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Vážení spoluobčané,

počátkem roku 2013 
vstoupíme do druhé poloviny 
volebního období. Ta první 
se vyznačovala zejména 
zajištěním dokumentace 
pro podání žádosti o dotaci 
na největší investiční akci 
v historii obce – kanalizaci 
a čistírnu odpadních vod.

Nyní jsme v očekávání jejího 
kladného vyhodnocení. 
Samotná stavba musí být 
finančně vypořádána do 
konce roku 2015, takže i další 
dva roky budou pracovně 
náročné.

Nechť nás provází v novém 
roce i v dalších optimismus, 
sounáležitost, velkorysost 
a zejména zdraví, Vám všem 
jménem zastupitelů obce 
a pracovníků obecního úřadu 
přeje

Ing. Václav Zezulka, 
starosta obce 

Informace 
o dění v obci 

od 11. zasedání zastupitelstva obce 
(3. 10. 2012)

• na ul. Školní a Světlovské provedeno zalití 
spár v asfaltu v ceně 36 Kč/bm + DPH

• zimní údržbu místních komunikací bude 
zajišťovat p. Luděk Mácha, chodníků p. Zde-
něk Hlavenka

• žádost o dotaci na zateplení budovy Zdravot-
ního střediska a výměnu oken byla zařazena 
do skupiny náhradníků

• na základě výsledků výběrového řízení 
zpracuje projektovou dokumentaci pro rea-
lizaci akce „Rekonstrukce vnitřních insta-
lací budovy Zdravotního střediska“ firma 
Q-Pars, v.o.s., v ceně 79 800 Kč vč. DPH

• na základě výsledků výběrového řízení pro-
vede úpravu sklepních prostor pod jídelnou 
ZŠ firma Ing. Tomáš Šulák v ceně 177 612 Kč 
vč. DPH 

• dokončeny polní cesty C 4 a C 14 na náklady 
pozemkového úřadu

SDĚLENÍ
Obecního úřadu

Ve čtvrtek 27. 12., v pátek 
28. 12. a v pondělí 31. 12. 2012 bude 

obecní úřad v Krmelíně uzavřen. 
V nevyhnutelných případech je možno 

volat na mobil – 724 135 569. 
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1.  Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z 11. zasedání 
zastupitelstva obce

b) informaci o dění v obci od 
11. zasedání zastupitelstva obce

c) vyhodnocení projednávání Návrhu 
zadání změny č. 4 Územního 
plánu obce Krmelín

d) informaci o poskytnutých 
neinvestičních účelových 
transferech z rozpočtu obce 
neziskovým organizacím včetně 
vyúčtování

e) projednání zápisu ze 4. schůze 
Kontrolního výboru

2.  Zastupitelstvo obce 
schvaluje

a) rozšíření programu zasedání 
o bod: Projednání zápisu ze 
4. schůze Kontrolního výboru

b) rozpočtové provizorium obce 
na rok 2013 platné do schválení 
definitivního rozpočtu 

c) uložení volných finančních 
prostředků: Česká spořitelna 
(2 500 000 Kč), Poštovní spořitelna 
(9 000 000 Kč), J&T banka 
(2 500 000 Kč), Moravský peněžní 
ústav (2 500 000 Kč) 

d) dle ust. §6 odst. 5 písm. b) zákona 
číslo 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) Zadání změny 
č. 4 Územního plánu obce Krmelín

e) povinnost TJ Sokol Krmelín odvést 
částku ve výši 200 000 Kč do 
rozpočtu obce, a to za porušení 
rozpočtové kázně dle zák. č. 
250/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, § 22, odst. 1 a), odst. 4 
a odst. 5

f) prominutí nařízení odvodu 
200 000 Kč TJ Sokolu Krmelín 
do rozpočtu obce, a to dle zák. 
128/2000 Sb. o obcích ve znění 
pozdějších předpisů dle § 85, 
písm. f) z důvodu nedostatku 
finančních prostředků na pokrytí 
režijních nákladů na provoz haly

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 12. 12. 2012

SDĚLENÍ
Správce místního hřbitova 

oznamuje občanům, že 
v době vánočních svátků 

bude od 20. 12. 2012 
do 6. 1. 2013 

otevírací doba hřbitova 
prodloužena 
od 7:00 hod. 

do 20:00 hodin.
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Ceny vodného a stočného 
pro rok 2013

Na základě usnesení představenstva 
akciové společnosti Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava bylo roz-
hodnuto s platností od 1. ledna 2013 
uplatnit následující ceny včetně DPH.

Voda pitná (vodné)
36,59 Kč (15% DPH)  37,39 Kč (17,5% DPH)*

Voda odvedená (stočné) 
33,68 Kč (15% DPH) 34,42 Kč (17,5% DPH)*

*) Výše DPH bude uplatněna dle legislativy platné 
od 1. 1. 2013.

Myslivecká prosba 
I když zimní období už máme pod-

le kalendáře několik týdnů, teprve teď, 
počátkem prosince napadl sníh, který 
definitivně potvrdil zimu. Je to souhrn 
mrazu a sněhu, který dělá všem problé-
my, kromě lyžařů.

Zimní období je velkou zátěží pro 
všechna žijící zvířata. V domácnostech se 
psi a kočky schovají do tepla a ven vyjdou 
jen málo. Zato zvěř, žijící v lesích, musí 
být venku stále. Je sice na zimu připrave-
na zimním peřím nebo srstí, avšak nej-
větší její problém je potrava. Louky a lesy 
jsou pod sněhovou pokrývkou a k tomu 
ještě mráz. Myslivci mají pro ně v lesích 
postavena krmná zařízení, kde jim pra-
videlně nosí seno, kukuřici, oves, řepu 
apod. Zvěř je na toto krmení zvyklá a pra-
videlně krmná zařízení navštěvuje.

Právě zde chceme občany Krmelína 
požádat, aby každý dle svých možností 
zanesl do lesa zvířátkům nějakou potra-
vu. Pokud není k dispozici seno apod. 
stačí pár jablíček nebo suchý rohlík. Zvěř 
neumí děkovat, proto to dělám já, avšak 
každého z nás potěší, že přinesené krmení 
do lesa tam za několik dní není. Zvěř ho 
přijala a pomůže jí to zimní období přežít.

Druhou oblastí krmení jsou ptáci se 
svými krmítky. Myslím si, že při každém 
rodinném domě by mělo být ptačí krmít-
ko, kde jim budeme sypat krmení. Je ho 
hodně druhů a ptáci se spokojí se vším, 
hlavně když je. Je velmi zajímavé pozo-
rovat, když se slétávají, vzájemně se 
předhánějí, uzobnou si svoji pochoutku, 
odlétávají si ji sníst a opět dokola. Pozo-
rovat tento rej, rozpoznávat druhy ptáků 
od těch nejmenších je někdy zábavnější 
než televize. 

Vladislav Bejoch 

Číslování budov

Při roznášení volebních lístků pro volby 
do krajského zastupitelstva se ukázalo, že 
tento úkol může být komplikovaný z důvo-
du neoznačení rodinných domů popisný-
mi čísly. Tato povinnost je dána zákonem 
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 
a to Díl 4, § 31, odst. 1 – Budova musí být 
označena popisným číslem, pokud není 
dále stanoveno jinak a § 32, odst. 1 – Vlast-
ník nemovitosti je povinen na svůj náklad 
označit budovu čísly určenými obecním 
úřadem a udržovat je v řádném stavu. Bar-
vu a provedení čísel určuje obecní úřad.

Pokud nebylo dosud učiněno jak je výše 
uvedeno, ve vlastním zájmu své rodinné 
domy označte číslem popisným. Usnad-
níte tak orientaci v případě havarijních 
stavů nebo rychlé zdravotnické pomoci 
a nakonec i spolehlivé dodání volebních 
lístků pro historicky první přímou volbu 
prezidenta republiky.

Ing. Václav Zezulka, 
starosta obce



Krmelínský zpravodaj - číslo 4/20126

volba prezidenta

Starosta obce KRMELÍN podle § 14 
odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 275/2012 Sb., o volbě preziden-
ta republiky a o změně některých zákonů 
(zákon o volbě prezidenta republiky),

oznamuje:
1.  Volba prezidenta republiky se uskuteč-

ní v pátek dne 11.01.2013 od 14.00 do 
22.00 hodin a v sobotu dne 12.01.2013 
od 8.00 do 14.00 hodin. 

2.  Místem konání volby:
 ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost v suterénu Haly TJ 
Sokol, ul. Brušperská, Krmelín čp. 72

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu: 

ulice Benátská, Bělská, Brušperská, Fojt-
ská, Hraniční, Kolmá, Kostelní, Lípo-
vá, Místní, Na Brodě, Na Cigánce, Na 
Mečník, Na Nový svět, Na Rybníčku, 
Na Skalce, Na Svahu, Nad Hvozdem, 
Paskovská, Polní, Spojná, Starodvor-
ská, Stará cesta, Školní, U Paleska, 
Včelařská, Vodárenská, Zahradnická, 
Záhumenní, Za Křížem, Zdravotní

ve volebním okrsku č. 2

 je volební místnost v hostinci Na Svět-
lově, ul. Staroveská, Krmelín čp. 137

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu:

ulice Boční, Hajní, Konečná, Krátká, 
Květná, Lomená, Luční, Lyskova, Na 
Zátiší, Nová, Okrajní, Proskovická, 
Příčná, Rovná, Řadová, Slunná, Sta-
roveská, Světlovská, U Černého lesa, 
U Kapličky, U Pískovny, V Březince, 
Vilová, Výstavní, V Zahradách.

Oznámení o době a místě konání volby 
prezidenta republiky v obci Krmelín

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže při hlasování svoji totož-
nost a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České repub-
liky anebo cestovním průkazem). 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti sta-
novenými doklady, nebude mu hlaso-
vání umožněno.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem konání volby hlasova-
cí lístky. Ve dnech volby volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. 

Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Poděkování
Děkujeme touto cestou panu 

Ladislavu Dostálovi, ul. U Kap-
ličky, Krmelín 370, který převzal 
prostřednictvím Českého červené-
ho kříže Zlatý kříž II. třídy za 120 
bezpříspěvkových odběrů krve.

Poděkování patří rovněž panu 
Pavlu Foltovi, ul. Proskovická, 
Krmelín 141 a paní Petře Liškové, 
ul. Hajní, Krmelín 488, kteří pře-
vzali Zlatou medaili prof. MUDr. 
J. Janského za 40 bezpříspěvko-
vých odběrů krve.

Výše jmenovaným dárcům 
upřímně děkujeme jménem všech, 
kterým pomohli navrátit zdraví.
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Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 
konaných ve dnech 12. 10. – 13. 10. 2012
Kraj: Moravskoslezský, okres: Frýdek-Místek, obec: Krmelín

Kandidátní listina Platné hlasy

číslo název celkem v %

7 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 8 1,07

8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 37 4,97

20 Moravané 3 0,40

22 Nár. socialisté - levice 21. stol. 1 0,13

25 SUVERENITA-Blok JB pro MSK 7 0,94

26 NEZÁVISLÍ 89 11,96

27 Koalice KONS a SsČR 0 0,00

43 Komunistická str. Čech a Moravy 115 15,45

51 Strana zelených 16 2,15

53 DSSS - STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 14 1,88

54 Sdružení nezávislých kandidátů 10 1,34

60 Česká str. sociálně demokratická 170 22,84

65 REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ. 0 0,00

70 Občanská demokratická strana 99 13,30

77 Strana svobodných občanů 2 0,26

78 Hn. na podporu dobrovolných hasičů 9 1,20

81 Protest - nevolím parlam. strany 14 1,88

83 Komunistická str. Českosloven. 10 1,34

84 Křesť. demokr. unie-Čs.str.lid. 79 10,61

86 TOP 09 a Starostové pro MSK 41 5,51

93 Česká pirátská strana 20 2,68

Okrsky Voliči v 
seznamu

Vydané 
obálky

Volební
 účast v %

Odevzdané
 obálky

Platné
hlasy

% platných 
hlasůcelkem zpr. v%

2 2 100,0 1 771 773 43,65 772 744 96,37
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Zprávy z naší farnosti
Zdravím všechny obyvatele Krmelína 

a chci se podělit se svou radostí a také 
poděkovat. Nejde si nevšimnout toho, 
že náš kostel změnil svůj „kabát“ a je tak 
důstojným Božím příbytkem. Povedlo 
se to díky štědrosti věřících a také díky 
vstřícné spoluúčasti obce Krmelín. Celko-
vé náklady (oprava štukových částí, očiš-
tění a nátěr omítky) činily 433 920 Kč. 
Obec Krmelín přispěla částkou 100 000 
Kč. Tímto chci poděkovat panu starostovi 
a zastupitelům za jejich snahu o budovu, 
která je dominantou obce a místem mod-
litby věřících.

O tom, že kostel žije, svědčí nejenom 
to, jak vypadá, ale také to, co se v něm 
děje. Na „dušičky“ byla sloužena boho-
služba na hřbitově za naše zemřelé a ve 
dnech 30. 11.  - 2. 12. 2012 se v kostele 
konaly Lidové misie, tj. duchovní obnova 
nás věřících, při kterých jsme se modlili 
i za naši vesnici. 

Rád bych Vás všechny pozval na boho-
služby, které se budou konat o Vánocích 
a jejichž rozpis přikládám. Půlnoční mše 
svatá 24. 12. 2012 bude sloužena ve 22:00 
hodin, přijďte s námi oslavit narození 
Ježíše Krista a zazpívat si koledy.

Zároveň si dovoluji všechny pozvat 
na tradiční vánoční benefiční 

koncert, který se uskuteční v neděli 
6. 1. 2013 od 15 hodin v našem 

kostele a jehož výtěžek bude 
věnován na opravu kostela. 
Těším se na setkání s Vámi, 

svou účastí podpoříte dobré dílo. 

Přeji všem radostné a požehnané vánoč-
ní svátky.

P. Jan Czudek, farář

Tři králové budou koledovat 
v Ostravě

Charita Ostrava se pravidelně zúčast-
ňuje celorepublikové Tříkrálové sbírky, 
kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá 
Charita Česká republika. Tříkrálová sbír-
ka 2013 bude v rámci Ostravy a okolí 
probíhat ve dnech 1. – 14. ledna 2013. 
Charita Ostrava se této tradiční veřejné 
sbírky zúčastní ve spolupráci s partner-
skou Charitou sv. Alexandra. 

Hledáme různé finanční a jiné mož-
nosti, jak uskutečňovat naše projekty na 
pomoc lidem v obtížných životních situa-
cích. Tyto projekty jsou zaměřeny na hos-
picové služby, přímou hmotnou huma-
nitární pomoc pro osoby bez přístřeší 
v Ostravě, na podporu Poradny Charity 
Ostrava určenou pro lidi v nepříznivé 
životní situaci, pro rozvoj chráněných 
dílen a podporu chráněného bydlení. 
Obracíme se proto na Vás, vážení občané, 
s žádostí o pomoc při této celostátní akci, 
pořádané na pomoc těm, kteří to nejvíce 
potřebují. Všem, kteří se budou jakýmko-
liv způsobem podílet na realizaci Tříkrá-
lové sbírky 2013, předem děkujeme!

Jako každý rok proběhne 

Tříkrálová sbírka 
také v naší obci. Skupinky králů 

budou koledovat v týdnu 

od 5. 1. do 12. 1. 2013
Většina koledníků se vydá do ulic 

Krmelína v soboty 5. 1. a 12. 1. 
v odpoledních hodinách.

Děkujeme všem, kteří koledníky 
přijmou a tuto sbírku podpoří. 

Lenka Staňková
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V Krmelíně, 
v kostele sv. Jana a Pavla
24. 12. 2012 Štědrý večer – Vigilie Slav-

nosti Narození Páně  (22:00 hod.)
25. 12. 2012 1. svátek vánoční 

– Boží hod vánoční, Slavnost 
Narození Páně (8:45 hod.)

26. 12. 2012 2. svátek vánoční 
– svátek sv. Štěpána  (8:45 hod.)

30. 12. 2012 Svátek Svaté rodiny 
  (8:45 hod.)

31. 12. 2012 Sv. Silvestra, poděkování 
za uplynulý rok  (16:45 hod.)

1. 1. 2013 Nový rok – Slavnost Matky 
Boží Panny Marie (8:45 hod.)

6. 1. 2013 Tři králové - 
Slavnost Zjevení Páně (8:45 hod.)

Ve Staré Bělé, v kostele 
sv. Jana Nepomuckého
24. 12. 2012 Mše svatá + ranní chvály  

  (6:55 hod.)
24. 12. 2012 Mše svatá pro děti

  (15:00 hod.)
24. 12. 2012 Štědrý večer 

– Vigilie Slavnosti Narození Páně  
  (21:00 hod.) 

Pořad bohoslužeb ve Starobělské farnosti o Vánocích 2012

25. 12. 2012 1. svátek vánoční – Boží 
hod vánoční, Slavnost Narození 
Páně  (7:30, 10:00 hod.)

26. 12. 2012 2. svátek vánoční – svátek 
sv. Štěpána (7:30, 10:00 hod.)

30.12. 2012 Svátek Svaté rodiny 
  (7:30, 10:00 hod.)

31. 12. 2012 sv. Silvestra, poděkování 
za uplynulý rok (18:00 hod.)

31. 12. 2012 Předpůlnoční adorace 
  (23:30 hod.)

1. 1. 2013 Nový rok – Slavnost 
Matky Boží Panny Marie
  (7:30, 10:00 hod.)

6. 1. 2013 Tři králové - Slavnost 
Zjevení Páně (7:30, 10:00 hod.)

V Proskovicích, 
v kostele sv. Floriána
24. 12. 2012 Štědrý večer – Vigilie Slav-

nosti Narození Páně (22:00 hod.) 
25. 12. 2012 1. svátek vánoční 

– Boží hod vánoční, Slavnost 
Narození Páně (10:00 hod.)

26. 12. 2012 2. svátek vánoční 
– svátek sv. Štěpána (10:00 hod.)

1. 1. 2013 Nový rok – Slavnost Matky 
Boží Panny Marie (10:00 hod.)

65 % se vrací zpět do míst, kde byly 
peníze vykoledovány 
(oblastní charity a farnosti)

15 % podpoří projekty diecézních charit
10 % putuje na podporu charitních 

projektů humanitární a rozvojové 
pomoci v zahraničí

5 % je určeno na podporu projektů 
Charity Česká republika

5 % je určeno na režii sbírky

Sbírka se řídí zákonem č.117/2001 Sb. 
O veřejných sbírkách a o změně některých záko-
nů. Při pořádání Tříkrálové sbírky Charity Ostra-
va jsou sbírkové pokladničky úředně zapečetěny 
i rozpečetěny Magistrátem města Ostravy.

Charita Ostrava, tel./fax: 596 621 094, 
ostrava@charita.cz, www.ostrava.charita.cz

Charita sv. Alexandra, 
tel./fax: 596 237 831, alexandr@charita.cz, 
www.charita-sv-alexandra.cz 

Při rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky se postupuje následovně:
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Základní škola
Do školní družiny v letošním školním 

roce dochází 75 dětí, rozdělených do tří 
oddělení. Výchovně vzdělávací činnost 
probíhá celoročně podle plánu Školní-
ho vzdělávacího programu. Zapojujeme 
se do soutěží ŠD okrsku Brušperk. Naše 
školní družina pro děti pořádala dne 5. 12. 
2012 „Čertovské hrátky“. Děti vyrobily 
dárky a napekly perníčky. Různé zájmové 
činnosti fotodokumentujeme. Fotografie 
a jiné údaje ŠD jsou na webových strán-
kách školy. Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat sponzorům, rodičům, kteří 
podpořili sběr starého papíru pro ŠD. Za 
výtěžek z podzimního jarmarku a sběru 
koupíme hry a hračky, pomůcky pro děti. 
Moc děkujeme! 

Děti a vychovatelky školní družiny.

Z naší mateřské školy...
Ještě vzpomínáme, jak jsme v září při-

vítali naše nejmenší školáčky, pomáhali 
jim překonat počáteční těžkosti z odlou-
čení od maminky a přitom se šťastně 
sžít s novým prostředím, poznávat nové 
kamarády, objevovat mnoho nového…

A už je tu prosinec - a my všichni jsme 
se moc snažili, aby adventní pohoda 
nebyla náhoda. Proto jsme se pečlivě při-
pravovali na setkání s čertem, Mikulášem 
a andělem, které jsme pozvali andělskou 
i čertovskou poštou k nám do mateř-
ské školy. Nejdříve jsme se obávali, aby 
k nám našel cestu, ale jaké bylo překva-
pení, když 6. prosince 2012, jen se trochu 
setmělo - už tu byli!!! Překrásní andělé 
(dokonce tři), vznešení Mikuláši – ti při-
šli také tři a nakonec čerti i čertíci - chlu-
patí a rohatí, jak se na správné pekelníky 
patří. 

A naše děti? Kdepak, nás nikdo nepře-
kvapil. Spolu s paní učitelkou si všechny 
připravily pohádku, písničky a básničky, 
zahrály na flétničky, zatancovaly a zazpí-
valy. A tak čertovi nezbylo nic jiného, než 
odejít s prázdnou a děti dostaly od Miku-
láše a anděla z nebeského koše dárečky. 
To bylo radosti a úsměvů! Tak jak to v dět-
ském světě má být.

Děkuji všem čertům, andělům a Miku-
lášovi za návštěvu v naší mateřské škole – 

to samé poděkování patří rodičům, kteří 
se na Mikulášské besídce spolupodíleli.

Teď už se jen těšíme na Vánoce a až 
k nám přijde Ježíšek.

Přeji všem dětem krásné a šťastné pro-
žití vánočních svátků.

Přeji Vám všem, ať zdraví a láska jsou 
Vám nablízku po celý rok 2013 i na blízku 
těch, které máte rádi.

Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

Školní radosti
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Setkání na Slovensku

Na základě pozvání našich přátel jsme 
se 18. 10. 2012 vypravili na Slovensko. 
Náplní tohoto setkání byly Podzimní díl-
ny a sportovní aktivity.

Byli jsme na Slovensku. Šli jsme do třídy. Já 
jsem se styděl. Ve třídě jsme dostali mašle na 

ruce. Pak jsme měli nástup. Šli jsme k našim 
skupinám. My jsme dělali draka. Když jsme 
ho dokončili, šli jsme dělat motýly. Pak jsme 
šli dělat podzimní ozdoby. A potom jsem se 
zamiloval. Nakonec jsme dělali loutky. Pak 
jsme šli ještě ven a na oběd.

L. Kocmánek, 3. ročník 

Rej duchů

Sraz byl u školy v 17.00. Cestou jsme na-
razili na oběšence. Šli jsme kolem Vaška na 
Krmelínský kopec. Potkali jsme bílou paní, 
která tančila.

Nejvíc se mi líbila stezka odvahy. Byl tam 
oběšenec, zloděj se psem. A na konci stezky 
byla veliká kláda. Potom jsme dostávali odmě-
ny.

Také tam hořel oheň.

K. Červenka, 3. ročník
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MEZI NÁMI...
Vážení občané,
letošní dlouhé babí léto přišlo vhod 

především majitelům zahrad s větším 
množstvím ovocných stromů. Ovoce se 
stačilo obrat a především u jablek jsme 
obdivovali jejich nádherné zbarvení. Opa-
trně se ukládaly do přepravek stopkou 
nahoru k zimnímu uskladnění, v naději, 
že naše pečlivost bude odměněna radostí 
z chutného ovoce. Ano, příroda je mocná.

9. ročník našeho 
Jarmarku řemesel

 nás potěšil nejen velkou účastí náv-
štěvníků, ale i vstřícností některých obča-
nů naší obce. Pekařství Boček a jeho dvě 
zaměstnankyně paní Lenka Kneblová 
a Jarka Novobilská smažily a nabízely 
zdarma koblihy všem příchozím. Byla 
šance vybrat si jeden ze čtyř druhů, maji-
tel pohostinství Na Benátkách MVDr. 
Aleš Michalec prodával grilované stea-
ky (kromě uzenářských výrobků), skau-
ti vybírali vstupné. A jak jsme rozdělili 
peníze? Po zaplacení všech povinných 
plateb byl zisk 14 442 Kč. Dětem a žá-
kům, včetně školní družiny jsme darova-
li 6 670 Kč, skautům předáme 3 000 Kč, 
částkou 1 000 Kč jsme přispěli k akci Roz-
svícení vánočního stromu. Odměnili jsme 
i pedagogy, kteří s dětmi i žáky připravi-
li k prodeji výrobky. Zbývající hotovost 
uložíme na účet s vizí doplnit travnatou 
plochu před školkou o nářadí pro děti.

Vážení občané, věřte, že vždy s poko-
rou přistupujeme k organizaci Jarmarku. 
Děkujeme Vám všem, kteří jste nás nav-
štívili, děkujeme Pekařství Boček za vše, 
čím přispěl ke zviditelnění obce včetně 
189 ks čertů z kynutého těsta, které daro-
val dětem a žákům našich škol, děkujeme 

majiteli pohostinství Na Benátkách za 
bezplatný pronájem sálu, všem řemeslní-
kům, kteří opět nadchli svou dovedností, 
žákům školy a jejich rodičům, kteří oběta-
vě pomáhali, děkujeme cimbálové muzi-
ce Fojt, která dodala jarmareční atmo-
sféru. Na Vás všech bylo vidět, že vše co 
děláte, děláte s láskou. Naplňujete tak 
slova J. A. Komenského, který řekl, že na 
tomto světě se dá vše vykonat především 
teplem lásky. Kéž by si tuto pravdu uvě-
domili všichni. 

Také slyšíte z médií množství reklam, 
které Vám nabízejí všechno nejvýhod-
nější za super ceny? Firmy s nejlepšími 
řemeslníky? Náš občan pan Petr Staněk je 
řemeslník s velkým Ř. Malíř k pohledání. 
Je vyučen v oboru, pracuje k oboustranné. 
Spokojenosti - je málomluvný, všechno 
potřebné nářadí má s sebou, včetně obu-
vi na přezutí. Je velmi pracovitý, ochotný, 
pracuje čistě a je velmi skromný. Vím, 
o čem píši a věřím, že všichni, u kterých 
prováděl výmalbu, se mnou souhlasí. Je 
dobře, že je občanem naší obce, kterou 
svou prací, zviditelňuje. Přejme si, ať má 
své řemeslo nadále rád k potěšení svému 
a spokojenosti zákazníků. 

Advent je obdobím, ve kterém se vra-
címe do svých vzpomínek, proto nejsme 
nikdy sami. Vracíme se do dětství a je 
nám dobře. Třeba i právě proto zvládá-
me snáz přípravy, které k vánocům patří. 
Chceme stihnout všechno, udělat radost 
všem, které máme rádi. Filosof Lukrecius 
řekl: „Sto mužů udělá tábor, ale jen žena 
domov“. Buďme si toho všichni vědomi!

Celé období Adventu je svátkem rodiny. 
Oprávněně se celý rok na tyto dny těšíme. 
Nejen, že se uvidíme, ale věříme, že jak 
do svých rukou sevřeme ručku vnoučete, 
stane se zázrak. A to je ta Milost života, 
která nás obohacuje. Ne peníze, majetky, 
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chaty, auta, ale soudržnost rodin. Tímto 
jsme bohatí!

Škoda, že dny roku tak letí. Potěšitelné 
je, že my jsme piloti těchto dnů a to zní 
nadějně. Moudrost je schopnost, vnímat 
krásu každého dne. Snažme se takovými 
být v roce 2013.

Vážení občané, dovolte vzájemné přání.
Ať nám všem vydrží dobré zdraví, 

zůstanou i přátelé, ale jen ti praví, přejme 
si hodně lásky i špetku štěstí, soudržnos-
ti v rodinách, nadále držme pěsti - žijme 
život, co má smysl, zachovejme si i vese-
lou mysl, ať je při našem rozhodování 
svědomí čisté, jako modrá obloha, a ať je 
nám všem dopřáno hojné požehnání od 
Boha.

Pokoj všem lidem dobré vůle. 
Ludmila Adámková

Kdo by rád věděl, jaké knihy v naší 
knihovně máme, navštíví naše webové 
stránky: naše knihovna/Krmelín po jejich 
otevření najeďte na katalog a vyplňte 
autora, nebo název knihy. Zjistíte tam 
poslední zakoupené novinky i seznam 
všech knih v naší knihovně. Zaregistro-
vaní čtenáři si po zadání čísla průkazky, 
roku narození, měsíce a dne mohou kni-
hu, která je vypůjčena i rezervovat a po 
jejím vrácení dostanou sms o vyřízení své 
rezervace.

Doufáme, že tato nová služba přiláká 
nové čtenáře.

Během vánočních prázdnin budeme 
mít otevřeno v pátek 28. 12. 2012 od 16 
do 19 hod. 

V novém roce bude knihovna poprvé 
otevřena ve středu 2. ledna. Půjčovací 
doba i poplatky zůstávají stejné. Při prv-
ní návštěvě nezapomeňte uhradit roční 
poplatek: děti do 15 let 50 Kč, dospělí 
70 Kč. Občané starší 70 let čtenářský 
poplatek neplatí.

Krásné prožití vánočních svátků, hodně 
zdraví a elánu do Nového roku Vám přeje 

 Marie Vašicová, vedoucí knihovny

Z knihovny
Letos se v knihovně zaregistrovalo 265 

čtenářů. Z toho 68 mužů a 197 žen. Od 
2. ledna do 5. prosince ji navštívilo 2 552 
čtenářů, kteří si vypůjčili 10 804 knih 
a 1 431 časopisů. Zakoupili jsme 594 
nových knih z toho 135 naučných a 459 
beletrie. Odebíráme 16 druhů periodik.

Jako každý rok proběhly knihovnic-
ké lekce pro 1. až 5. třídu ZŠ. Také naši 
nejmenší, děti z Mš knihovnu několikrát 
navštívily.

V „Noci s Andersenem“ proběhla bese-
da s manžely Jiřinou a Jaromírem Poláš-
kovými z Frýdku-Místku, kteří nám pou-
tavě vyprávěli pověsti a legendy z našeho 
nejbližšího okolí.

Večer, než jsme se v knihovně spolu 
s dětmi z páté třídy a p. uč. Voráčovou 
chystali spát, pak děti podle malé nápo-
vědy řešily detektivní příběhy z „Bílé kra-
bičky“.
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Rozhovor s primářem
MUDr. Jozef Chmelo

K dnešnímu rozhovoru jsem si pozvala 
pana doktora MUDr. Jozefa Chmelo, který 
se přistěhoval do Krmelína asi před třemi 
lety. Pan doktor je primář cévní chirurgie ve 
Vítkovické nemocnici v Ostravě.

Co Vás přivedlo k medicíně? Kdy jste se 
rozhodl zasvětit svůj život právě tomuto 
oboru?

K medicíně mě přivedl můj otec pediatr 
(dětský lékař). Už jako malý kluk jsem ho 
obd ivoval a toužil jsem být lékařem. Jsem 
z početné rodiny, všichni máme vysokoškol-
ské vzdělání, ale jenom já jsem pokračoval 
v jeho šlépějích.

Jste cévní chirurg, který je rád a opravdu 
se těší z každého, nejen operačního úspě-
chu. Jak si tyto situace užíváte, dá-li se to 
tak nazvat a jak naopak zvládáte kompliko-
vané stavy?

Pokud pacient odchází spokojen domů, 
je to satisfakce. Nikoho netěší nespokojený 
klient, nebo nepovedený výkon, a pacient 
s následujícími komplikacemi. Ale takový je 
medicínský život, že nejsou jen dobré dny, 
ale i ty horší. V medicíně neplatí matematic-
ké vzorce, každý pacient je jiný, lidské tělo 
je ale zázrak, který se my, lékaři, snažíme 
jen z části napravit, pokud je pochroumané. 
Moje motto je od dr. Hutchinsona z 19. sto-
letí: „Lékař může vyléčit někdy, ulevit často, 

ale potěšit vždycky.“
Co vlastně dělá cévní chirurg?
Diagnostikuje, léčí, operuje onemocnění 

tepen a žil. To jsou tzv. bypassy – přemostění 
tepen, a co se týče žil - všichni znáte křečové 
žíly.

Jak byste popsal atmosféru, která panuje 
na operačním sále. Lze se nějak uvolnit?

Miluji hudbu a dnes si neumím předsta-
vit plánovanou operaci bez hudebního roz-
hlasového doprovodu. Při akutních stavech 
a záchraně života vyžaduji klid, protože 
musíme dobře slyšet a zde hrají roli vteřiny.

Jaké máte koníčky? Mohu na Vás prozra-
dit, že pracujete v rádiu?

Miluji hory, sport, knihy, zahradničení 
a hudbu. Ano, jsem moderátorem rockové-
ho rádia ČAS ROCK, kde mám pravidelný 
hudební pořad MUDr. RIFF (tzn. kytarový 
riff). V úterý ve 20 hodin, repríza v neděli 
ve 22 hodin.

Jak se Vám bydlí v Krmelíně?
Já si nestěžuji, je tady hezky. Nesmíme 

ale zapomínat, abychom se jeden k druhé-
mu chovali slušně, hlavně teď, kdy se blíží 
čas Vánoc. Proto je třeba myslet pozitivně 
a nepřipustit si zlé myšlenky. A k tomu bych 
dodal: „Když má problém řešení, nemá smy-
sl dělat si starosti. Když nemá řešení, staros-
ti nepomohou.“

Děkuji Vám, pane primáři, za milý rozho-
vor.

Ing. Yveta Kovalčíková

Pokud chcete vědět více informací o panu dokto-
rovi, hledejte na internetových adresách:
http://www.nemvitkovice.cz/zamestnanci-
nemocnice/primari/mudr.jozef-chmelo.html
http://www.tvportaly.cz/rta-ostrava/7/15652-
host-dne-20-7-2010-mudr-jozef-chmelo

www.casrock.cz
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Rozhovor se zastupitelem
Mgr. Jakub Čmiel

Dnešní rozhovor je s nejmladším zastupite-
lem Mgr. Jakubem Čmielem, který je zároveň 
předsedou Kontrolního výboru zastupitel-
stva.

Jsme v polovině volebního období, co 
si myslíte, že se za tuto dobu podařilo 
nebo nepodařilo zastupitelstvu v tomto 
složení?

Kromě vyřizování běžných podnětů od 
občanů ke zvyšování kvality života v obci 
je nutno vyzdvihnout zejména tři věci. 
Na prvním místě je to zcela jistě posun 
v projektu stavby kanalizace a ČOV, když 
byla letos v létě podána žádost o dotaci 
z operačního programu životní prostředí 
s předpokladem realizace stavby v letech 
2013-15. Další významnou změnou jsou 
nové webové stránky obce, které by měly 
být doplněny o možnost zasílání novinek 
a případně zpráv z rozhlasu na základě 
registrace emailem. Oba projekty byly 
obsaženy ve volebním programu ČSSD 
Krmelín. Bohužel se nepodařilo do změ-
ny územního plánu definitivně zařadit 
projekt stavby soukromého domova pro 
seniory s kapacitou až 67 seniorů. Ačko-

liv s tím zastupitelstvo původně vyjádřilo 
souhlas, stanovisko ministerstva dopravy 
je v této věci negativní.

Co dále byste chtěl v naší obci prosadit?
V souvislosti se stavbou kanalizace je 

rozhodně třeba podporovat stavbu chod-
níku na ulicích Paskovská a Proskovická. 
Bezpečí občanů je totiž primární.

Jako vystudovaný úředník bych se chtěl 
také blíže zaměřit na činnost místní sprá-
vy, což je zhruba pětinová položka ve 
výdajích krmelínského rozpočtu. Z pozi-
ce předsedy Kontrolního výboru mě pak 
velice zajímá, proč většina našich obec-
ně závazných vyhlášek není dodržována 
nebo naplňována a v některých přípa-
dech i odporují platným zákonům. Např. 
máme platnou vyhlášku o cenové regulaci 
nájemného z nebytových prostor vychá-
zející ještě z federálních předpisů, ačkoliv 
tato regulace byla celorepublikově zru-
šena již v roce 1995. Na druhou stranu 
obecní úřad se touto platnou vyhláškou 
neřídí. Proč ji tedy nikdo za 17 let nezru-
šil? A podobných případů je více. Např. 
pokuty obsažené ve vyhlášce o ochra-
ně životního prostředí mohou být podle 
dnes platných zákonů dvojnásobné. Budu 
proto iniciovat rozsáhlé změny obecně 
závazných vyhlášek, kde bude příležitost 
reagovat na současné problémy našich 
občanů.

V oblasti hospodaření je dobrou zprá-
vou nové rozpočtové určení daní, které 
by Krmelínu mělo přinést přibližně 4 mil 
Kč ročně. Můžeme se tak od příštího roku 
zamýšlet nad případnými dalšími investi-
cemi do občanské vybavenosti.

Děkuji za rozhovor, Ing. Yveta Kovalčíková
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Z činnosti hasičů
Koncem měsíce září a začátkem října 

se mladší žáci připravovali na podzimní 
část celoroční soutěže Plamen. Branného 
závodu se kvůli nemocem zúčastnila jed-
na hlídka, která v konkurenci 22 družstev 
obsadila 13. místo. 

V říjnu a listopadu se pořádala řada 
školení, kterého se zúčastnili i naši členo-
vé, od školení pro nové vedoucí mládeže, 
přes opakovací školení strojníků a veli-
telů sboru a družstev. Soutěžní družstva 
dospělých si uspořádala zakončení sezó-
ny, muži navštívili Aquapark v Liberci 
a zastavili se v Semilech za naším členem, 
zde v současné době působícím, který je 
provedl po hasičské stanici a ukázal jim 
život během služby a pracovní podmín-
ky profesionálních hasičů. Ženy si uspo-
řádaly posezení v hasičském domě se 
soutěžemi, na něž pozvaly ty, kteří jim 
letos pomáhali včetně zástupců sborů 
z okresu, s nimiž na soutěžích Beskyd-
ské nejvíce spolupracovaly. V říjnu u nás 
také proběhla schůze zástupců sborů 
Brušperského okrsku, jejíž pořádání nám 
připadlo opět po 3,5 letech. 

V listopadu si děti zpříjemnily podzim-
ní nepohodu návštěvou bazénu ve Fryčo-
vicích. A první sobotu prosince malovaly 

perníky – anděly 
a čerty.

Podzimní čas 
patří sportovní pří-

pravě v hale TJ Sokol, 
kde máme zajištěny 
hodiny, žáci v nich 

mají různé sportovní hry, dospělí hra-
jí kolektivní sporty florbal, vybíjenou, 
volejbal a futsal.

Měsíc listopad připadl na přípravu 
akce, která zahajuje novou místní tradi-
ci. Na počátku byla myšlenka p. Adám-
kové a p. Kovalčíkové tuto tradici zavést 
po vzoru vedlejších obcí a měst. Sbor si ji 
na loňské valné hromadě dal jako jednu 
z letošních plánovaných akcí. Rozsvěce-
ní vánočního stromu vedle hasičského 
domu se připravovalo v několika eta-
pách. V průběhu podzimu se za pomocí 
techniky jednotek HZS Ostrava provedlo 
sundání osvětlení, které po dvou letech 
provozu ztratilo na úplnosti. Poté bylo p. 
Lyčkou opraveno a doplněno o několik 
kabelů s dalšími desítkami kusů žárovek, 
aby se poté ve dvou etapách technikou 
HZS a našimi členy navěsilo na strom 
a připravilo na pátek 30. 11. 2012. Ve dni 
rozsvěcení se do garáže hasičského domu 
připravilo zázemí, kde jsme společně 
s Unií rodičů při ZŠ nabízeli občerstvení 
a lidé si mohli zakoupit výrobky k výzdo-
bě. Venku si účastníci pochutnávali na 
uzených špekáčcích a klobásách. Slav-
nost začala požehnáním stromu panem 
farářem. Poté vystoupil soubor z Ostravy 
pod vedením prof. Paličky a žáci Základ-
ní školy. Rozsvícení vánočního stromu 
rozzářilo centrum obce novým světlem, 
přinášejícím začátek adventního období 
a navozujícím blížící se svátky vánoční 
a konec roku. Akci zakončil nádherný 
ohňostroj. Děkujeme touto cestou spon-
zorům, kteří se na přípravě akce nového 
osvětlení podíleli.

Veškeré dění ve sboru je zveřejňová-
no na internetových stránkách sboru na 
adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete 
informace o sboru, fotografie, odkazy na 
videa a další. 
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naši senioři

Výbor místního Klubu seniorů dál organizuje jak 
akce pro členy, a to vycházeje z plánu aktivit Klubu, 
tak podle zájmu členů, i když ne všechny plánované 
akce se vždy zabezpečit podaří. Tak například pro 
malý zájem členů Klubu se neuskutečnil autobusový 
zájezd do Polska na nákupy – mimo jiné svatoduš-
ních květin a zájezd do Vizovic a do ZOO v Lešné. 
Výbor Klubu na to zorganizoval zájezd 2. prosince 
na předvánoční akce, a to na Frýdeckém zámku a na 
náměstí Svobody v Místku.

Kladně byla účastníky hodnocena měsíční přátel-
ská posezení s vlastní živou hudbou, kolem štěstí 
a překvapením v občerstvení ze strany kuchyňky, 
například ve formě bramborového guláše či párků 
nebo obložených chlebíčků.

Na prosincové přátelské posezení byl připraven 
hodnotný kulturní program, jehož vyvrcholením 
byla návštěva Mikuláše se svou družinou, která pře-
dala všem přítomným dárky, které zabezpečil výbor 
Klubu. Stejné dárky byly připraveny i pro ty staré 
a nemocné členy, kteří se již akcí Klubu účastnit 
nemohou. Již samozřejmostí jsou návštěvy starých 
členů Klubu s kytičkou a dárkem u příležitosti jejich 
významného životního výročí a před vánocemi.

Místní Klub udržuje kontakty i s dalšími Kluby 
seniorů či důchodců. Tak například v posledním 
období se delegace našeho Klubu zúčastnila oslav 
výročí Klubu na Hukvaldech, kulturní akce a pak 
rovněž oslav výročí Klubu v Kozlovicích.

Z dalších akcí, na které se místní Klub připravuje, 
to bude v lednu 2013 výroční hodnotící schůze členů 
a v únoru přátelský večírek.

S přicházejícím závěrem roku 2012 výbor Klubu 
seniorů děkuje členům Klubu za jejich aktivitu, obča-
nům za přízeň, vedení obce za všestrannou podporu 
aktivit. Poděkování za přístup a ochotu spolupráce si 
zaslouží rovněž manželé Němcovi z Obecního domu.

Všem spoluobčanům přejeme příjemné a v poho-
dě prožité svátky vánoční a do roku 2013 hlavně dob-
ré zdraví, vzájemné pochopení se, úctu a lásku, která 
prosvětluje svět. Zpracoval František Novák

Klub seniorůPředposlední sobotu pro-
since nás čeká valná hroma-
da sboru, aby rok 2012 uza-
vřela a předestřela plán na 
rok 2013.

A když se řekne začátek 
roku 2013, tak to pro hasiče 
z Krmelína znamená, obout 
pevné boty, obléct sportov-
ní, pohodlné a hlavně teplé 
oblečení, nabalit pořádnou 
svačinu a dostatek nápojů 
na cestu, včetně povzbuzují-
cích a společně vyrazit zdolat 
nejvyšší horu Moravskoslez-
ských Beskyd Lysou. Aby se 
nám lépe šlapalo, používáme 
na cestu pokřiky a slogany, 
které pomáhají obnovit síly 
a přijít na lepší myšlenky. Na 
ukázku:
Zdoláme tu horu naráz,
bude sranda, bude maras... 
Húúú 

Našlápni levou a nafoukni plíce
vzpomeň si přitom na letní hice

Kapání potu z čela je lepší, 
než zmrzlý rampouch 
z nosánku. Hepčí!

Lysou horu pokoříme,
ještě přitom zafičíme! 
„Jsem celý od vodky...“

Na Hasičském plese se 
skupinou Proxima Orchestra 
v sobotu 2. 2. 2013 bude hlav-
ním symbolem přilba, tak si 
připravte originální výtvor, ať 
se můžete zúčastnit soutěže 
a vyhrát cenu.

Ing. Mojmír Knebl, 
SDH Krmelín
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TJ Sokol Krmelín

Na jedné straně řada našich sportovců 
slaví vynikající úspěchy na mezinárod-
ních kolbištích jako naši tenisté ve Fed 
Cupu a Davis Cupu nebo naši olympi-
onici v Londýně na OH, či Sáblíková 
v rychlobruslení a našlo by se ještě určitě 
mnoho dalších jedinců či kolektivů. Na 
straně druhé masová tělovýchova přede-
vším na venkově, ale i ve městech, se stále 
více zmítá ve značných finančních pro-
blémech. Uvážíme-li, že právě tito talen-
továni jedinci, kteří proslavují naši zemi 
byli většinou vychováni a vyrůstali právě 
v menších jednotách. Až pak, kdy na sebe 
upozornili svými výsledky a talentem, 
přebírají je sportovní střediska, kde už je 
o ně odborně i finančně postaráno. Potud 
je to všechno v naprostém pořádku. 

A jak to bude dál pokračovat? Jedna 
jednota za druhou avizuje, že není schop-
na kryt zvýšené náklady na energie a pro-
voz tělovýchovných zařízení, některé již 
zkolabovaly. Berme v úvahu, že finanční 
podpora na sportovní činnost je v naší 
zemi v současné době nedostačující. 
Když fenomén Sazka po skandálním hos-
podaření přestala ze dne na den odvádět 
nemalé peníze do tělovýchovy a sportu, 
zůstaly tělovýchovné instituce našeho 
typu, prakticky bez finančních dotací. 
A nyní ty miliardy ze Sazky strašně chy-
bí. Není třeba připomínat, že ceny energií 
a náklady na provoz rok od roku se zvy-
šují a výhledy na lepší časy jsou v nedo-
hlednu. 

Že to ještě funguje a možná nějaký 
čas snad bude fungovat, nutno přisoudit 
tomu, že to kvantum práce dělají dobro-
volníci – obětavci na úkor svého volna 
a svých rodin a zdarma. Evropská unie asi 
před dvěma roky vydala oficiální statisti-

Informace z Tělovýchovné jednoty Sokol
ku, ve které je uvedeno, kolik jednotlivé 
evropské státy přispívají ročně na sport 
a tělovýchovu. Hodnocení je srovnáváno 
množstvím peněz vydaných státem na 
tělovýchovu a sport na jednoho obyvate-
le. V přepočtu na naší měnu je naše umís-
tění velmi překvapivě nelichotivé. Vždyť 
Česká republika zaujímá ze všech zemí 
v EU třetí místo od konce jen s 200 Kč 
na jednoho obyvatele. Za námi je už jen 
Bulharsko a Malta. Tak např. Slovensko, 
v pořadí na 10. místě od konce, vydává 
650 Kč na obyvatele, Dánsko 2 430 Kč 
a Francie, nejvýše postavena, necelých 
5 tisíc Kč. K tomu není třeba komentáře! 

Pokud se jedná o procentuální vyjád-
ření uvolněných peněz do tělovýchovy 
k HDP, pak křivka je zhruba stejná jako 
v předcházejícím případě s tím, že jsme 
si polepšili o jedno místo. Ten materiál 
z Bruselu je obsáhlejší a zabývá se i pří-
nosem sportu pro společnost, do státní-
ho rozpočtu, který není malý. Připomí-
ná i příznivý vliv tělovýchovy na zdraví, 
fyzickou kondici společnosti, výchovu 
mládeže a snižuje negativní jevy jako jsou 
drogy apod.

Už několikrát jsem o napjaté finanční 
situaci naší jednoty TJ Sokol psal ve Zpra-
vodaji. Ovšem ten nepřiměřený růst cen 
hlavně všech energií je natolik závažný, 
že i při radikálních úsporných opatřeních, 
kdy jsme nuceni i odvolávat družstva ze 
soutěží a snižovat tak sportovní aktivitu, 
hrozí vážné nebezpečí finančního kolap-
su. Nejde o pláč, jde o realitu.

Jsme vděčni za každou finanční dota-
ci především z naší obce, ale to opravdu 
nevytrhne trn z paty. Tělovýchova potře-
buje finanční dotace z centrálních míst, 
jak to bylo v době fungování Sazky. 
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A nyní k některým aktuálním 
informacím z naší jednoty:

Oddíl házené ukončil podzimní kolo 
soutěží a po krátké pauze se začne při-
pravovat na jarní soutěž. Muži přezimují 
v moravskoslezské lize na třetím místě 
s 10 body a skórem 216: 187. Nejlepšími 
střelci z našeho družstva jsou Mácha Petr 
s 35, Binek František s 31 a Balcar Ondřej 
i Červenka Leoš s 22 brankami. Trenérem 
družstva je Jiří Bejoch a Mácha Petr. Dru-
hý zástupce naší házené – mladší žáci – už 
tak úspěšný nebyl a skončil s 3 body na 
posledním místě se skórem 122: 66. Nej-
více nastříleli Tannert Radek 15, Natálie 
Horáková 14 a Pavlín Jakub 11 branek. 
Jsou to začínající házenkáři, kteří mají 
budoucnost. Navíc, když se o ně začali 
starat trenéři: Břežný Daniel, Mácha Petr 
a Šrubař Jaroslav, je předpoklad, že brzy 
dojde k výkonnostnímu růstu. Do koneč-
ného výčtu oddílu házené nutno zahrnout 
i minižáky, kteří hrají jen přátelská utkání 
a turnaje. Jim se věnuje Vijačka Miroslav.

Futsalisté, kteří dosud neukončili pod-
zimní část soutěže divize „F“, si vedou od 
začátku nového ročníku velmi dobře, vždyť 
6 kol vedli tabulku a o průběžné prvenství 
je připravila nešťastná porážka s Baraku-
dou Jakubčovice, která momentálně vede 
tabulku. I družstvo „B“ si vede dobře 
a v městské ostravské soutěži je prozatím 
na pěkném pátém místě ze 16 družstev. 

Stolní tenisté, kde Áčko hraje v okresní 
soutěži 1. třídy a Béčko v okresní soutěži 
3. třídy, podzimní část ještě neukončili. 
Prozatímní umístění obou družstev je ve 
spodní části tabulek.

Ostatní aktivity v hale probíhají dle roz-
vrhu. Po krátkém přerušení v důsledku 
onemocnění instruktora, začala Zumba 
s Mexičanem znovu 5. 12. 2012 a bude 

pravidelně pokračovat. Každé pondělí od 
20:00 hodin bude probíhat aerobik spo-
jen s body-stylingem, který povede paní 
Magda Volná.

V sobotu 8. prosince 2012 proběhlo na 
hřišti u sportovní haly zdařilé zábavné 
odpoledne od 14 do 18 hodin pod názvem 
„Mikulášské trhy“ spojené s bruslením 
dětí na narychlo připraveném ledě na 
házenkářském hřišti. Kupodivu se sešlo 
hodně bruslících dětí, které se aspoň 
v chladném počasí zahřály. Velkou atrak-
cí byl Mikuláš s čertem, který rozdal po 
přednesení básničky nebo říkánky každé-
mu dítěti balíček s perníčkem a dobrotami. 
Atmosféru blížících se vánoc připomínal 
betlém, vedle kterého byla senem vystlána 
ohrada s dvěma černými malými kozlíčky 
a jednou ovcí. Právě zvířátka u malých dětí 
budila největší pozornost. V jednom stán-
ku, který byl vytápěn teplomety, měly děti 
možnost vlastnoručně si nazdobit perníč-
ky. Této možnosti využila především děv-
čátka a mnohým se ozdoby velmi zdařily. 
Na ledě se také soutěžilo a to ve střílení na 
zakryté hokejové branky s malým otvorem 
a ti úspěšní byli odměněni cenami. Dětí se 
účastnilo hodně, neboť Mikuláš rozdal přes 
padesát balíčků.

 I dospělí si mohli přijít na své. Mrazivé 
počasí přímo vybízelo ke konzumaci sva-
řeného vína a vařonky. V několika dalších 
stáncích, umístěných pod velkým stanem, 
byly nabízeny zabíjačkové pochoutky, klo-
básy, frgály, domácí zdobené perníčky, 
sýry, vánoční ozdoby, udily se klobásky 
apod. Vánoční náladu připomínal osvětlený 
překrásně nazdobený strom hned za scho-
dištěm. Jen silný mráz byl trochu na závadu 
naší první akce tohoto druhu. Trhy navští-
vilo odhadem tři sta našich občanů a tak se 
už nyní těšíme na příští ročník. Výbor naší 
TJ Sokol touto cestou děkuje manželům Evě 
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a Leoši Havránkovým za zapůjčení zvířat, 
dále děkuje Martinu Chamrádovi, Martinu 

So 22. 12. 2012 15 – 20 hod. STOLNÍ TENIS zodpov.: 
Jamroz Láďa

Út 25. 12. 2012 8 – 14 hod. NOHEJBAL Mácha Pavel
St 26. 12. 2012 8 – 14 hod. TENIS Balcar Tomáš

Čt 27. 12. 2012

9 – 14 hod. HÁZENÁ (turnaj ml.žáků) Vijačka Mirek

16 – 17 hod. ženy Krmelín
- st. žačky Ostrava Vijačka Mirek

17 – 21 hod. HÁZENÁ (turnaj 4 gen.) Šindel Ondřej
Pá 28. 12. 2012 17 – 21 hod. HÁZENÁ (turnaj 4 gen.) Šindel Ondřej

So 29. 12. 2012
8 – 14 hod. VOLEJBAL Janus František

14 – 19 hod. ŠACHY (turnaj v has. zb.) Holaň Jarosl.
Ne 6. 1. 2013 8 – 14 hod. BADMINTON Zborovská L.

Jako každý rok i letos je připraven bohatý program vánočních turnajů, 
kde si mohou zasportovat všichni. Program je následující:

Přijďte si zasportovat nebo fandit. Držte se vánočního hesla: „Méně jídla, méně 
vysedávání u televize a více pohybu a sportu!“ Pchálek Leoš, st.

Matuškovi, Adélce a Adriance za sestavení 
vánočního betlému. 

V sobotu 8. prosince 
2012 proběhly na hřišti 
u sportovní haly 

Mikulášské trhy
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MALÉ (tenisové) JUBILEUM…
Investorem celé výstavby byla obec Krme-

lín. Získali jsme dotaci na výstavbu od Kraj-
ského úřadu v Ostravě ve výši 500 tisíc Kč, 
zbytek investovala obec s tím, že oddíl teni-
su během 10 let splatí bezúročnou půjčku 
obci ve výši 800 tisíc korun. Do zaplacení 
poslední splátky je vrchní stavba tenisové-
ho areálu stále majetkem obce, pozemek 
zůstal ve vlastnictví oddílu tenisu TJ Sokol 
Krmelín. Předpokládáme, že půjčku spla-
tíme v druhé polovině roku 2014 a pak by 
nám obec měla převést celý tenisový areál 
do našeho vlastnictví za symbolickou jed-
nu korunu, tak jak zní písemná dohoda 
mezi obcí Krmelín a TJ Sokolem Krmelín 
podepsána oběma stranami 24. 11. 2004. 
Jen díky dobrému hospodaření tenisové-
ho oddílu a nemalým přispěním sponzorů 
se nám dařilo pravidelně splácet půjčku 
a k dnešnímu dni nám zbývá splatit už jen 
160 tisíc korun.

Po výstavbě kurtů byl nastolen tenisový 
řád, který byl skoro neměnný po celé dosa-
vadní období. Členská základna se nám 
z původních 25 členů postupně navýšila na 
zhruba šedesátičlennou. Pravidelně jsme 
každoročně organizovali mistrovské sou-
těže, 5 až 6 turnajů, organizovali zahájení 
a ukončení sezóny i s rodinnými přísluš-
níky, umožnili rekreační tenis pro širokou 
veřejnost a zajišťovali provoz tenisové školy.

 Právě skončená tenisová sezóna byla 
pro náš oddíl velmi úspěšná, neboť se nám 
podařilo po dlouholetém úsilí vybudovat 
sociální zázemí, které nám dosud příliš 
radost nedělalo. Od firmy jsme odkoupili 
tři obyvatelné a hlavně zachovalé kontej-
nery (buňky) a sestavili je tak, že ze dvou 
jsme udělali klubovnu a zároveň kancelář 
správců. Třetí je samostatné sociální zaří-
zení (2 sprchovací kouty, 2 WC, 4 umyva-

Je už tomu 10 let, kdy na ustavující valné 
hromadě byl založen tenisový oddíl České 
obce sokolské (ČOS) v Krmelíně. Tehdy 
několik tenisových příznivců a rekreačních 
hráčů spojilo síly se snahou realizovat dáv-
nou myšlenku a postavit v Krmelíně teni-
sový stánek. Tuto ideu uspíšilo rozhodnutí 
župy Moravskoslezské po konečném ver-
diktu soudu, který po dvanáctileté soudní 
tahanici nakonec přiřknul sokolské pozem-
ky ČOS a hala zůstala majetkem TJ Sokol 
Krmelín. Okamžitě byly župou vystaveny 
faktury za pronájem pozemků, které byly 
vysoké a TJ by nebyla schopná je platit. 
Diplomatickým jednáním tří stran se nako-
nec dospělo k resumé, že bude založen 
oddíl tenisu při ČOS (TJ Sokol Krmelín) 
a nájemné za pozemky (za zhruba 5 tisíc 
čtverečních metrů) se bude kompenzovat 
používáním haly oddílem tenisu. To bylo 
také zakotveno v dlouhodobé smlouvě 
mezi oběma stranami.

V následném roce začaly dostihové závo-
dy v zajišťování projektové dokumentace, 
vyřizování souhlasu mnoha institucí pro 
vydání stavebního povolení, shánění finan-
cí, vyklizení staveniště, navezení 600 kubí-
ků škváry a potřebného množství antuky, 
zajištění zemních prací a stavebních kapa-
cit. Všechno se muselo stihnout do konce 
června 2004, kdy nastoupila firma Sibera 
(Stará Boleslav), která provedla položení 
podkladu (směs škváry s kaolinem) 
a následně i antuky včetně vybavení 3 kur-
tů. Přes různé drobné zádrhely se nakonec 
všechno stihlo v předpokládaném termínu 
a slavnostní zahájení a zprovoznění celé-
ho areálu proběhlo 14. 8. 2004. Od tohoto 
data je tenisový areál využíván jednak pro 
rekreační sport, mistrovské soutěže i výuku 
tenisové školy mládeže.
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TJ Sokol Krmelín

dla, 2 pisoáry a elektrický bojler). Kromě 
toho byla upravena plocha před vstupem 
a zhotoveno bezpečné ocelové schodiště 
ze spodní přístupové cesty ke zdravotnímu 
středisku. Nákup buněk, vybavení klu-
bovny, nový nátěr kontejnerů, instalační 
práce i elektrické připojení jsme hradili 
z vlastních zdrojů. Při stavebních pracích 
nám vypomohli sponzoři. Řadu prací jsme 
si brigádnicky zajišťovali sami. Naši členo-
vé odpracovali více jak 800 brigádnických 
hodin. Bohužel, jako všude jinde, táhlo to 
jen pár jedinců. Tím jsme ještě zdaleka 
neskončili, na jaře nás čeká úprava okolí 
kolem schodiště a výsadba okrasných keřů 
a jiné úpravy terénu na svahu u potoka 
a oprava hlediště.

A nyní k vlastní letošní 
tenisové činnosti:

Po celý rok běží tenisová škola jednak 
v hale a v jarních a letních měsících na kur-
tech. V současné době se výcviku zúčast-
ňuje 14 žaček a žáků. Instruktorem je Jiří 
Priesol (mobil 604 601 387). Pokud mají 
rodiče zájem přihlásit dítě do tenisové 
školy, kontaktujte se přímo u instruktora. 
Stejně jako v předcházejících letech v mis-
trovských dlouhodobých soutěžích hrála 
tři družstva (ženy, muži a veteráni nad 40 

let). Družstvo mužů se umístilo na 1. místě 
v soutěži II. třídy skupiny „B“, ale v baráži 
s vítězem skupiny „A“ neuspěli, takže do 
vyšší soutěže nakonec nepostoupili. Ženy 
ve své skupině obsadily 4. místo a vete-
ráni nad 40 let vypadli ze soutěže I. třídy 
a v příští sezóně si zahrají nižší soutěž. 
Výsledky nejsou rozhodující, důležité je, 
že do soutěží je zapojena řada hráčů, kte-
ří mají možnost konfrontovat svou výkon-
nost s okolím. V průběhu roku jsme uspo-
řádali 4 turnaje. Dominantním turnajem 
každým rokem je turnaj dvojic o „Putovní 
pohár obce Krmelín“. Letošní byl již 8. roč-
níkem (28. 7. 2012), kterého se zúčastnilo 
celkem 13 dvojic, které byly vylosovány do 
tří skupin, z nichž jedna skupina se hrála 
na kurtech v Brušperku a dvě v Krmelíně. 
První dvě dvojice ze skupin postupovaly 
do dalších vyřazovacích bojů, které se ode-
hrávaly stejně jako soutěž útěchy v areálu 
v Krmelíně. Sítem vyřazovacích bojů se 
dostaly do finále dvojice Balcar T. (Krme-
lín) - Palkovský (Brušperk) a dvojice z Poru-
by Kopecký - Vrzala, která se nakonec stala 
vítězem celého turnaje. Útěchu vyhrál pár 
Šefl - Jeník z Brušperka. Turnaj měl již tra-
dičně dobrou sportovní úroveň, k čemuž 
vedle hráčů přispělo i pěkné počasí a dob-
rá organizace turnaje. Přespolní hráči byli 

MUDr. Petr Sikora s olympijskými 
vítězi Boltem a Blackem 
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zahrádkáři 

Zpráva z činnosti ČZS 
v Krmelíně 

Hlavní činností zahrádkářů podzimu je 
sklizeň výpěstků na svých zahrádkách, 
zazimování a rytí záhonů, sběr ovoce, 
a tím začíná i moštovací sezóna v naší 
moštárně. V měsíci září a říjnu jsme pra-
videlně moštovali každou sobotu a vět-
ší množství na objednávku i ve středu. 
I když se zdálo, že nepřízeň počasí, hlav-
ně v jarních měsících, ovlivní množství 
ovoce, bylo ho méně než v loňském roce, 
přesto to nebylo tak špatné. Osádka 
moštárny v sestavě (přítel Karel Jaku-
bek, František Študent, Zdeněk Sýkora 
a Radomír Hrabovský ml.) vymoštovala 
na 7 000 litrů moštu a jeho kvalita byla 
velmi dobrá.

Dne 12. října jsme uskutečnili zájezd 
na pěstitelskou výstavu „Flora Olomouc“. 
Bylo na ní co k vidění i ke koupi. Na zpá-
teční cestě jsme se zastavili na „Svatém 
Kopečku“. Zájezd se vydařil ke spokoje-
nosti všech účastníků.

Členové výboru také navštívili letošní 
naše jubilanty, mezi které se letos zařa-
dil přítel Zdeněk Šindel a Milan Mácha 
a předali jim malý dárek od spolku.

Ještě letos nás čeká úklid a zazimování 
moštárny a před koncem roku poslední 
výborová schůze, kde zhodnotíme uply-
nulý rok a připravíme se na členskou 
výroční schůzi, která se uskuteční v břez-
nu příštího roku.

Těším se na další spolupráci členů naše-
ho spolku a všem přeji zdraví a spokoje-
nost i v příštím roce. 

František Študent, 
předseda ČZS v Krmelíně

mile překvapeni novým sociálním záze-
mím. Ceny i putovní pohár obce předával 
starosta obce Ing. Zezulka Václav. 

Neméně úspěšnými akcemi byly tradiční 
zahájení sezóny „vítání jara“ a ukončení 
letní sezóny „babí léto“. Obě tyto akce jsou 
vždy vítaným zpestřením naší činnosti, 
které se účastní v hojném počtu i rodinní 
příslušníci. Vedle sportovního vyžití (turnaj 
losovaných dvojic) přišla na řadu i zábava 
u jihomoravského vína a kvasnicového piva 
od Hodže. Navíc naše ženy vždy přinesou 
své kulinářské výrobky a zdá se, že připra-
vují své dobroty rok od roku lepší a lepší. 
Letošní „babí léto“ bylo obohaceno o zají-
mavou besedu s přímým účastníkem letoš-
ních olympijských her Petrem Sikorou, kte-
rý byl lékařem české olympijské výpravy. 
Nejen, že se s námi podělil o zajímavosti 
z olympijského dění, ale na velkém plátně 
na prostranství před zdravotním středis-
kem se promítalo množství fotografií, které 
vtipně komentoval. Není bez zajímavosti, 
že nám předvedl i řadu záběrů, kde byl 
s olympijskými vítězi i význačnými funkci-
onáři. A tak jsme mohli vidět Petra Sikoru 
s Boltem, s prezidentem Klausem apod. 
Od amerických sokolů obdržel pamětní 
medaili, kterou věnoval našemu teniso-
vému oddílu a nyní zdobí naši „vitrínku“. 
Přesto, že datum (6. 10.) víc připomínalo 
studený podzim, opak byl pravdou. Slunce 
hřálo celý den a večer byl také abnormálně 
teplý. Právě teplé počasí umocnilo požitek 
z příjemného odpoledne, které se protáhlo 
až do pozdních večerních hodin. 

Konečnou tečkou za letošní sezonou 
bude tradiční vánoční turnaj v tenisu loso-
vaných dvojic, který se uskuteční ve středu 
26. prosince 2012 od 8:00 hodin ve sportov-
ní hale, kde jste všichni srdečně zváni, jako 
hráči nebo diváci.

Pchálek Leoš st.
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skauti

Je tomu zase již půl roku, co jsme Vás 
informovali o činnosti našeho oddílu 
a jsme tady zase, abyste byli v obraze.

V druhé polovině prázdnin jsme pořá-
dali již tradiční tábor na Slezské Hartě na 
nádherném tábořišti hned na břehu u pře-
hrady. Bylo nás letos zase více než loni 
a překročili jsme počet 20 účastníků. 

Děti se příchodem k táboru, kde na ně 
čekal jednonohý veterán, staly námořníky 
na lodích kapitána Jamese Cooka a vydaly 
se na plavbu po jižních mořích za objeve-
ním bájného kontinentu Terra Australis, 
který dle vědců té doby musel zaujímat 
velkou část plochy jižní polokoule. Po 
cestě postupně zjišťovaly, že se nejedná 
o obrovský kontinent, ale soustavu ostro-
vů a jeden oproti předpokladům mnohem 
menší kontinent nazvaný Austrálie. Po 
cestě měly ale možnost poznávat místní 
faunu a obyvatelstvo. Díky hrám tedy děti 
podnikly cestu dávno minulou a stopovaly 
a lovily zvěř jižních krajů, bojovaly s pirá-
ty, zkoušely domorodé tance, hrály bojové 
domorodé hry, lovily noční tvory ohrožo-
vány dravci, učily se házet bumerangem, 
pomáhaly domorodcům a hledaly ztrace-

nou loď. Měly možnost se podívat také do 
Číny a luštit čínské písmo, jedly hůlkami, 
bloudily ledovými poli, opravovaly ztros-
kotanou loď, vyráběly sošky pro domo-
rodé šamany, zaměřovaly hloubku vody 
u pobřeží, hledaly maják v mlze. Zažily 
i vzpouru na lodi a její potlačení, záchranu 
Jamese Cooka ze spárů pirátů a nakonec 
hledaly poklad jimi ukrytý.

Krom této hry ale měly na starosti běžné 
věci, bez kterých by žádný skautský tábor 
nemohl fungovat, jako je řezání a sekání 
dřeva, pomáhání v kuchyni a noční hlídky. 
Při mnoha aktivitách mohly plout na pra-
micích, koupat se v přehradě, čekaly nás 
boje s vedlejším táborem a spousta dalších 
her, táboráků, opékání párků a strávili zde 
spoustu krásných chvil. Po dvou týdnech 
jsme se ale chtě nechtě museli vrátit zpát-
ky domů.

Začátkem školního roku nás čekalo 
mnoho práce a dali jsme se do velké reor-
ganizace fungování naší klubovny a ze 
stávajícího skladu v podkroví jsme udělali 
klubovnu pro klučičí část našeho oddílu 
a tak mohou mít kluci i holky svoje schůz-
ky, i když probíhají ve stejnou dobu. Ještě 
nám nahoře chybí dodělat spousta věcí, 
ale kluci tam mohou fungovat už teď.

Začátek roku je také ve znamení náborů 
a tak jsme navštívili naši základní školu, 
abychom rozšířili naše řady. Přišlo nám 
několik nováčků, kteří se teď učí, jak to 
u nás funguje, aby se mohli stát vlčaty 
nebo světluškami, což jsou děti ve věku od 
6ti do 11ti let. 

Pořádali jsme také další z akcí pro veřej-
nost s názvem „Po vlastní ose, aneb Pěško-
busem,“ což byla akce pro děti z naší obce, 
při které se vydaly na cestu okolo Krme-

Skautský rok 2012/2013
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chovatelé

lína a po cestě potkávaly stanoviště s růz-
nými úkoly od zatloukání hřebíků přes 
střelbu ze vzduchovky a třídění odpadu až 
po chůzi na chůdách. Nejlepší a nejrych-
lejší účastník dostal náš speciální skautský 
Pěškobus a další účastníci byli odměněni 
menšími cenami. 

Koncem října jsme podnikli již tradiční 
cestu do Vidnavy na sever Jeseníků, kde 
jsme se zúčastnili spolu se skauty z okresu 
Bruntál akce „Stínadla se bouří“ na motivy 
knihy o Rychlých Šípech. Během víkendu 
děti hrály spoustu her, které vyvrcholily 
velkou večerní hrou v uličkách městeč-
ka Vidnavy, kdy jedna polovina dětí hrá-
la Druhostraníky a druhá Vonty. Obě 
strany měly za úkol podnikat výpady na 
nepřátelské území a tam plnit jim zadané 
úkoly a také chytat vetřelce na svém úze-
mí. I přes nepříznivé počasí se akce moc 
povedla a všem se moc líbila. 

Poslední den v říjnu nás čekal ještě tra-
diční Rej duchů pro děti místní základ-
ní školy, kde děláme program pro děti 
a zanedlouho poté ještě výpomoc na Jar-
marku řemesel.

Od začátku školního roku jezdí dva 
naši skauti pod mým vedením na Rád-

covské kurzy na Mladoboleslavsko, aby 
se naučili, jak správně chystat družinové 
schůzky, prezentovat, řešit nenadálé situ-
ace a pomohli tak k rozvoji oddílu. Je to 
dlouhá cesta, protože kurz probíhá jednou 
měsíčně po dobu sedmi měsíců, ale věřím, 
že se jim jej povede úspěšně dokončit, 
složit správně zkoušku a získat tak osvěd-
čení „Samostatný rádce oddílu“. Pokud 
budeme úspěšní, budeme moci tento 
kurz také zavést v našem okrese, aby další 
skauti nemuseli za takto kvalitním vzdělá-
ním podnikat cestu přes celou republiku.

V tomto roce nás čeká ještě několik 
menších akcí, jako je mikulášská nadílka 
a vánoční besídka. Příští rok ale začínáme 
znova s mnoha akcemi, budeme se pokou-
šet získat dotace na rekonstrukci naší 
klubovny, protože bychom rádi rozšířili 
skladovací kapacity a také zajistili našim 
členům komfort v zimních měsících. Čeká 
nás další maškarní ples, den dětí, ale 
i akce exotičtější, jejichž sdělení si nechá-
me na jindy.

Více informací najdete na našich webo-
vých stránkách: krmelin.skaut.org

Za 1. skautský oddíl Krmelín – Vlci

Bc. et Bc. Dalibor Flám – Jaffar
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vánoční strom v Krmelíně

Letos jsme se v Krmelíně pokusili 
založit novou tradici. Akce se konala 
30. 11. 2012 v předvečer první advent-
ní neděle.

Byla jsem opravdu mile překvapena, 
kolik přišlo, navzdory špatnému poča-
sí, lidí. Z mého pohledu se akce povedla 
a rozsvícený strom každý večer září na 
naší „návsi“.

Pořídili jsme nové osvětlení a za účelem 
vybrat na něj alespoň nějaké peníze jsme 
16. 11. 2012 pořádali v Pohostinství na 
Benátkách PRÁ-SKÁ-NÍ. I na této akci 
byla účast velká a nakonec se podařilo 
nashromáždit částku 9 655 Kč, což činilo 
necelou polovinu vynaložených peněz.

Sponzoři
Dále nám přispěli, ať už finanční částkou, 

nebo jakoukoliv pomocí:

Fa CEMDEST – pan Jiří Bertók
Manželé Kovalčíkovi
Pekařství Boček – manželé Bočkovi
Fa AUTODOPRAVA KOKEŠ – otec a syn 

Jaromír a Otmar Kokešovi
Ing. Pavlína Rechtíková
Pivovar u Hodže
Pan Leoš Lyčka – obstaral a instaloval 

osvětlení + časový spínač
Manželé Michalcovi – poskytli zdarma 

sál při organizování PRÁ-SKÁ-NÍ
Velkou měrou se samozřejmě podíleli 

hasiči, kteří poskytli zázemí a spoluorga-
nizovali akci s Unií rodičů při ZŠ Krmelín. 
Ta měla stánek s teplými nápoji, a zde při 
prodeji vypomohly zdarma panu Martinu 
Vrkočovi Jana Zmeškalová a Jana Mácho-
vá, za což jim patří velký dík.

Zvláštní poděkování patří Mgr. Pet-

ru Paličkovi a jeho pěveckému sboru 
PÁTEČNÍCI z gymnázia Volgogradská 
v Ostravě–Zábřehu, protože ochotně ve 
svém volném čase přijeli zazpívat vánoč-
ní koledy, a tak naladit blížící se vánoční 
atmosféru.

Další velké poděkování míří ke kantor-
kám a dětem ze ZŠ Krmelín, kteří nacvi-
čili své vánoční vystoupení a domnívám 
se, že to byl také jeden z důvodů velké 
účasti.

Nesmím zapomenout na Davida Ptáč-
ka, jenž sestavil pódium a zajistil ozvu-
čení. To bylo, jak se později ukázalo, 
nedostačující. Ale vzali jsme si z toho 
ponaučení a na příští (druhý) ročník udě-
láme všechno pro to, aby se již toto neo-
pakovalo.

Poslední díky patří všem občanům, 
kteří se zúčastnili a tak celou akci zdárně 
podpořili. Někteří z nich dokonce přispě-
li do naší pokladničky, jež měli na staros-
ti skauti, a celková vybraná částka byla 
1 377 Kč – proto vám všem velký dík.

Celé rozsvícení by ovšem neproběhlo, 
kdybychom neměli i podporu obce, pro-
tože náklady na osvětlení budou financo-
vány z obecní pokladny.

Doufám, že jsem na nikoho nezapo-
mněla, takže ještě jednou všem zúčastně-
ným děkujeme.

Na závěr celého večera byl naprosto 
úžasný ohňostroj, který odpálil Jiří Ber-
tók za firmu CEMDEST.

Co dodat, snad jen pozvání na druhý 
ročník, který se uskuteční opět v pátek, 
tentokrát 29. 11. 2013. I na ten jste samo-
zřejmě srdečně zváni.

Za organizátory Ing. Yveta Kovalčíková

Rozsvěcování vánočního stromu
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Unie rodičů

Bazárek dětského oblečení
Na podzim UR organizovala „Bazárek“ 

dětského ošacení a potřeb. Akce byla 
organizována trochu narychlo, ale určitě 
nebyla ztrátová. Na jaro 2013 (v březnu) 
chystáme další, proto prosím rodiče, aby 
se již na tuto akci připravili. Na prodej 
bude jarní a letní oblečení, hračky a spor-
tovní věci. Poděkování patří manželům 
Michalcovým, kteří zdarma poskytli pro-
story k prodeji.

Rej duchů
31. 10. 2012. První 

velká letošní akce UR 
v novém složení byl 
„Rej duchů“. Počasí 
nám přálo, účast byla 
velká a ohlasy rodičů 
a dětí vesměs kladné.

Zde musím poděkovat některým krme-
línským hasičům, kteří nám pomohli tuto 
akci realizovat. Velké poděkování patří 
také skautům, kteří pro děti připravili 
strašení a vatru na zahřátí.

Další dík je pro maminky Naďu Šlachto-
vou a Martinu Kanyzovou, které uvařily 
čaj a pomohly při prodeji na Krmelínském 
kopci, kde byl stánek s občerstvením. 
Ten měli pod kontrolou obě maminky 
společně s Martinem Vrkočem, Pavlínou 
Rechtíkovou a Mariánem Vávrů. Nesmím 
zapomenout poděkovat panu Dvorskému 
a paní Neuhyblové, z místních obchodů, 
kteří dětem věnovali sladkosti.

Jarmark řemesel
O podzimním jarmarku řemesel psala 

již paní Adámková, ale já musím podě-
kovat zvlášť dětem ze ZŠ a hlavně paním 
učitelkám, které společně s dětmi i s něk-

terými rodiči a prarodiči vyrobili krásné 
výrobky na prodej. Letos se akce poprvé 
zúčastnila i družina ZŠ, jejichž výrobky 
se také moc líbily a téměř všechny se pro-
daly.

Mikuláš ve škole
5. prosince 2012 pořádala UR ve škole 

„Mikuláše“. Každé dítě dostalo balíček, 
který mu předal Mikuláš (Darina Lančo-
vá), čert (Naďa Šlachtová) a anděl (Yveta 
Kovalčíková).

Bohužel se nám nepodařilo přemluvit 
žádného tatínka, tak možná příště, tatín-
kové a dědečci, další Mikuláš bude opět 
5. 12. 2013. Jako „učinkující“ jsme si to 
spolu s dětmi a učitelským sborem moc 
užili.

Za UR Ing. Yveta Kovalčíková

připravujeme
Plesy 2013

Dětský maškarní bál – 1. února 2013 
Jarní ples Unie rodičů – 19. dubna 2013

Velikonoční jarmark
Druhý ročník velikonočního jarmarku 

proběhne 16. března 2013. Zájemci, kte-
ří by chtěli prodávat své výrobky mohou 
volat na telefonní číslo 722 966 392.

Sběr u školy 
(vždy od 7:30 do 9:00 hodin)

7. – 8. ledna 2013
4. – 5. února 2013
4. - 5. března 2013
8. - 9. dubna 2013
Starý papír mohou odevzdat i občané, kteří 

nemají děti školou povinné.

Akce Unie rodičů při ZŠ Krmelín
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plesy v Krmelíně

stříhání 
psů
Šárka
Janoutková
Na Cigánce 
čp. 679
Krmelín
objednávky
na tel.:

731 732 927

Výzva
Prosím občany Krmelína 
o zapůjčení, případně 

o darování starých fotografií, 
dokumentů nebo věcí 

týkajících se historie obce. 
V pořádku vrátím.

Martina Helísková, 
kronikářka obce

Stará cesta 44, Krmelín, 
tel.: 606 524 313

E-mail: 
heliskovamartina@seznam.cz12. 1. 2013 Moto ples 

 (Restaurace Na Benátkách)

19. 1. 2013 KDU-ČSL 
 (Restaurace Nautilus)

 1. 2. 2013 MŠ + ZŠ 
 (Hala TJ Sokol – Dětský maškarní ples)

 2. 2. 2013 SDH 
 (Hala TJ Sokol)

 9. 2. 2013 TJ SOKOL 
 (Hala TJ Sokol)

15. 2. 2013 ODS 
 (Restaurace Nautilus)

19. 4. 2013 Unie rodičů 
 (Restaurace Nautilus)

PLESY 2013



Zdeněk Matušík

KAMENICKé PRáCE

ul. Výstavní 398 • 739 24 Krmelín • mobil 602 705 466

• broušení starých pomníků a žuly
• zhotovení nových pomníků
• sekání písma, příseky, opravy
• veškeré betonáže a opravy kolem pomníků
• prodej lamp, váz a vitrín

• 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)

AUTOŠKO L A JE L ÍNEK
KRMELÍN - HASIČSKÝ DŮM

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

kominictví stavební práce
• čištění komínů
• veškeré
 kominické
 práce
• stavby komínů

• zateplování 
 rodinných domů
• obklady a dlažby
• veškeré 
 zednické práce

Brušperská 180, Krmelín

tel.: 739 310 649
vlastimilchmelicek@seznam.cz

Chmelíček



• Teplovzdušné krby
• Teplovodní krby
• Kachlová kamna
• Hypokaustová 

kamna

• Zahradní krbové 
sestavy

• Pizza pece
• Stavba a vložkování 

komínu

K a m n a  ·  K r b y  ·  Fr yčo v i ce
www.kamnarstvi-frycovice.cz

 tel.: 733 188 369

Richard Zdražil, Fryčovice 559

e-mail: zdrazil.richard@seznam.cz





se pořádá 

21. - 23. 12. 2012 
v Krmelíně
od 10 do 17 hodin

Kapr 70 Kč / do 2 kg
Kapr 75 Kč / 2 - 4 kg

Prodej do vyprodání ryb.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vánoční prodej ryb

Místo prodeje:
U Josefa Havránka 
(Záhumenní 7)
nebo po ulici Lípová





S TŘ E C H Y
• 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

Nabízíme široký sortiment úsporných, ekolog-

ických kotlů na tuhá paliva fi rmy Witkowski 

(PL) zal. r. 1984. Automatické kotle s přídavným 

vodním roštem se šnekovým nebo tlakovým 

podavačem na peletky, hnědé i černé uhlí, polo-

automatické kotle i klasické kotle. Záruka 5 let! 

Doprava zdarma! Servis a sklad náhradních dílů 

v ČR. Dodání náhradních dílů do 24 hod! Český 

fi remní zástupce. Více než 100 spokojených 

zákazníků po celé ČR. Navštivte naše web. 

stránky,kde se dozvíte více informací, nebo 

volejte pro bližší informace.

Automatické kotle, poloautomaty, 
klasické kotle na tuhá paliva

Kvalita za rozumnou cenu! 
Výhradní zastoupení pro ČR - PZT spol. s r. o., Dušan Pospíšil

Školní 118, 739 24 Krmelín, tel. 733 522 420 • e-mail: dusan11p@seznam.cz • Skype: mbdusa220

 www.kotle-witkowski.cz





Betlém v kostele Sv. Jana a Pavla 
v Krmelíně

Zveme Vás na Benefi ční 
koncert 6. 1. 2013

Betlém v kostele Sv. Jana a Pavla 
v Krmelíně

Zveme Vás na Benefi ční 
koncert 6. 1. 2013

Betlém v kostele Sv. Jana a Pavla 
v Krmelíně

Zveme Vás na Benefi ční 
koncert 6. 1. 2013


