracovišť úřadu. V souvislosti s uvedenou změnou se
agenda dávek hmotné nouze a příspěvků pro zdravotně postižené občany převádí z Magistrátu
města Frýdek-Místek na Úřad práce ČR – krajskou pobočku v Ostravě.
Od 1. 1. 2012 je příslušné pro podávání a vyřizování žádostí o dávky hmotné nouze a příspěvků pro občany se zdravotním postižením (tj. příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, pří-
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Plánované využití výtěžku sbírky – Charita Ostrava:
1.
2.

9.

Podpora osob bez přístřeší v charitním domě sv. Benedikta Labre – provozní náklady a rekonstrukce střechy
Podpora matek s dětmi v charitním azylovém domě sv. Zdislavy – rekonstrukce vstupní
brány
Podpora lidí v závěrečném stádiu života – provozní náklady Mobilní hospicové jednotky
Podpora uživatelů služeb Poradny Charity Ostrava - provozní náklady
Podpora seniorů – provozní náklady Charitní pečovatelské služby - střediska Tereza
Podpora seniorů - provozní náklady Charitní pečovatelské služby - střediska Klára
Přímá humanitární pomoc uživatelům poskytovaných sociálních služeb Charity Ostrava
Podpora osob bez přístřeší v azylovém domě blahoslavené Matky Terezy – nákup vybavení
(Nový Jičín)
Přímá pomoc osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením (Nový Jičín)
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Plánované využití výtěžku sbírky – Charita sv. Alexandra:
1.
2.
3.

Rozvoj chráněných dílen
Humanitární aktivity
Rozvoj chráněného bydlení a podpora sociálních služeb

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
celostátní sbírkové akci, pořádané na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. Z důvodu předpokladu
snižování podpory pro sociální služby z veřejných zdrojů, využijeme výnos Tříkrálové sbírky 2012
především na úhradu provozních nákladů poskytovaných služeb. Všem, kteří se budou jakýmkoliv
způsobem podílet na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2012, předem děkujeme!
Kontakty:
Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel./fax: 596 621 094,
e-mail: ostrava@caritas.cz, www.ostrava.caritas.cz, koordinátorka sbírky: Bc. Marie Janková
Charita sv. Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky, tel./fax: 596 237 831,
e-mail: alexandr@charita.cz, www.charitasvalexandra.cz, koordinátor sbírky: Zdeněk Staněk
Jako každý rok proběhne Tříkrálová sbírka také v naší obci. Skupinky králů budou koledovat
v týdnu od 2. 1. do 8. 1. 2012. Většina koledníků se vydá do ulic Krmelína v sobotu 7. 1. 2012
v odpoledních hodinách a podle starobylé tradice budou obcházet domy 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

Pozvání na koncert
Jako každoročně, i letos pořádá Římskokatolická farnost koncert v kostele sv. Jana a Pavla v Krmelíně. Od minulého koncertu se výrazně změnil interiér kostela, pustili jsme se do vnitřní rekonstrukce, která proběhla zčásti díky dotaci MAS Pobeskydí a také štědrostí místních farníků. Jelikož
rozpočet přesahoval naše možnosti i s dotací, museli jsme vzít půjčku, kterou budeme pomaličku
splácet. Máme však obrovskou radost, že po dvou měsících, kdy byl kostel uzavřen a scházeli jsme
se v náhradních prostorách, už zase můžeme být zpátky v našem chrámu.
Dovolujeme si Vás proto pozvat na tradiční benefiční koncert, který se uskuteční v neděli
8. ledna 2012 od 15 hodin v našem kostele. Výtěžek z koncertu bude věnován na splátku dluhu.
Přijďte se podívat, poslechnout, pozvednout ducha a podpořit dobré dílo!
Zároveň přeji všem čtenářům požehnané vánoční svátky.
Za organizátory a interprety zveJan Czudek, farář

Zprávy z naší farnosti
O rekonstrukci našeho kostela píše P. Jan Czudek. A co se děje v našem společenství ?
Určitě víte, že v našem kostele působí již několik let smíšený komorní sbor, který zpívá ve mších
při různých slavnostních příležitostech. Současně máme i scholičku, která se skládá z malých i větších dětí a jejich maminek. Rádi se scházíme, abychom si zazpívali s kytarou a s rytmickými nástroji
při dětských mších. Letos jsme nově uskutečnili několik akcí: na svátek sv. Ducha jsme u kostela
škvařili vaječinu, poprvé po mnoha letech jsme obnovili tradici svátku Božího Těla, kdy jsme vyšli
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průvodem s Eucharistií ke kříži na ulici Kostelní a Světlovská, a na svátek Dušiček jsme měli poprvé mši svatou na místním hřbitově. A na závěr Vás všechny zveme na půlnoční mši svatou na
Štědrý den a na Vánoční benefiční koncert dne 8. 1. 2012, kde můžete uslyšet jak naši scholičku,
tak kostelní sbor.
Přijďte se mezi nás podívat!
Za krmelínské farníky MUDr. Jana Paličková

Pořad bohoslužeb ve Starobělské farnosti o Vánocích 2011
V Krmelíně, v kostele sv. Jana a Pavla
24. 12. 2011
25. 12. 2011
26. 12. 2011
31. 12. 2010
1. 1. 2012
6. 1. 2012

Štědrý večer – Vigilie Slavnosti Narození Páně
1. svátek vánoční – Boží hod vánoční, Slavnost Narození Páně
2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána
sv. Silvestra, poděkování za uplynulý rok
Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie
Tři králové - Slavnost Zjevení Páně

22:00
8:45
8:45
16:45
8:45
16:45

Ve Staré Bělé, v kostele sv. Jana Nepomuckého
24. 12. 2011
24. 12. 2011
25. 12. 2011
26. 12. 2011
31. 12. 2011
1. 1. 2012
6. 1. 2012

Mše svatá pro děti
Štědrý večer – Vigilie Slavnosti Narození Páně
1. svátek vánoční – Boží hod vánoční, Slavnost Narození Páně
2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána
sv. Silvestra, poděkování za uplynulý rok
Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie
Tři králové - Slavnost Zjevení Páně

15:00
21:00
7:30,10:00
7:30,10:00
18:00
7:30,10:00
6:55,18:00

V Proskovicích, v kostele sv. Floriána
24. 12. 2011
25. 12. 2011
26. 12. 2011
1. 1. 2012

Štědrý večer – Vigilie Slavnosti Narození Páně
1. svátek vánoční – Boží hod vánoční, Slavnost Narození Páně
2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána
Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie

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

Co je to vlastně advent? .... Na to lze odpovědět různě
Bez přemýšlení lze říci, že to vnímáme často jako nějaký převlek pro hektičnost, stres
a kšeft, který je ozdoben levnými šablonami, na něž už stejně dávno nikdo nevěří.
V mnohém to může být pravda, ale přesto to nevyjadřuje celou pravdu. Lze ovšem
také zcela opačně říct, že advent je časem, v němž se uprostřed nevěřícího světa
stává viditelným něco ze světla ztracené víry, jako bychom vnímali jeho odlesk.
Hvězdy vidíme ještě dlouho poté, co vyhasly, protože jejich původní světlo je stále
na cestě k nám. Také každé tajemství si často uchovává něco z tepla a naděje pro ty, kteří už nedokážou věřit. Proto lze také říci, že advent je časem, v němž se mobilizuje dobro, které už bylo skoro
zapomenuto, probouzí se ochota myslet na druhé a dobro jim prokazovat.
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Naši jubilanti

Základní škola
Vážení občané,

Ve druhé polovině letošního roku oslavili významná životní výročí naši občané
75 let paní Libuše Kommová
paní Karla Šperlínová
paní Jiřina Lusková
pan Vítězslav Zborovský
pan František Novák
paní Anna Nováková
80 let paní Libuše Bednářová
paní Marta Fulnečková
paní Milada Strakošová
pan Břetislav Vašica
pan Radislav Zezulka
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85 let paní Alžběta Kročová
paní Eliška Škorvánková
pan Jan Vychodil

90 let paní Marta Pokludová
paní Vlasta Krpcová

91 let paní Ludmila Gerlichová
pan Břetislav Balušek
pan Jan Mácha

V průběhu roku měli členové komise pro občanské záležitosti příležitost poblahopřát ke krásným
výročím společného života šesti manželským párům – manželům Blatoňovým, Šperlínovým, Šindelovým, Vychodilovým, Cintlerovým a Fabiánovým.
Všem našim jubilantům náleží přání pevného zdraví, radosti v kruhu blízkých i přátel, celkové
spokojenosti a optimismu v duši.

v souvislosti s uvedením projektu Tady jsme doma- Regionální folklor do škol jsem navštívila Základní školu
T.G.Masaryka v Krmelíně. Do našeho projektu se totiž
zapojily děti páté třídy zdejší školy spolu se svojí třídní učitelkou Mgr.Yvonou Voráčovou.
Možná si kladete otázku, proč tedy oslovuji vás, dospělé občany obce Krmelín.
Náš projekt vznikl na základě výzkumů. Ty ukázaly, že tam, kde děti znají historii obce, její kulturu, zvláště lidovou, mají k obci hlubší vztah a cítí k ní odpovědnost. Projekt ovšem předpokládá,
že děti budou samy pátrat a ptát se nejen rodičů a prarodičů, ale všech, kteří jim mohou povídat o
tom, jak to bylo, když byli malí- na co si hráli, co dělali ve volném čase, jakou píseň si pamatuji atd.
To je důvod, proč jsem využila návrhu pana ředitele Mgr. Dušana Ignačíka oslovit vás, prostřednictvím krmelínského zpravodaje a současně vás poprosit, abyste byli dětem při jejich pátrání
nápomocní.A to nejen proto, že si vaše vzpomínky ponesou do života, ale také proto, aby na konci
školního roku mohly co nejlépe reprezentovat svoji školu i obec Krmelín na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, kam jsou v rámci projektu pozváni.
Co říci závěrem? Škola v Krmelíně se mně líbila již zvenčí upraveností budovy i jejího okolí,
ale zvláště vevnitř přátelskou atmosférou i pracovním zaujetím dětí i dospělých. Po dlouhé době
jsem se setkala s tím, že prioritou celého učitelského kolektivu je, co děti umí, nikoliv, kolik škola
uspořádala akcí.
Vážení občané, děkuji vám, že jste si moje sdělení i prosbu přečetli.
PhDr.Alena Schauerová, vedoucí projektu

Rej duchů
Dne 31.10. v pět hodin odpoledne se všichni sešli u školy, byl totiž rej duchů.
Na tento den jsme se všichni určitě moc těšili.Nejdříve jsme chvilku čekali až přijdou všichni
upíři, duchové a jiné příšery. Potom jsme udělali nástup a šli směrem ke Krmelínskému kopci.
Šli jsme s holkami Helou, Míšou, Jasninkou a chvílemi i s mým bratrem. Po chvilce cesty se tras
rozdvojila a šly jsme buď lesem nebo po cestě.V lese se měly hledat papírky a razítko. Byli tam také
skauti převlečení za strašidla. Hodně jsme se jich bály.Na Krmelínském kopci hořela vatra a každá
třída vypustila lampion přání.
Všichni jsou rádi, že to tak Unie rodičů a Skauti zorganizovali a už se těšíme na další rok.
Sabina Rychecká, 3. třída

V první polovině letošního roku nás navždy opustili
ve věku 96 let paní Marie Blahutová
ve věku 89 let paní Marie Černíková
ve věku 84 let paní Oldřiška Šeděnková
ve věku 61 let pan Ludvík Purmenský
ve věku 71 let pan Vítězslav Jung
ve věku 66 let pan Jiří Mytyzek
ve věku 103 let paní Marie Zezulková, Domov pro seniory Ondráš v Brušperku
ve věku 86 let paní Libuše Janková, Domov pro seniory Ondráš v Brušperku
ve věku 89 let pan Zdeněk Janek, Domov pro seniory Ondráš v Brušperku
ve věku 62 let pan Stanislav Mičan

Rej duchů

Rodinám zesnulých vyjadřujeme touto cestou hlubokou soustrast.
Hana Plačková

V pondělí odpoledne jsme se sešli u školy, protože se konal rej duchů.Sešla se tam snad celá škola.
Já tam byl s mamkou, taťkou a sestrou.
Šli jsme průvodem na Krmelák.Po cestě bylo plno strašidel a u řeky jsme hledali kartičky, za
které jsme si později z košíku vybírali překvapení. Tam jsme strávili tak 3 hodiny. S panem ředitelem jsme pouštěli horkovzdušný balon přání do nebe. Pouštělo to všech pět tříd. Skauti pro nás
nachystali stezku odvahy.
Když to skončilo, všichni postupně odcházeli a my jsme byli poslední.
Dominik Zezulka, 3. třída
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Poděkování
Děkujeme panu pekaři Bočkovi za upečení čertů pro děti, paní Ludmile Adámkové a celé redakční radě Krmelínského zpravodaje za finanční příspěvek pro jednotlivé třídy z Jarmarku řemesel.
kolektiv pedagogů ZŠ

Z naší mateřské školy
Vánoce, Vánoce, přicházejí po roce.
Těšíme se, radujeme, zpíváme a tancujeme …
A kdo se na Vánoce nejvíce těší?
Přece naše děti!
A ty, které chodí k nám do mateřské školy se těší již
od začátku adventního času, s rozsvícením první
svíčky na adventním věnci.
Nejdříve přišel Mikuláš se svým pomocníkem čertem - ale ten však odešel s prázdnou, zato děti
si odnášely krásný malovaný domeček plný zdravých dobrůtek. Jako další pozornost – od pořadatelů krmelínského Jarmarku - obdržela každá třída finanční dárek na hračky a čertíka. Za všechny
děti velký dík!
A co bude dál? Už se přece těšíme na Vánoce, na zdobení stromečku, pečení cukroví a hlavně –
až k nám přijde Ježíšek. K nám totiž přijde o něco dříve, asi bychom to dlouhé čekání nevydrželi.
A tak atmosféru blížících se Vánoc budeme prolínat zpěvem písní a koled, připravíme pro rodiče
krásné vánoční pásmo plné říkadel, veršů a vánočních koled, připomeneme si krásné vánoční zvyky a společným vzájemným popřáním si všeho dobrého ukončíme starý rok.
Přeji všem dětem krásné, klidné a zdravé prožití Vánoc.
Přeji Vám všem, abyste se o Vánocích sešli s lidmi, které máte rádi, ať zdraví, láska a spokojenost jsou Vám nablízku po celý příští rok 2012.
Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

Z knihovny
Od 3. ledna 2011 do 7. prosince 2011 naši knihovnu navštívilo 2612 čtenářů, kteří si
vypůjčili 13 270 knih a časopisů. Letos se zaregistrovalo 258 čtenářů.
V tomto roce se uskutečnily knihovnické lekce pro 1. - 5. třídu ZŠ. I naši nejmenší „čtenáři“ z MŠ knihovnu několikrát navštívili. Společně jsme vybírali knížky
o zvířátkách, přírodě, o zdraví a povídali si o nich. V nejoblíbenější knize o dvou
ježečcích - „Rošťárny Ostnáčka a Pichláčka“ společně prožívaly nebezpečí a nástrahy, které číhají
kolem na naše nejmenší.
Z časopisů si děti nejčastěji půjčovaly Čtyřlístek, dospělí pak časopis Vlasta, Tina, Květy a Pěkné
bydlení.
Nejoblíbenější dětskou knihou se staly “ Deníky malého poseroutky“, které si však přečetli i mnozí
dospělí. U dospělých čtenářů obsadila 1. až 3. místo spisovatelka Simona Monyová, za ní hned
Alena Jakoubková s knihou „Dobrý manžel, který nemlsá“.
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Pro naše čtenáře jsme letos koupily 625 nových knih: 542 beletrie, 83 naučných.
Obec se na zakoupení knih podílela částkou 87 528 Kč.
Čtenáři přispěli do obecní pokladny za registraci částkou 16 110 Kč, za upomínky 6980 Kč.
V rámci bezplatné služby přišla 84 čtenářům SMS o jejich vyřízené rezervaci knih.
Provoz knihovny mezi vánočními svátky je neomezen.
I přes zvýšení DPH knih o 4% v roce 2012 poplatky zůstávají stejné.
Děti do 15 let – 50 Kč
Dospělí – 70 Kč
Žádáme o jejich uhrazení při první návštěvě knihovny v lednu 2012.
Půjčovací doba zůstává stejná.
Přejeme vám k Vánocům, ať plný štěstí je váš dům a pohodu na každém kroku, do toho Nového
roku.
Marie Vašicová, vedoucí knihovny

Zájmové organizace
Z činnosti Klubu seniorů
Již tradičně jsou pondělní dopolední setkání členů Klubu seniorů v 1. poschodí Obecního domu.
Zde pobesedují, dozví se co pro ně výbor Klubu připravuje, případně si popřejí k životnímu výročí.
Od září se opět jednou měsíčně schází ženy v Dámském klubu.
V minulém vydání Zpravodaje byla zmínka o zájezdu členů Klubu seniorů do Kozlovic. Ten se
uskutečnil 27. září v odpoledních hodinách a je nutno uvést, že se opravdu vydařil. Návštěva areálu
Fojtství stojí za shlédnutí. Velmi zajímavě je uspořádáno muzeum s historickými věcnými i krajovými, ale i vzácnými sakrálními exponáty. Jsou zde i stylové restaurace s domácím pivem atd. Krmelínští senioři se těšili i projížďce atraktivním vláčkem z Kozlovic na Hukvaldy a zpět, s možností
procházky například hukvaldskou oborou.
Na prosincové přátelské měsíční posezení připravil výbor Klubu pro účastníky pestrý program
mimo jiné i s Mikulášem a nadílkou.
V předvánočním období delegace Klubu seniorů již tradičně navštíví své členy pobývající v domovech pro seniory a rovněž ty, kteří pro vysoký věk a nemoci se již akcí Klubu nemohou účastnit.
Předají jim přání a malý dárek.
Nezadržitelně se blíží závěr roku 2011, a tedy čas hodnocení celoroční práce výboru Klubu a plánu aktivit Klubu seniorů
U příležitosti závěru roku 2011 děkuje výbor Klubu seniorů vedení Obce za podporu aktivit
a všem občanům za přízeň. Všem přeje příjemné a v pohodě domova prožité svátky vánoční a do
roku 2012 hlavně dobré zdraví, vzájemné pochopení, úctu a lásku, která prosvětluje život.
Zpracoval František Novák

Z činnosti hasičů
Měsíc září je posledním, kdy probíhají dlouhodobé soutěže. V letošním ročníku Moravskoslezské ligy mládeže jsme měli od jara zastoupení v obou kategoriích, kdy mladší obsadili poslední
místo z 10, ale teprve se s požárním sportem seznamují. Starší nakonec získali 9. místo ze 14, opět
navštívili soutěž v Bochoři (loni ji vyhráli), ale se spojeným týmem neuspěli. Podzimního kola
v branném závodě se poprvé zúčastnili pouze mladší žáci, kteří obsadili 21. místo z 25 zúčastně-
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ných. Opět jsme začali využívat halu, k dětem se časem přidají i dospělí. V sobotu 26. listopadu si
byly děti zaplavat v bazénu ve Fryčovicích a první neděli v prosinci si v hasičském domě nazdobili
Mikuláše a čerty z perníku.
Ženy v Beskydské lize absolvovaly v září soutěže v Brušperku, Hájově, Pstruží a Fryčovicích.
Nejlepšího umístění dosáhli ve Pstruží (3. místo), tím se posunuli na 8. místo, které již do konce
ligy udrželi. Celkově 8. místo společně s Baškou z 13 ženských družstev odpovídá aktuální situaci
v družstvu, poslední soutěže si museli vypomáhat s dalšími sbory ligy, ale i pomáhali ostatním,
nejvíce Vyšním Lhotám. Ženy si původně představovaly, že dopadnou lépe, ale situace se zajištěním potřebného počtu členek v průběhu celé sezóny nedovolila lepší než celkové 8. místo. Muži ke
konci sezóny ukázali některé kompaktní útoky a ve dvou případech dosáhli časů kolem 17,5 s. Přišli
další mladí, kteří mohou výkony družstva postupně zlepšovat.
Zásahová jednotka měla více práce. Největším zásahem byl 6. 11. 2011
požár posedu na Oprechticích. Jednotka byla povolána v čase 13:57 hod.
k požáru zemědělského objektu. Jednotka vyjela s CAS 20 Tatra Terrno
v počtu 5+1. Na místo zásahu dojela jako první. Průzkumem zjistila, že hoří
myslivecký posed na kraji lesa. Zahájila hašení jedním proudem a během
krátké chvíle došlo k uhašení jak samotného posedu, tak trávy v okolí. Na
pomoc přijela ještě dobrovolná jednotka z Oprechtic a profesionální hasiči
z Frýdku-Místku. Poté co byl celý prostor dohašen, místo bylo předáno
vyšetřovateli hasičů a Policii ČR. V dalším případě byla povolána k požáru osobního vozu, který se
majitelům podařilo před příjezdem jednotek uhasit. Siréna na hasičském domě, která dříve hlavně
sloužila ke svolávání hasičů, se kromě pravidelných zkoušek vždy 1. středu v měsíci ve 12 hodin,
rozezněla v dalších dvou případech, vždy v nočních hodinách. Jeden poplach byl způsoben technickou závadou, kterou po dvou dnech odstranil technik HZS FM, ve druhém případě ji nezjištěný
občan na dobu cca 1 min. uvedl do činnosti. Tímto se jednalo o neopodstatněné a nedovolené
zapnutí, které by v případě zjištění mohlo být postižitelné.
Řady vyškolených členů jednotky rozšířili po absolvování kursů v Janských Koupelích v listopadu 2 strojníci a jeden velitel družstva.
Na Den Nato, který proběhl na mošnovském letišti a navštívilo jej desetitisíce návštěvníků, jsme
vyrazili na kole. Z obrovského počtu techniky a atrakcí nás nejvíce zaujalo vystoupení letecké akrobacie v podání skupiny Turkish Stars.
Ze sportovní činnosti uveďme účast dvou družstev na florbalovém turnaji ve Fryčovicích, kde
naše týmy čelily o mnoho lépe hrajícím soupeřům. Z 6 zúčastněných naše „B“ družstvo jako jediné
se dvěmi ženami obsadilo po tuhém vzájemném zápase s dalším naším družstvem z hasičů a paintbalistů 5. místo a odsunulo je na poslední příčku. Ti při vyhodnocení aspoň obdrželi cenu útěchy,
do individuálních statistik se probojoval na 3. místo v pořadí střelců Jan Edelsberger.
Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno na internetových stránkách sboru na adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete informace o sboru, fotografie, odkazy na videa a další.
Na výroční valné hromadě 17. 12. 2011 proběhlo zhodnocení uplynulého roku v němž jsme
oslavovali 115. výročí založení sboru, byla předána ocenění a stanoven plán práce na následující
rok. Na začátku roku je již tradiční akcí výšlap na Lysou horu. Hasičský ples má pevně stanovený
termín v sobotu 11. února 2012.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín
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Oslavili jsme stoleté výročí …
V sobotu 26. listopadu sokolskou slavností jsme důstojně završili stoleté výročí od založení
Tělovýchovné jednoty Sokol v Krmelíně, která po letních třídenních sportovních a kulturních
akcích (24. až 26. června) byla konečnou tečkou připomenutí význačného jubilea naší jednoty.
Slavnost se konala v hale, kde stolové uspořádaní s linoleem na parketách, připomínalo plesovou atmosféru. V první, té slavnostnější části, po úvodním referátu, ve kterém byly chronologicky
shrnuty hlavní momenty a mezníky celé historie krmelínského Sokola, následovalo vzpomínkové ocenění těch zasloužilých členů, kteří nejsou už mezi námi, ale významně se v minulosti na
činnosti sokolského hnutí podíleli. Těm, jenž v nedávné minulosti výrazně přispěli nebo dosud přispívají k úspěšné činnosti, bylo předáno písemné poděkování předsedkyní naší jednoty Radanou Balcarovou. Jednalo se převážně o dlouholeté cvičitele, trenéry, rozhodčí, funkcionáře, ale i ty, kteří se nemalou měrou podíleli na výstavbě sportovní haly. Na závěr slavnostní
úvodní části byli oceněni pamětní plaketou ti nejzasloužilejší, kteří proslavili naši jednotu i za
hranicemi naší obce, dále dlouhodobí čelní funkcionáři Tělovýchovné jednoty Sokol Krmelín.
Byli to: Věroslav Mácha, Jiří Mácha, Čestmír Staněk, Jiří Štěpán, Leoš Pchálek st., Vítězslav Mácha
a Raďa Linhart (90).

V druhé části programu, kulturní a zábavní, vystoupila celá řada účinkujících a k poslechu
a tanci vyhrávala hudební skupina Hec, která rovněž měla malé výročí – 15 let od svého založení.
Mezitím se postupně měnilo publikum, ti starší pomalu odcházeli a mládež je střídala a tak rostla
postupně i intenzita decibelů. Tančilo se až do pozdních nočních hodin.
U příležitosti tohoto jubilea bylo zhotoveno z dostupných historických i současných fotografií
16 koláží (nástěnné tabule 70 x 100 cm), které dokumentují činnost jednotlivých oddílů, místních
spartakiád, výstavbu haly, ochotnické divadlo, kulturní akce i seznam všech starostů a předsedů
a ti, kteří stáli včele Sokola delší dobu, mají na tablu fotografie. Koláže jsou vystaveny na chodbě
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v suterénu haly a mohou si je všichni prohlédnout. Možná se někdo na některé z fotografií i najde. Byla zároveň vydána i brožůrka, ve které jsou vyobrazeny všechny koláže a přetištěny články
k stoleté historií Sokola, které byly ve čtyřech cyklech uveřejněné ve Zpravodaji. K dispozici je ještě
několik brožur, které si můžete zajistit u správce sportovní haly na telefonním čísle 602/ 763980.
Oddílu házené skončila podzimní část mistrovských soutěží. Podzim nebyl pro naše družstva
nijak úspěšný. Kuriozitou pro krmelínskou házenou je fakt, že dvě naše družstva mužů hrají v jedné soutěžní skupině (SM liga), což naše házená nepamatuje. To proto, že pro nedostatek přihlášených družstev dorostenců, byla jejich soutěž zrušena a naši dorostenci byli oddílem přihlášeni
do soutěže mužů. Áčko přezimuje na 4. místě se 16 body a skóre 370 : 261, Béčko s 5 body a skóre
239 : 338 na 11. místě z 13 družstev. Pro naše dorostence je tato soutěž zatěžkávací zkouškou, ale
také dobrou školou pro jejich další výkonnostní růst. Nejlepším střelcem u Áčka je Vojtovič s 59
góly před Ondrou Balcarem a Petrem Máchou shodně s 51 brankami. U Béčka nejvíce branek dal
Vojtěch Kubíček 59 před Filipem Ranochou 40.
Třetím družstvem v soutěži jsou mladší žáci, kteří se potýkají s hráčskou základnou, vždyť 4
mladší žáci jsou doplňováni minižáky, což se muselo odrazit na výsledcích. Naši žáci skončili na 6.
místě s pouhými 2 body a skóre 114 : 153. Nejlepším střelcem byl Radovan Ručka s 51 góly před
Hranickým Liborem s 43 góly. V současné době probíhá nábor házené žactva na škole. Zájemci
mohou přijít každé úterý a pátek od 16 hodin do sportovní haly. Je škoda, že o házenou není u těch
nejmenších větší zájem, vždyť dlouholetý trenér žactva, Mirek Vijačka, vychoval řadu výborných
hráčů, mezi které patří také Jan Holbein a Leoš Petrovský, kteří nyní hrají ligu mužů za Frýdek.
U stolních tenistů se mistrovské soutěže teprve rozběhly, takže hodnocení výsledků je ještě
předčasné, ale vstup do mistrovských soutěží měli stolní tenisté neúspěšný. Futsalisté vstoupili do
soutěže o něco dříve, takže Áčko má odehráno 5 kol a se ziskem 8 bodů je prozatím na 3. místě.
Chcete-li přijít povzbudit naše futsalisty na domácí zápasy do Brušperka, pak nejbližší zápasy se
hrají v následujících termínech vždy v 18,00 hodin:
20. 1. 2012
27. 1.
10. 2.

Krmelín – Jakubčovice
Krmelín - M. Hoštice
Krmelín - Náklo

Volejbalisté uspořádali 19. listopadu v naší hale tradiční celodenní turnaj smíšených družstev,
kterého se zúčastnilo 6 družstev. Hrálo se systémem „každý s každým“ vždy na dva sety. V konečném účtování vítězství si odvezlo družstvo z Horní Datyně. Na druhém místě skončilo Áčko
Krmelína (Kunzová T., Muladiová H., Bauer Z., Janus F., Kutáč M., Šindel S.) Byl to už pátý ročník
a sportovní úroveň zase vyšší.
Oddíl karate pravidelně trénuje a všechna cvičení žen probíhají podle harmonogramu. Ani letos
nevynechejte vánoční sportování, které se už stalo vžitou tradicí. Program je následující:
25. 12. 2011 od 9,00
Turnaj v nohejbalu
zodp. Hanzelka M.
26. 12.
od 9,00
Turnaj čtyřher v tenisu
Balcar T.
27. 12.
od 17,00
Turnaj házené - čtyř generací
Šindel O.
28. 12.
od 17,00
Turnaj házené - čtyř generací
Šindel O.
29. 12.
od 9,00
Turnaj ve volejbale
Janus F.
30. 12.
od 9,00
Turnaj v šachu
Holaň J.
7. 1. 2012
od 9,00
Turnaj v badmintonu
Zborovská
Zveme všechny zájemce o sport, aby se stejně jako v minulých letech v hojném počtu těchto vánočních turnajů účastnili.
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Nově v Krmelíně:
Každou středu od 11. 1. 2012 od 20 do 21:00 hod.

LATINO DANCE
Lektor: Juan Manuel Garcia
profesionální tanečník z Mexika
Přijďte si zatančit a pobavit se!
Cena: 50 Kč/hodina
Vhodné i pro naprosté začátečníky – jednoduché kroky.
Leoš Pchálek st.

Mezi námi,
Je pondělí 5. prosince, předvečer svátku sv. Mikuláše. Den, který je především nejmenšími očekáván. Těší se na nadílku. Nadělovali jsme i my z našeho Jarmarku řemesel. Navštívili jsme žáky
v jednotlivých třídách naší školy i děti v odděleních školy mateřské. Každé z dětí obdrželo finanční
obnos 30,- Kč, každá třída kalendář obce a Pekařství Boček obdarovalo každého žáka tradičním
pečivem – čertem. Finanční obnos za třídu převzala třídní učitelka (vč. kalendáře). Přáli bychom
Vám zažít tu hřejivou atmosféru, které jsme byli přítomni. Děti i žáci nám zazpívali a slíbili, že se
svými výrobky přijdou i na příští Jarmark a na vánoční svátky, pokud možno se sněhem se těší.
Vážení rodiče, prarodiče, věřte, že v obou našich školách jsou Vaše ratolesti v citlivých maminčiných rukou, jsou v opravdu dobré společnosti.
Děkuji Vám všem, kteří jste Jarmark navštívili, přispěli vstupným, zakoupili si kalendář obce na
rok 2012. Samotná atmosféra je vždy jiná, nicméně nezapomenutelná. Ta pohoda a zájem o řemesla, která z Vás vyvěrá nás všechny, kteří se na průběhu spolupodílíme, doslova nabíjí a dává nám
motivaci pro období příští. Mnohokrát Vám děkujeme.
Z Jarmarku obdarujeme i naše seniory částkou 2 000,- Kč, peníze máme připraveny i pro místní
hasiče, postupně budeme obdarovávat Sokoly, Skauty a nezapomeneme na náš římskokatolický
kostel. V dnešním světě, kdy morální zásady bohužel nic neznamenají, vše určuje bezohledná honba za penězi, jsme si řekli, že se kolem sebe začneme dívat nejen očima, ale především srdcem,
naučíme-li se všichni vidět a slyšet srdcem, pak snáze uvidíme potřebu druhých.
Je sváteční doba Adventu, přijdou Vánoční svátky, svátky celé rodiny. Chceme být hostiteli, pečeme cukroví, svá tradiční, dokupujeme potraviny k štědrovečerní večeři a suroviny pro štrůdl a vánočku. Určitě se Vám vše povede a budete se těšit na návštěvy. Společně u stolu určitě vzpomenete
těch, kteří nám toho tolik darovali a již mezi nás nepřijdou. Za vše jim alespoň poděkujme. A když
uvidíte, že jste se všemi u stolu sjednoceni v názorech na rodinné předky, pak zjistíte, že vše, co
jste dávali do výchovy dětí, Vám vracejí i vnoučata a je to přesně ta hnací síla, proč život milovat.
Vážení spoluobčané, požehnaný Advent, požehnané svátky vánoční, rodinnou pohodu.
A v roce 2012 všechny dny ve zdraví a spokojenosti. Vyberme si ze všeho, co je kolem, jen věci
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pozitivní, radujme se z každého dne,ve kterém můžeme pomoci. A buďme k sobě ohleduplní,
to si dejme všichni, alespoň v naší obci, předsevzetí na každý den roku 2012, bude to opravdu
hezký den!
Vaše Ludmila Adámková

Náš rozhovor
Vážení občané,
jak již bylo uvedeno v minulých vydáních zpravodaje, rozhodla se redakční rada pokračovat
v rozhovorech s jednotlivými členy zastupitelstva obce, jak si představují vývoj naší obce a o co
budou v rámci své funkce usilovat pro spokojenost občanů.
Redakční rada se tentokrát rozhodla oslovit členku zastupitelstva obce paní MUDr. Janu Paličkovou.
Vážená paní doktorko, občané vás zvolili do zastupitelstva obce, o které projekty budete v rámci
svého poslání usilovat a které považujete za prioritní?
Myslím si, že hlavní projekty v naší obci jsou jasně dány: výstavba kanalizace a čističky odpadních vod, oprava zdravotního střediska, výstavba chodníků či vyřešení parkování v centru obce. Já
však považuji za stejně důležité jako je budování těchto hmotných staveb i budování mezilidských
vztahů. Usilujme proto všichni o dodržování základních morálních a etických principů mezi všemi
lidmi v naší obci.
Nelze přehlédnout, co se v obci v minulém volebním období udělalo (chodníky, okolí základní
školy, budova obecního úřadu s možností bezbariérového vstupu, mateřská škola, knihovna apod.)
Domníváte se, že je ještě co zlepšovat v rámci finančních prostředků, např. vyřešit parkování před
veřejnými budovami?
Otázka parkování před veřejnými budovami je opravdu letitý problém, který asi nejsme schopni
ihned vyřešit, a jak již píše v minulém čísle zpravodaje p. Ing. Miloslav Kunát, celá situace je v řešení
a budeme věřit, že se jako lidé mezi sebou domluvíme.
Jste předsedkyní komise pro občanské záležitosti, i tato funkce Vám zabere dosti času a ještě
máte další aktivity v souboru Ondřejnica. Jak to všechno zvládáte? Co byste na závěr vzkázala
našim občanům?
Žijeme v době, která je pro všechny rychlá a náročná, máme na všechno méně času. Já se mohu
věnovat všem těm aktivitám hlavně díky své rodině, která je základem a poskytuje mi zázemí. A důležitý je také pokoj a klid v srdci, který mi dává víra.
A protože jsou tady Vánoce, ráda bych vzkázala všem spoluobčanům, ať otevřou svá srdce a jsou
k sobě vstřícní a tolerantní nejen o Vánocích, ale i po celý rok. Ať vidíme potřeby druhých a dokážeme jim pomoci.
A na závěr mi dovolte popřát krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví,
lásky, pokoje do srdce a Boží požehnání.
Děkuji za rozhovor

Josef Menšík, vedoucí redakční rady
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Poděkování
Paní kuchařka Jaromíra Kvitová odchází do důchodu. Ve školní kuchyni v Krmelíně připravovala jídla pro naše nejmenší děti v mateřské škole, děti v základní škole a občany Krmelína, kteří
odebírají obědy ze školní jídelny. Paní Jarka přistupovala k této práci vždy zodpovědně a s láskou.
Při této práci zúročila dlouholetou zkušenost cukrářky při přípravě domácích koláčů, pečených
bábovek, perníků, piškotových rolád pro děti v mateřské škole a pomohla radou i ostatním kuchařkám, které dobře zaučila. Nebylo to vždy jednoduché při zkráceném úvazku pro vedoucí kuchařku,
která po výdeji ještě normuje na další den tři výdejky (pro MŠ, ZŠ a pro dospělé).
Děkuji ji nejen za kolektiv kuchyně, ale i za naše děti za to, že to vydržela. Přejeme jí, aby si užila
ve zdraví a rodinné pohodě zasloužený důchod.
Růžena Foltová, vedoucí školní jídelny

Rozhraní v Černém lese
Když starobělští a proskovičtí velocipedisté, lyžaři a hokejisté dokončili 20. března 2011 výměnu lávky přes „Mlynsku
struhu“ těsně před jejím soutokem s Odrou a když starostové
Marie Matějová a Josef Holáň přibili dvěma zlatými hřeby poslední fošnu, tak mezi všemi zavládla veliká spokojenost. Dílo
se podařilo, můstek dostal jméno DALIBOR a výborně slouží
rybářům, turistům i všem milovníkům Poodří. Ale taky vyvolal
sympatickou otázku: Co uděláme příště?
V blízkosti můstku i soutoku je místo dotyku katastrů Staré
Bělé, Proskovic a Polanky. Padl návrh na zhotovení rozhraní.
Takové místo lze rovněž nazvat trojmezím. Nějaké označení tohoto bodu tam údajně bylo i dávno – před více než sto roky. Nápad na jeho „retro“ byl přijatý. Podpoří místní povědomí, sloup
bude informovat a těšit.
První byl zhotovený model, který shodou okolností taky viděl
starosta Krmelína pan Václav Zezulka. Panu starostovi se nápad velice líbil a ihned začas organizovat zhotovení podobného rozhraní Krmelín-Stará Bělá-Stará Ves n.O.. Místo dotyku těchto katastrů se nachází na levém břehu Jarkovského potoka u cesty
z Proskovic do Krmelína. Všechno bylo rychle projednáno a taky zajištěno dubové dřevo – kmeny
a fošny.
Dalibor Šplíchal ze Staré Bělé, Kamil Kopřiva ze Staré Vsi n. O. a Karel Sýkora z Proskovic začali vyřezávat jmenovky a znaky. Ivo Pchálek ze Staré Bělé nařezal hranoly a další „dřevaři“ tesali,
hoblovali, frézovali, měřili a radili jak zhotovit, postavit a sestavit ze sedmi prvků celek – rozhraní.
První byl postavený čtyřmetrový a ohraněný dubový sloup. Podíleli se na tom i starostové Václav
Zezulka, Josef Holáň a Dalibor Dvořák a další skvělí pomocníci. Parta Drahomíra Lyčky zajistila
techniku a vykonala hrubou práci. V úterý 6. prosince 2011 bylo celé dílo zkompletováno a ošetřeno.
Věřme, že rozhraní v Černém lese u Krmelína a později taky na pravém břehu Odry u „Mlynske
struhy“ budou na svých místech dlouho. Že s kapličkami, kříži, pomníky, balvany, stromy nebo
s můstky, s obecními slavnostmi, poutěmi, festivaly, s kulturou, se spolky i sportem a s dalšími
zajímavostmi budou spojovat občany, obce i cizince s naší milovanou domovinou.
Karel Sýkora
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Plesová sezona v roce 2012
13. 1. 2012
14. 1. 2012
21. 1. 2012
3. 2. 2012
4. 2. 2012
11. 2. 2012

ODS
Moto ples
KDU-ČSL
MŠ+ZŠ
TJ Sokol
SDH

restaurace Nautilus
restaurace Na Benátkách
restaurace Nautilus
sportovní hala-maškarní ples s Hopsalínem
sportovní hala
sportovní hala
Inzerce

· Podpojištěné domy a krácené plnění pojišťovny s tím spojené.
· Nekryté škody z přepětí a dalších škodních událostí na majetku.
· Nezajištěné domácnosti před riziky vyhoření, vytopení, loupeže.
· Neoprávněné bonusy z pojištění vozidel a krácené plnění z nich.
· Nedostatečné krytí rizik z povinného ručení na majetku a zdraví.
· Záměrně opomíjená zajištění před úrazy s následky a příp.
smrtí.
· Ztráta příjmu z invalidity, těžkých onemocnění, smrti pro rodinu.
· Dárek do kapsy a kontakt se světem.
Poradenství a zajištění za Vás vyřeší:
Ing. Dobiás Zdeněk
Výhradní pojišťovací agent České pojišťovny,a.s.
608 619 564, zdobias@servis.cpoj.cz
Nešetřete na nepravém místě.

DOVOLENÁ ŘECKO
NIKOLAS TOURS
OSTRAVA 2012
LETOVISKO VRASNA – AUTOKAREM
Kdy: od 10. 9. 2012 do 27. 9. 2012, tj. 18 dní a 15 nocí
Cena: 6 190 Kč dospělí, děti do 2 let zdarma, děti od 2 do 14 let 3 290 Kč

KRMELÍN

STŘECHY
Pokládka rovných a šikmých střešních krytin
Výroba a montáž klempířských prvků
a parapetů
Montáž střešních oken
Nástřik půdních prostor proti škůdcům
Zateplení střech
Hydroizolace
Stavba pergol
Montáž dřevěných podhledů
Odvoz a likvidace odpadů
Zednické práce
Zateplení stěn budov
Montáž plastových oken a dveří
Výroba a montáž okenních sítí a žaluzií
Kompletní dodávky materiálu

Zdarma zhotovení cenové nabídky
Dohodnutou cenu nenavyšujeme

Tel.: 775 210 970
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz
chrastinar@seznam.cz

17

KADEŘNICTVÍ
Jitka Brožová,
Světlovská 324, Krmelín,

tel. 734 583 581
Nabídka veškerých
kadeřnických služeb:
- dámské a pánské střihy
- melírování
- barvení
- společenské a svatební účesy
- prodej vlasové kosmetiky

SDĚLENÍ
Taťána Sklářová , ul. Brušperská 83, 739 24 Krmelín
nabízí od 1. 1. 2012 volné prostory k pronájmu.
Bližší informace na mob.: 604 541 949

AUTOŠKOL A JELÍNEK
KRMELÍN – HASIČSKÝ DŮM

Místo odjezdu a příjezdu: RESTAURACE NA LETNÉ BRUŠPERK
Info, kontakt: mob.: 736 628 444, tel.: 558 674 275 Josef Havránek

• výuka a výcvik AM, A1, A (do 25 kW),
A (bez omezení)
• B, B+E, C, C+E, T, D
• kondiční jízdy
• školení řidičů
• autobusová doprava
• půjčovna motocyklů
• pojištění vozidel (6 pojišťoven)

Kam se můžete podívat: Antická Stagira-rodiště Aristotela, krásná pláž Olympiada, stará
vesnice Vrasna, přístav Stavros, rušné letovisko Asprovalta, velká socha lva v Amfipolis,
muzeum v Amfipolis + výlety s průvodci

Vydává Obecní úřad Krmelín v nákladu 750 kusů. Za správnost obsahu článku odpovídá autor. Redakční rada: Josef Menšík, Ludmila
Adámková, Martina Helísková, Radana Matušínská, Anna Lejsková. Vychází i na www.krmelin.cz, e-mail: krmelin@krmelin.cz.
Uzávěrka příštího čísla je 21. 3. 2012. Tisk: H-comuters, Ostravská 83/39, Hlučín 748 01 tel: 777 139 848, e-mail: hcomp@seznam.cz.

V případě složení zálohy, bude poskytnuta sleva 600 Kč/osoba.
V ceně je ubytování, doprava, pojištění. Stravování vlastní nebo formou stravenek v restauraci.

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
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ZEDNICKÉ
A OBKLADAČSKÉ
PRÁCE
 renovace koupelen
 pokládka dlažby a obkladů
 omítání, zdění, betonování
 výstavba rodinných domků
 bytová jádra koupelen aj.
Petr Jarolím
Mobil: 732 870 731
e-mail: jarolim.zednik@seznam.cz
www.petrj.websnadno.cz
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kamna ..krby ..

provÁdÍme stavby a rekonstrukce
- teplovzdušnÝch krbu
- kachlovÝch kamen
- zahradnÍch krbu, kuchynÍ
a udÍren
Richard Zdražil
Fryčovice ,739 45
Tel : 733 188 369
www.kamnarstvi-frycovice.cz
zdrazil.richard@seznam.cz
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