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vzpomínáme

Pietní akt
V neděli 17. listopadu 2013, v Den 

boje za svobodu a demokracii se konalo 
u památníku padlým vzpomínkové setká-
ní. Obec Krmelín s MěV ČSBS Ostra-
va uspořádala malý pietní akt k uctění 
památky Aloise Vávry, který zahynul 18. 
listopadu 1943.

Starosta Ing. Václav Zezulka přivítal 
příslušníky Vávrovy rodiny a další hosty. 
Paní Vlasta Volfová je dcerou Františka 
Koutného, který byl členem krajského 
velení Obrany národa Moravské Ostra-
vy (všech sedm velitelů bylo popraveno 
gilotinou v Berlíně 24. 9. 1942) a vnu-
ka jmenovaného, nyní člena rady města 
Ostravy PaedDr. Aleše Koutného. Dále 
to byli zástupci Svazu letců ČR z Příboru 
mjr. Ladislav Jerguš, plk. JUDr. Ing. Vla-
dimír Vaněk, kpt. Ing. Jaroslav Jurek, 
historik plk. Bohumil Vlach a mjr. Mari-
án Pavlík. Jejich přítomnost vzbudila 
zaslouženou pozornost. Historii odboje 
za 2. světové války v okolí včetně Obrany 
národa skvěle zpracoval ve své diplomové 
práci pan učitel Mgr. Jaromír Chvostek ze 
Staré Vsi n. O., který byl také účastníkem 
setkání. Skupinku ČSBS Ostrava vedla 
tajemnice městského výboru a členka 
ÚV ČSBS paní Ing. Jaromíra Michálková. 
Milým hostem byl i historik a písmák pan 
Mgr. Jaroslav Král z Polanky n. O.

Kytice květin byly položeny 
taky ke hrobu Vávrovy rodiny

Při setkání byla mj. připomenuta 
i „trojjedinost“ Aloise Vávry – krmelín-
ského rodáka, velitele Obrany národa 
v Moravské Ostravě a jeho válečné obdo-
bí letce-navigátora čs. 311. bombardova-

cí perutě. Rodná vesnice, široká rodina, 
ČSBS i Svaz letců ČR na tohoto muže 
s úctou vzpomínají.

Po pietním aktu následovala beseda. 
Znovu byly připomenuty „zlomové“ 
body Vávrova života a osudový válečný 
rok 1943, kdy se Alois Vávra stal přísluš-
níkem perutě (14. dubna). Stalingradská 
bitva, Sokolovo, končící boje angloame-
rických vojsk v Sev. Africe a vylodění 
na Sicílií, Kursk, čs. letci nad Anglií, 
Nizozemskem, Francií a Biskajským 
zálivem a vrcholící Bitva o Atlantik (235 
Döenitzových ponorek, které potápěly 
nejvíce spojenecké lodní tonáže vůbec!) 
- to byly dominanty doby. Wellingtony 
byly ze základny v Talbenny stále v akci. 
Peruť v době jeho služby ale ztrácela 
posádky i letadla. Včetně např. Adolfa 
Musálka ze Svinova nebo Emila Palichle-
ba z Kopřivnice. Ale zaznamenala přede-
vším úspěchy, mj. i boj střelce Františka 
Veverky z Polanky n. O. s Junkersy. Oko-
lo poledne 18. listopadu 1943 Alois Váv-
ra s celou posádkou zahynul…

Pietním setkáním jsme si připomněli 
jeho místo v domácím odboji a v letec-
tvu. Historik plk. Boh. Vlach zmínil 
i povýšení z r. 1990 do hodnosti plukov-
níka In memoriam. Tak, jak je uvedeno 
v Příboru. Paní kronikářka Helísková 
hovořila o vzniku místního krásného 
památníku a pan starosta Zezulka pří-
tomným představil i jeho zamýšlenou 
budoucí podobu. Bude to obdivuhodná 
změna, která ještě více zvýrazní cent-
rum. Místní oběti válek i samotný Krme-
lín si krásný památník zaslouží. 
Fotografie z pietního aktu najdete na straně 4.

 Karel Sýkora, člen ČSBS Ostrava

Ještě jednou Alois Vávra
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Výsledky hlasování v Krmelíně
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Strana Platné hlasy Okrsek 1 Okrsek 2

číslo název celkem v % platné hlasy v % Platné hlasy v %
1 Česká strana sociálně demokratická 261 20,40 155 20,97 106 19,62
4 TOP 09 116 9,06 51 6,90 65 12,03
6 Občanská demokratická strana 97 7,58 57 7,71 40 7,40

11 Křesť. demokr. unie - Čs. strana lidová 115 8,99 84 11,36 31 5,74
17 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 113 8,83 73 9,87 40 7,40
20 ANO 2011 252 19,70 136 18,40 116 21,48
21 Komunistická strana Čech a Moravy 174 13,60 112 15,15 62 11,48

Okrsky Voliči 

v seznamu

Vydané

obálky

Volební

účast v %

Odevzdané

obálky

Platné

hlasy

% platn.

hlasůpočet v %
2 100,00 1 807 1 293 71,56 1 292 1 279 98,99

Okrsek l 1 066 743 69,70 743 739 99,46
Okrsek 2 741 550 74,22 549 540 98,36

Plánované akce 
v obci Krmelín

25. 12. 2013

Tradiční Vánoční show se sku-
pinou HEC a s hosty, restaura-
ce Na Benátkách, začátek ve 
20 hod.

25. až 30. 12. 2013

Hala TJ Sokol, Vánoční turna-
je v házené, tenise, nohejbalu, 
badmintonu, volejbalu, šachu, 
stolním tenise.

Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu roku 2014, významné-

ho minimálně ze dvou důvodů – v jeho první 
polovině bude probíhat administrativní přípra-
va na největší investiční akci v dějinách obce, 
a to stavbu kanalizace a čističky odpadních vod 
a začátkem jeho druhé poloviny bude stavba 
zahájena (více informaci v článku uvnitř zpra-
vodaje).

V závěru nového roku bude ukončeno funkč-
ní období zastupitelstva obce a v listopadových 
komunálních volbách si občané vyberou své 
představitele na další čtyři roky. Přejme si, aby 
Vaší zodpovědnou volbou to byli nejlepší z nás 
– ti, kteří přispějí výkonem funkce k dalšímu 
rozvoji obce.

Věřím, že rok 2014, vzhledem k uvedené stav-
bě, prožijeme v klidu, vzájemném pochopení 
a se slušnými mezilidskými vztahy, zejména 
pak v rodinné pohodě a ve zdraví, to Vám všem 
jménem zastupitelů obce a pracovníků obecního 
úřadu přeje

Ing. Václav Zezulka

starosta obce
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akce v obci

Jarmark

dovolte malé ohlédnutí za jubilejním 
desátým jarmarkem řemesel. Dle pro-
daných vstupenek přišlo 586 návštěv-
níků, víme, že byli i mnozí, kteří zapla-
tili a odmítli vstupenku. Děkujeme Vám 
všem, kteří jste přišli, věřte, přistupovali 
jsme k organizaci s velkou pokorou a přá-
ním, neztratit Vaši důvěru. V záporném 
případě bychom mohli od čerta čekat 
jenom brambor, i když v dnešní době by 
to nebyla pozornost zanedbatelná. A jak 
jsme s penězi naložili? Obdarujeme pře-
devším děti a žáky našich škol, školní 
družinu, podpoříme kroužek šachistů, 
včelařský kroužek, obdarujeme skauty, 
hasičům přispějeme na režijní náklady 
spojené s pořízením kalendáře, podpoří-
me malé házenkáře zdejšího Sokola. Roz-
dělíme 14 056 Kč, ano, nejedná se o vyso-
ké částky, jsou to finanční hotovosti dle 
našich možností, které rozdáme s velkou 
láskou.

Děkujeme Pekařství Boček, obdaro-
val jemným pečivem každého příchozí-
ho a nabídl zhotovení výrobků pro děti 
i žáky našich škol na Mikuláše, děkujeme 
majiteli Pohostinství Benátky za bezplat-
ný pronájem sálu, děkujeme děvčatům 
u prodeje frgálů, p. Taťáně Šimečkové za 
pořízení fotografií, všem řemeslníkům, 
kteří svými výrobky nadchli přítomné. 
Děkuji p. Martině Helískové (Popelářo-
vé) za spolupráci při organizaci uvede-
né akce. Vám všem, milí spoluobčané, 
za sváteční atmosféru, která, věřte, nás 
k organizaci Jarmarku, který bude 1. lis-
topadu 2014, zavazuje. A znovu s cimbá-
lovkou - byli skvělí!

Dění v obci
Sledujete změny v naší obci? Rekon-

strukce našeho zdravotního střediska 
je před dokončením, chodba, schodiště 
k salónku a místnostem našich seniorů 
Obecního domu je velmi hezká. Zátěžový 
koberec, výmalba a dekorace vše zútul-
nily. A je to moc dobře, vždyť slavnost-
ní vítání nových občánků naší obce si 
zaslouží sváteční prostředí, ke kterému 
přispěl ve velké míře i pan vedoucí Ště-
pán Němec.

Advent
Je doba adventní, blíží se Vánoce. Obdo-

bí tolik očekávané nejen dětmi. A bude-
me vzpomínat, především na ty, se který-
mi jsme si rozuměli, kteří náš život tolik 
obohatili. Přenášejme jejich velikost na 
své děti a jejich rodiny. Ať si zapamatují, 
kdo před nimi otevíral vrátka a dotýkal se 
kliky vstupních dveří. Uvidíte, že všech-
ny vzpomínky budou u svátečně prostře-
ného stolu procházet poštou srdcí. Přeji 
Vám všem požehnaný Advent.

Vážení spoluobčané, zanedlouho přivítá-
me Nový rok. V prvních nových vteřinách 
vyslovujeme přání. Kromě jiného si budu 
přát, aby se dětem naší MŠ konečně zpří-
stupnily nově vybudované venkovní hrací 
plochy - bude-li sníh, bude i sněhulák.

Nepřeji si příliš velké cíle, k životu slu-
ší i pár nejistot - a více slušnosti a ohle-
duplnosti by přišlo také vhod, ať krásné 
ovoce nebývá již teď uvnitř shnilé...

Přejme si, aby ten příští rok byl spíše 
nadílkou, než nadělením. Zdraví, pohodu 
osobní i rodinnou a hodně Božího požeh-
nání všem našim spoluobčanům přeje

Vaše Ludmila Adámková.

Mezi námi...
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1. Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 15. zasedání 

zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 15. zasedání 

zastupitelstva obce
c) projednání zápisu z 6. schůze Kontrol-

ního výboru
d) závěrečný účet Sdružení měst a obcí 

povodí Ondřejnice za rok 2012 
a Zprávu kontrolního výboru za rok 
2012

2. Zastupitelstvo obce 
schvaluje:
a) doplnění programu zasedání o bod 

11 – Schválení Dodatku č. 1 k Obecně 
závazné vyhlášce č. 1/2007 o nakládání 
s komunálním a stavebním odpadem 
na území obce Krmelín a přečíslování 
původních bodů 11, 12, 13 na 12, 13, 14

b) rozpočtové provizorium obce na rok 
2014 platné do schválení definitivního 
rozpočtu

c) pověření rady obce k provedení rozpoč-
tového opatření 

d) zadávací dokumentaci pro veřejnou 
zakázku zadávanou jako významnou 
veřejnou zakázku podle § 16a, písm. 
b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen ZVZ) a jako otevřené 

nadlimitní řízení podle § 27 ZVZ pod 
označením „Kanalizace a ČOV Krme-
lín“ a v souladu s § 156, odst. 4 ZVZ 
odůvodnění veřejné zakázky k výše 
uvedené veřejné zakázce

e) Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhláš-
ce č. 1/2007 o nakládání s komunálním 
a stavebním odpadem na území obce 
Krmelín

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
Připravit Jednací řád zastupitelstva 

obce, který bude schválen na dalším zase-
dání zastupitelstva obce.

Vydává Obecní úřad Krmelín v nákladu 800 kusů. Toto číslo vychází 9. 12. 2013. Za správnost obsahu 
článku odpovídá autor. Redakční rada: Ing. Yveta Kovalčíková, Ludmila Adámková, Martina Helísková, 
Radana Matušinská, Anna Lejsková. Vychází i na www.krmelin.cz, e-mail: krmelin@krmelin.cz. 
Uzávěrka příštího čísla je 25. 3. 2014. Sazba: Taťána Šimečková, tatana.simeckova@seznam.cz. 
Foto ve zpravodaji (není-li uvedeno jinak) Taťána Šimečková.
Tisk: Tiskárna Moravapress, s.r.o., Novinářská 3, Ostrava - Mariánské Hory

Usnesení z 16. zasedání 
zastupitelstva obce konaného dne 4. 12. 2013

Ceny vodného 
a stočného 

pro rok 2014
Na základě usnesení 

představenstva akciové 
společnosti Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava 
bylo rozhodnuto s platností od 

1. ledna 2014 uplatnit následující 
ceny včetně DPH.

Voda pitná (vodné) 38,04 Kč 
Voda odvedená (stočné) 35,05 Kč
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Sdělení 
obecního úřadu 

V pondělí 23. 12., v pátek 
27. 12. a v úterý 31. 12. 2013 
bude obecní úřad v Krmelíně 
uzavřen. V nevyhnutelných pří-
padech je možno volat na mobil 
– 724 135 569.

• dokončeno zateplení a výměna oken 
a dveří budovy Zdravotního střediska 
včetně opravy střechy a stavby nového 
komína

• dokončena akce „Parkoviště na ul. 
Školní, Krmelín“

• autobusové čekárny osazeny cedulemi 
s názvy zastávek

• znovu vysazeny 3 ks lip v křižovatce 
ulic Školní, Světlovská, Za Křížem

• projekt „Úprava okolí pomníků pad-
lých“ zpracovává Ing. arch. Šonovský 
v ceně 59 000 Kč + DPH

• účelové komunikace C4 a C14 reali-
zované Státním pozemkovým úřadem 
předány do majetku obce

• nebytové prostory v přízemí budovy 
obecního úřadu pronajaty p. Evě Adám-
kové (78 m2) v ceně 240 Kč/m2 a rok

• dílčí přezkoumání hospodaření obce 
Krmelín k 31. 7. 2013 – výsledek – 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky

• na základě výsledku elektronické auk-
ce byla Smlouva o sdružených služ-
bách dodávky elektřiny pro hladinu 
NN pro obec uzavřena s firmou Amper 
Market, Praha 4

• Smlouva o sdružených službách 
dodávky a odběru zemního plynu na 
rok 2014 pro obec uzavřena s firmou 
Pragoplyn, Praha 1

• dosadba švestkové aleje u polní cesty 
C3 bude provedena na jaře roku 2014

• na zabezpečení akceschopnosti jed-
notky sboru dobrovolných hasičů pro 
rok 2013 poskytl Moravskoslezský kraj 
účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
18 800 Kč 

Informace o dění v obci - od 15. zasedání 
zastupitelstva obce Krmelín (28. 8. 2013)

• do budovy č.p. 375 (bývalá autolakovna 
Graca) byla provedena plynovodní pří-
pojka v ceně 47 735 Kč vč. DPH

• Moravskoslezský kraj daroval obci 4 ks 
dýchacích přístrojů PSS 3000, cena cel-
kem 159 962 Kč

• přijetí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu kraje určené na výdaje na 
zabezpečení akceschopnosti jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce ve výši 
100 500 Kč

• na provádění zimní údržby míst-
ních komunikací uzavřena smlouva 
s p. Martinem Máchou, ul. Záhumenní

• se Státním fondem životního prostře-
dí ČR uzavřena Smlouva o poskytnutí 
podpory na akci „Zdravotní středisko 
v Krmelíně – rekonstrukce fasády, oken 
a vstupů“

• dne 2. 9. 2013 u ZŠ T. G. Masaryka 
odhalena pamětní deska u olympij-
ského javoru dovezeného Vítězslavem 
Máchou z LOH 1976 v Montrealu

• 28. 9. 2013 uskutečněn 4. horolezecký 
výplaz na vrchol K1 bez kyslíkových 
přístrojů
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rozhovor

Kdy se čistička začne stavět?
Pokud půjde vše podle plánu, první sta-

vební práce můžou začít koncem prvního 
pololetí příštího roku. Nejdříve si však řek-
něme pár základních informací o aktuál-
ním stavu přípravy projektu.

Čistička odpadních vod (ČOV) je součástí 
velké stavby, asi vůbec největší, jakou obec 
za svou historii zažila. Stavba je připravo-
vána dvěma samostatnými projekty. Jeden 
je označený „Kanalizace a ČOV Krmelín“, 
na tuto stavbu je poskytovaná dotace cca 
90% ze Státního Fondu Životního Prostředí 
(SFŽP) a zbytek je hrazen z obecního roz-
počtu. Celkové investiční náklady této části 
jsou v řádu 200 mil Kč. Předmětem této čás-
ti stavby je, jak již vyplývá z názvu vlastní 
čistička odpadních vod a páteřová kana-
lizační síť, ve které jsou již obsaženy tzv. 
veřejné části přípojek k jednotlivým rodin-
ným domkům (RD) a ostatním veřejným 
a podnikatelských objektům. Veřejná část 
kanalizační přípojky je ukončena šachticí 
u hranice pozemku příslušného RD nebo 
veřejného či podnikatelského objektu. 

Druhý projekt pak „Kanalizační přípoj-
ky“ řeší přípojky jednotlivých vlastníků 
RD a ostatních objektů od jejich stávajících 
přípojných bodů na výstupu z objektů do 
šachtice tzv. veřejné části přípojky u hrani-
ce pozemku. Tento projekt zajišťuje a hradí 
obec ze svého rozpočtu ve fázi zpracování 
projektové dokumentace, veřejnoprávního 
projednání až po získání stavebního povo-
lení. Občané si sami zajistí a hradí realiza-
ci přípojky na svém pozemku. Tady bych 
zdůraznil, že ještě řada majitelů objek-
tů své přípojné body dosud neupřesnila 
a proto nejsou pro ně projektovány přípoj-
ky. Pokud tak ve velice krátké době neu-

činí, budou si tak ve finále na své náklady 
zajišťovat i zpracování projektu a povolení 
stavby přípojky na svém pozemku. Důleži-
tá technická informace je, že tato kanaliza-
ce je pouze na splaškové vody, není možné 
do ní napojit dešťovou vodu ze střech nebo 
ze zpevněných ploch dvorů apod. Stávají-
cí septiky a žumpy musí být úplně odpo-
jeny a vyřazeny z provozu nové splaškové 
kanalizace. Pro mnohé bude výhodné tyto 
podzemní nádrže využít na jímání dešťo-
vých vod a využívat ji jako užitkovou vodu. 
Aktuální stav zpracování přípojek si může 
každý občan ověřit na situačním výkre-
se přípojek, který je přístupný na webo-
vé stránce obce http://www.krmelin.cz/
informace-o-obci/investicni-vystavba-1/ 
Aktuální stav přípravy ke konci října 2013:

• Je zpracována dokumentace pro územní 
řízení a je vydáno územní rozhodnutí.

• Je zpracována dokumentace pro stavební 
povolení a probíhá stavební řízení.

• Je dokončena zadávací dokumentace pro 
výběr zhotovitele stavby a v průběhu listo-
padu a prosince bude provedena její kontrola 
SFŽP. 

Koncem roku 2013 bude zahájeno zadá-
vací řízení, jinými slovy bude zahájena lhů-
ta pro podání nabídek v otevřeném výběro-
vém řízení.

V průběhu března 2014 bude zahájeno 
vyhodnocování nabídek a v dubnu se plá-
nuje rozhodnutí o výběru finálního doda-
vatele, včetně podpisu smlouvy s vítězným 
uchazečem.

Vlastní časové období pro realizaci stav-
by „Kanalizace a ČOV Krmelín“ tedy vychá-
zí od května 2014 do konce srpna 2015, 
s trváním zkušebního provozu ČOV do 
března 2016.

Rozhovor se zastupitelem Ing. Jiří Boček
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Které části obce 
k ní budou připojeny?

Nová ČOV a kanalizační síť je určena 
pro napojení většiny objektů ležících na 
levé straně obce od krajské komunikace 
I/58 ve směru Ostrava – Mošnov a část RD 
na pravé straně v lokalitě „Cigánka“. Úze-
mí na pravé části obce vůči zmíněné silnici 
(Světlov) zůstává dále řešeno samostatnou 
stávající kanalizační sítí a ČOV. Stávající 
malá lokální ČOV pro RD na ul. Paskovské 
bude zrušena a na jejím místě bude zřízena 
čerpací stanice (ČS), která přečerpá splaš-
ky do nové gravitační kanalizační sítě.

Kdy bude zahájen provoz? 
Provoz ČOV bude zahájen stavebním 

ukončením I. etapy výstavby do 31. 12. 
2014 a následně vodoprávním rozhod-
nutím o povolení zkušebního provozu 
k datu 31. 3. 2015 které bude zahrnovat:
• Vlastní ČOV a ČS 1; 
• Vybrané páteřové kanalizační stoky 

a k ní přilehlé veřejné přípojky umož-
ňující napojení minimálního počtu 
obyvatel potřebného k povolení zku-
šebního provozu ČOV;

• Přípojky majitelů objektů napojených 
na veřejné přípojky I. etapy.

Ukončením I. etapy se zahajuje zku-
šební provoz ČOV a ČS 1 s podílem při-
pojených cca 300 ekvivalentních obyva-
tel (EO) a dále bude probíhat postupné 
dokončení všech dalších kanalizačních 
větví s termínem ukončení do konce srp-
na 2015 a přípojek vlastníků s termínem 
ukončení do dubna 2016.

Zkušební provoz potrvá do března 
2016, kdy bude vyhodnocen (musí být 
odstraněny všechny nedostatky), bude 
provedena kolaudace a stavba bude pře-
dána do trvalého užívání.

Jaký má pro obec 
a její obyvatele význam?

Tato stavba má pro obec velký význam 
a to hned z několika hledisek:
• Zlepšení vlivu obce na životní prostře-

dí, postupně se obnoví čistota všech 
potůčků a promáčených příkop od 
splaškových vod, z ulic a kanálů zmizí 
nepříjemný zápach. Obnoví se pod-
mínky pro život mnohým živočichům 
(ryby a raci v Machůvce), které jsme 
v obci naposledy viděli možná před 50 
a více lety.

• Obec nebude každoročně platit vysoké 
poplatky za znečišťování vod vytékají-
cích z katastru obce a může je inves-
tovat do prospěšnějších veřejných 
potřeb.

• Obec naplní podmínku vstupu ČR do 
EU. Bude splněn závazek, že obce nad 
2000 obyvatel budou mít po roce 2010 
zřízenou splaškovou kanalizaci s napo-
jením na ČOV. 

• Zlepší se podmínky pro další výstav-
bu a rozvoj obce. Bude možné dokon-
čit opravu stávajících cest, dobudovat 
chybějící chodníky.

V průběhu realizace budou vydány 
další potřebné informace o podmínkách 
připojení vlastníků nemovitostí na veřej-
nou kanalizační síť spolu s návodem, jak 
technicky i termínově zajistit nutnou sou-
činnost pro zdárné ukončení této náročné 
stavby.

Prosíme tímto naše občany o pochope-
ní a shovívavost při realizaci této význam-
né stavby, která zasáhne ve zmíněných 
termínech podstatnou část katastru naší 
obce a která je pro další rozvoj naší obce 
zcela zásadní. 

Děkuji za rozhovor, Radana Matušinská
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Naše volby
V rámci učiva vlastivědy se žáci 4. roč-

níku seznamovali s podstatou, významem 
a průběhem voleb. Ve třídě jsme se dohod-
li, že budeme mít volby.

Nejprve jsme se rozhodli pro barvu, 
kterou budeme chtít. Potom paní učitelka 
losovala čísla. S naší skupinou jsme napsa-
li program, co budeme vlastně dělat. Dru-
hý den celá třída vše odprezentovala. Za 
hodinu byla tisková konference. Bylo velice 
těžké odpovídat na otázky. Všichni jsme 
si vyrobili volební lístky a zvolili si členy 
volební komise. 

A volby začaly. Byly 3 neplatné hlasy. Byli 
jsme napjatí, jak volby dopadnou. Vyhráli 
Žlutí. My Bílí jsme byli třetí.

Adéla Vontorová, 4. ročník

Každý chce být pekařem
Dne 14. 11. 2013 navštívila 4. třída ZŠ 

v rámci vyučování místní pekařství pana 
Bočka. Po příchodu do pekárny jsme byli 
všichni zaskočeni neskutečným cvrkotem. 
Všechno tady má svoje místo a řád a každý 

zaměstnanec je opravdovým mistrem své-
ho oboru. Po počátečních rozpacích jsme 
neskrývaně začali obdivovávat zručnost, se 
kterou se rodily všechny ty voňavé rohlíč-
ky, koláčky, zákusky, …

Pan Boček, přestože určitě nemá času 
nazbyt, se nám věnoval s pečlivostí zku-
šeného průvodce a my jsme se stali jeho 
věrnými posluchači. Se zájmem jsme si 
prohlédli všechny ty kovové pomocníky, 
bez kterých by práce byla podstatně zdlou-
havější a namáhavější. Naši pozornost však 
nejvíce přitahovala až kouzelnická šikov-
nost s jejíž přispěním zaměstnanci pana 
Bočka dávali jednotlivým výrobkům tvar, 
barevnost a chuť. A to jsme ještě netušili, 
že se z nás alespoň na krátkou chvilku sta-
nou taky „pekaři“ a „pekařky“. Mohli jsme 
si vyzkoušet, jaké to je, si uplést vlastno-
ručně housku a sledovat její další osud až 
do voňavého výsledku. Na závěr jsme ještě 
všichni dostali malou výslužku.

Za to všechno bychom chtěli panu Boč-
kovi moc poděkovat. A pokud mu náho-
dou někdy budou chybět pomocníci, ať se 
s důvěrou obrátí na žáky 4. třídy místní 
základní školy. Mgr. R. Tylečková, tř. uč.

Základní škola
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V Chorvatském Ploče v základní škole 
„Vladimir Nazor“ proběhlo 11. – 15. lis-
topadu první setkání učitelů a studentů 
projektu Zábavným učením k nadšení ve 
škole (mnohostranný školní projekt pro-
gramu Comenius podporovaný Národní 
agenturou pro evropské vzdělávání). 

Z naší školy jsme se prvního výjezdu 
zúčastnili v tomto složení: pan ředitel 
Dušan Ignačík, školní ekonomka Simona 
Venclíková, paní učitelka Yvona Voráčová 
a Pavla Lejsková.

Slavnostní uvítání ve škole bylo velkole-
pé. Setkání probíhalo v tématu národních 
jídel. Proto i celá školní hala byla vyzdo-
bená národními potravinami. Studentky 
vyšších ročníků nás uvítaly v národních 
krojích, krásným vícehlasým zpěvem. 
Zazpívaly také děti školního sboru a poté 
jsme se seznamovali individuálně s dět-
mi, které ke každému hostu přišly, aby se 
představily a popovídaly si v angličtině. 

Ve školní knihovně jsme se každý den 
dopoledne setkávali s týmy našich zahra-
ničních partnerů z Chorvatska, Turecka, 
Velké Británie, Polska a Slovenska. Spo-
lečně jsme pracovali na ladění meziná-
rodního večera a také jsme podrobněji 
plánovali průběh projektu.

Domluvili jsme se na změnách, ohled-
ně času dalších setkání. Také jsme si pro-
hlédli školu a krátce nahlédli do výuky. 

Mezinárodní večer měl velmi slavnostní 
charakter. Hostitelé nám předvedli boha-
tý kulturní program. Vystoupily všechny 
zahraniční školy se svými prezentacemi 
o své zemi, regionu, škole, školském sys-
tému a také o dosavadní práci na projektu. 

První mezinárodní setkání 
projektu Comenius

V rámci tématu „potravin z našeho regi-
onu“ jsme navštívili Mandarinkové sady 
v údolí řeky Neretvy a prohlédli si sklado-
vání a tržiště mandarinek. Hostitelé nás 
zavedli na zajímavá kulturní místa svého 
regionu. Navštívili jsme archeologické 
muzeum, františkánský klášter, muzeum 
a galerii v Zaostrogu a světově proslulé 
kulturní a historické památky v Dubrov-
níku.

Druhé mezinárodní setkání proběh-
ne v Tureckém Kočaeli 24. března 2014. 
Tématem tohoto setkání jsou národní 
tance. „Národní tanec“ je tedy po „národ-
ním jídle“ další téma, kterým se budeme 
podrobněji zabývat u nás ve škole a na 
které se mohou naši žáci těšit, hned po 
Vánocích. 

Mgr. Pavla Lejsková 

Nabízím vedení účetnictví 
a daňové evidence. 

i.fluksova@volny.cz
tel.: 775 637 265

Poděkování
Děkujeme touto cestou panu Tomá-

ši Valovi ml., ul. Světlovská, Krme-
lín 362 a panu Janu Dvorskému, ul. 
Starodvorská, Krmelín 261, kteří 
prostřednictvím Českého červeného 
kříže převzali zlatou medaili prof. 
MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěv-
kových odběrů krve.

Upřímně děkujeme jménem všech, 
kterým pomohli navrátit zdraví.
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Školní družina
Rok pokročil a s ním pokročila i naše 

ŠD, kde se událo mnoho změn, které stojí 
za zmínku. Školní družina dostala nový 
kabát a to ve formě nového nábytku, 
který je moderní, funkční a také krásně 
osvěžil prostor svými veselými barvami. 
Děti tyto změny vnímají velmi pozitivně 
a my se snažíme jim vytvořit co nejpří-
jemnější prostředí ke společným hrát-
kám. Ovšem stále je co vylepšovat a tak 
se snažíme, kde se dá. Naposledy napří-
klad účastí na Jarmarku řemesel, kde se 
nám během první hodiny od otevření 
podařilo prodat vše, co leželo na stole a to 
bereme jako velký úspěch. Tímto bychom 
rádi poděkovali všem, kteří nás podpořili 
a odnesli si něco hezkého na památku. 
Díky vám jsme mohli dětem zakoupit 
přenosnou síť, kterou už teď často využí-
váme při míčových hrách. Také bychom 
rádi poděkovali všem účastníkům Krme-
línského Pra-ská-ní, jelikož se podařila 
nastřádat pěkná částka, která bude rov-
něž použita na obnovení výbavy hraček.

Snažíme se dětem zpestřit čas trávený 
v ŠD, a proto pro ně neustále vymýšlíme 
společné akce, na které se vždy velmi 
těší. Od začátku roku to byly např: 

• 1. ročník Zdolání Krmelínské „třista-
dvacetsedmičky“, kdy děti absolvovaly 
výstup na Krmelínský kopec s plně-
ním záludných úkolů;

• Dobrodružství Robina Hooda, kdy 
si děti vyzkoušely jaké to bylo žít 
v dobách zbojníků a hledali ztracený 
poklad;

• Beseda s panem myslivcem, která se 
uskutečnila na popud sběru kaštanů 
pro zvířátka žijící v lese. Tímto by-
chom i za děti rády poděkovaly panu 

Bejochovi za vstřícný přístup a úžasné 
zážitky z lesa, které děti hltaly nejen 
očima;

• Hotel Transylvania aneb stezka od-
vahy, kdy se všechny děti snažily být 
statečné.

Pokud si zrovna nehrajeme nebo 
nesoutěžíme, tak je možné, že nás 
můžete potkat třeba při společné pro-
cházce Krmelínem. Nic nebere na leh-
kou váhu, a tak se snažíme být vybaveni 
bezpečnostními vestami a výstražnými 
terčíky, ať jsme téměř k nepřehlédnutí. 
Za vesty, které využíváme bychom chtěli 
poděkovat těmto rodičům: Norysovým, 
Rehwaldovým, Kovalčíkovým. Díky vám 
jsme vidět!

 Všem rodičům a přátelům ŠD přejeme 
krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Vychovatelky ŠD a děti
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Z naší mateřské školy…
V tomto školním roce máme ve 

třech třídách 76 dětí – v Zelené a Žlu-
té po 28, v Červené je zapsáno 20 dětí.

V červnu se s námi rozloučilo 
21 předškoláků

Místo nich v září nastoupily nové děti 
a začal další koloběh seznamování se 
s prostředím mateřské školy.

Děti si zvykaly na odloučení od mami-
nek, nové kamarády, větší kolektiv vrs-
tevníků, na pravidla v něm panující… 
Cvičíme větší samostatnost při stolování, 
hygieně a sebeobsluze. Učíme se správ-
ně držet psací náčiní, slušně pozdravit, 
poděkovat … zkrátka spoustu dovedností, 
které se nám budou hodit nejen ve škole.

Naše aktivity

Starší děti se učí plavat. Během pod-
zimu dojíždějí jednou týdně na bazén 
do Frýdku-Místku a do Studénky. Velký 
zájem je již tradičně o lyžování. V tře-
tím lednovém týdnu proběhne lyžařský 
výcvik přihlášených dětí v lyžařském are-
álu na Bílé.

Přímo v mateřské škole se věnujeme 
i dalším aktivitám. Děti mohou vařit, pís-
kat na flétnu nebo se učit anglicky.

Součástí denního režimu bývají jednou 
za měsíc představení dvou divadélek - 
Smíšek a Myška Klárka. Kromě zábavy 
přinášejí dětem i poučná témata, týkají-
cí se bezpečnosti, péče o zdraví, preven-
ce před škodlivými vlivy, aj. Doplňují 
tak Rámcový vzdělávací program pro 
předškolní vzdělávání, kterým se každá 
mateřská škola řídí. V říjnu jsme navští-
vili kino v Klimkovicích. Nabídlo nám 
animovanou pohádku Samyho dobro-

družství. Jsme rádi, když se do dění v MŠ 
zapojují i rodiče. 

Na třídních schůzkách v září jsme 
naplánovali akce na celý školní rok. Rodi-
če dětí nám pomáhají např. s organizací 
mikulášské nadílky (3. třída), pečením 
vánočních perníčků (2. třída), zajišťují 
dopravu do školky v přírodě v Jeseníkách 
(1. třída), …

Chystáme

Do konce školního roku nás čeká ještě 
hodně zážitků - karnevalový týden v MŠ, 
besídka pro maminky, ozdravný pobyt na 
horách, výlet za strašidly, ozdravný pobyt 
u moře…

Posledně jmenovaná akce se konala 
letos v červnu a plánujeme pobyt také 
v příštím roce - v Chorvatsku, v malém 
kempu přímo u moře, s lékařským dopro-
vodem a programem pro děti (29. 6. - 8. 7. 
2014). 

Máme ještě volná místa, proto si dovo-
lujeme nabídnout pobyt širší veřejnosti 
- zejména těm, kteří si netroufají vyjet 
do zahraničí sami. Bližší informace Vám 
rádi poskytneme přímo u nás v mateřské 
škole.

Mgr. Miroslava Ryšková, třída „Červení“

Přeji všem dětem krásné 
a šťastné prožití 
vánočních svátků

Přeji Vám všem, ať zdraví a láska jsou 
Vám nablízku po celý rok 2014 i na blízku 
těch, které máte rádi.

Jitka Janková, ředitelka mateřské školy
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UNIE RODIČŮ
Drakiáda

Letos poprvé se Drakiády ujala UR, 
musím konstatovat, že napoprvé se to 
celkem povedlo, paradoxně vyšlo krásné 
počasí, svítilo slunce, bylo nádherně tep-
lo, ovšem žádný vítr, který je u pouštění 
draků dost podstatný. Drakům se nechtě-
lo létat, ale nakonec se nějaký vánek pře-
ce jen vyklubal.

Školní děti měly malou svačinku 
a ostatní si mohli něco na zub také kou-
pit. Pro dospělé byl připraven svařák, ale 
z důvodu vysokých teplot o něj nebyl moc 
zájem. Těšíme se na další rok, kdy nebe 
nad „Krmelákem“ ozdobí draci všech 
barev.

Bazárek
Další akcí UR byl podzimní bazárek 

dětského oblečení a potřeb. Jelikož je 
o tuto akci dlouhodobě malý zájem, 
zvažujeme, zda vůbec další jarní bazárek 
pořádat. Totéž platí o bazaru knih, který 
je obdobný.

Rej duchů
Rej duchů proběhl v pátek 1. listopadu 

a opět bylo pěkné počasí, dokonce nás 
při pochodu Krmelínem nedusil žádný 
čmoudící komín a smog. Trasa tentokrát 
vedla přes Důl a ukončena byla na hřišti 
TJ Sokol, kde měly děti i doprovod opět 
připravené občerstvení. Závěr Reje duchů 
byl zakončen diskotékou.

Příští rok chceme vylepšit strašení, 
a proto bychom rádi uvítali, kdyby se 
nám někdo z řad rodičů či dospělých sou-
rozenců přihlásil a rozšířil tak, společně 
se skauty, počet strašících příšer.

Závěrem musím poděkovat všem pomoc-
níkům, kteří pomáhali s přípravou reje. 

Foto Kovalčíková Denisa

Foto R. Tylečková
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Letmo z KONDORa
Jak už je dobře známo, mezi hlavní akti-

vity a náplň organizace KONDOR patří 
pořádání letních dětských táborů v údolí 
řeky Moravice. Na letošním ročníku se 
během tří turnusů vystřídalo přes 150 
dětí, o které se staralo bezmála 60 vedou-
cích. Každý turnus měl jinak pojaté téma 
celotáborové hry a motivoval děti k nej-
různějším aktivitám. Dle zájmu a ohlasů 
soudíme, že se nám práce daří, a proto 
každý turnus uspořádal v průběhu října 
a listopadu vzpomínkové táborové setká-
ní pro své „ovečky“. Pro děti byla při-
pravena spousta her, soutěží, promítání 
fotek, hraní na kytary, zpívání a kromě té 
veškeré zábavy se děti dozvěděly témata 
táborů na příští rok.

Proběhlo také z jara přesunuté „Tou-
lání s KONDOREM“, z nejbližších akcí 
nás čeká „Zimní stanování“ a organizace 
březnové zábavy se skupinami REZON 
a HEC v termínu 22. 3. 2014.

Bohužel letošní rok nás nečekaly jen 
pozitivní zprávy. Před nedávnem byl 
vykraden sklad naší základny a škoda 
byla vyčíslena na cca 50 000 Kč. Zcize-
no bylo mimo jiné, také pracovní nářadí 
potřebné ke stavbě a chodu tábora. Oslo-
vujeme tímto všechny spoluobčany, mají-
li doma nadbytečné nebo postradatelné 
nářadí, že mohou formou daru obohatit 
ochuzený inventář naší organizace (např.: 
kladiva, maticové klíče, štípačky, kombi-
načky, a další). V případě „nadbytku“ nás 
prosím kontaktujte na e-mail: masinn@
atlas.cz, nebo osobně Petru Máchovi 
i dalším členům naší organizace.

Více informací na www.kondorsv.com
Děkujeme a přejeme klidné prožití 

vánočních svátků.
Petr Mácha

Mikuláš ve škole
Letošní návštěva čerta a Mikuláše ve 

škole se konala 6. prosince. Děti se již na 
ni těšily a připravily si v každé třídě pro 
Mikuláše s doprovodem krásné písničky 
i básničky. Některé děti měly za uplynulý 
rok pár prohřešků, a tak si je čerti pěkně 
podali. Po snaze čertů odnést si některé 
z nich, nakonec nic nebylo a ani pokus 
o únos některé paní učitelky jim nevyšel, 
protože je děti bránily. Nakonec všechny 
děti dostaly od anděla a Mikuláše hodnot-
ný balíček, v němž nalezly nejen sladkos-
ti, ale i malý dárek potřebný třeba k zapi-
sování tajností nebo úkolů. Tento balíček 
zajistila, jako každý rok, Unie rodičů. 
Mikulášské kvarteto dopňovala parta čer-
tíků a andílků z páté třídy pod vedením 
Adély Adamusové, jímž tímto děkujeme. 
Hlavními aktéry byli Mikuláš (Martin 
Vrkoč), čert(Naďa Šlachtová), anděl (její 
kamarádka Věrka Langrová z Kopřivnice) 
a druhý čert (Yveta Kovalčíková), kterým 
patří největší dík. Zároveň chceme popřát 
všem dětem i dospělým krásný adventní 
čas, pohodové Vánoce a mnoho štěstí 
a zdraví v Novém roce. 

Za Unii rodičů při ZŠ Krmelín 
Ing. Yveta Kovalčíková

Foto D. Ignačík
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Beseda
V období od poslední informace o čin-

nosti Kloubu seniorů v říjnovém vydá-
ní Zpravodaje obce Krmelín organizo-
val výbor Klubu mimo pravidelné akce 
besedu s cestovatelem panem Homolou 
z Brušperka o přírodě a životě na jednom 
z ostrovů u Jemenu. Pečlivě a zajímavě 
zpracovaný videozáznam byl doplněn 
slovem. Cestovatel rovněž odpovídal na 
dotazy účastníků. Přítomní akci hodnoti-
li kladně a přejí si besedu o některé jiné 
zemi opět připravit.

Mikuláš
Na 5. prosince připravil výbor Klu-

bu přátelské posezení členů tentokrát 
s Mikulášem. Členky Klubu pro tuto 
akci připravily perníkové dárečky. Stejné 
dárečky připravily a jsou předávány i těm 
členům Klubu, kteří pro své stáří a nemo-
ci se akcí Klubu nemohou účastnit.

Zájezd
Na 7. prosince připravil Klub pro čle-

ny a další zájemce autobusový zájezd na 
vánoční jarmark, tentokrát do Kravař.

Poděkování
Nezadržitelně se blíží konec roku 2013, 

a to je období, ve kterém i výbor Klubu 
seniorů se připravuje na hodnocení čin-
nosti v uplynulém roce a na přípravu návr-
hu plánu aktivit v roce 2014. Výroční schů-
zi členů připravuje výbor Klubu v lednu 
2014 a na 13. února 2014 připravuje přátel-
ský večírek v restauraci Nautilus.

V souvislosti s přicházejícím obdobím 
vánočních a novoročních svátků i touto 
cestou děkuje výbor Klubu svým členům 
za jejich aktivitu, občanům za přízeň, 
vedení obce za všestrannou podporu 
aktivit. Poděkování si zaslouží i manželé 
Němcovi a další personál restaurace Nau-
tilus.

PF2014
Všem spoluobčanům přejeme příjemné 

prožití těchto svátků v klidu a pohodě, 
pokud možno v kruhu rodiny. Do roku 
2014 pak přejeme všem pevné zdraví, 
štěstí, vzájemné pochopení se, úctu a lás-
ku, která prosvětluje svět.

František Novák

Klub seniorů

PLESY 2014 (v Krmelíně)

10. 1. 2014 ODS (Restaurace Nautilus)
11. 1. 2014 Moto ples (Restaurace Na Benátkách)
25. 1. 2014 KDU–ČSL (Restaurace Nautilus)
31. 1. 2014 Unie rodičů (Hala TJ Sokol)
 1. 2. 2014 SDH (Hala TJ Sokol)
 1. 2. 2014 Futsalový večírek (Restaurace Nautilus)
 8. 2. 2014 TJ SOKOL (Hala TJ Sokol)
13. 2. 2014 Přátelský večírek Klubu seniorů (Restaurace Nautilus)
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Novodobá sanitka
Ve městě Frýdku–Místku 
a jeho blízkém okolí.

Do našeho města a jeho okrajových 
částí přichází nová služba pro senio-
ry, maminky s dětmi, hendikepované 
a ostatní spoluobčany, jenž, nemají nárok 
na klasickou přepravu sanitním vozem, 
ale potřebují se dopravit k lékaři, do nebo 
z nemocnice, na rehabilitace, do lázní 
a podobně.

Pro tyto případy 
vznikl v roce 2011 
projekt,,Novodobá 
sanitka“. Nyní 
máte možnost 
našich služeb 
využít i v okrese 
Fr ýdek–Místek. 
Přeprava se pro-
vádí osobními 
auty a ceny máme 
příznivé. Za uje-
tý kilometr 18 Kč 
mimo město, a ve 
městě si účtujeme 
jednotnou sazbu 
80 Kč. Platíte pou-
ze za samotnou 
přepravu a cenu 
Vám můžeme sdě-
lit i před jízdou. 
Navíc poskytuje-
me služby zcela 
zdarma a to: bez-
pečné vyzved-
nutí u Vás doma 
a doprovod k léka-
ři či do nemocnice, 
pomoc při vyři-
zování formalit, 

vyzvednutí léků, pomoc se zavazadly, 
bezplatné čekání do 30 minut a jiné. 
Po dohodě Vám taktéž přepravíme děti 
v našich sedačkách, kočárky a invalidní 
vozíky.

Projekt Novodobá sanitka získal první 
místo v národní soutěži Rozjezdy 2012.

V případě zájmu nás kontaktujte 
na tel. čísle: 604 960 378, nebo 
email: frydek-mistek@novodobasanitka.cz
Web: www.novodobasanitka.cz
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Mše svaté ve Starobělské farnosti 
o Vánocích 2013
V Krmelíně, v kostele sv. Jana a Pavla

24. 12. 2013 Štědrý večer – Vigilie Slavnosti Narození Páně 22:00 hod.

25. 12. 2013 1. svátek vánoční – Boží hod vánoční, Slavnost Narození Páně 8:45 hod.

26. 12. 2013 2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána 8:45 hod.

29. 12. 2013 Svátek Svaté rodiny 8:45 hod.

31. 12. 2013 sv. Silvestra, poděkování za uplynulý rok 16:45 hod.

1. 1. 2014 Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie 8:45 hod.

6. 1. 2014 Tři králové - Slavnost Zjevení Páně 16:45 hod.

Ve Staré Bělé, v kostele sv. Jana Nepomuckého
24. 12. 2013 Ranní chvály + Roráty 6:55 hod.

24. 12. 2013 Mše svatá pro děti 15:00 hod.

24. 12. 2013 Štědrý večer – Vigilie Slavnosti Narození Páně 21:00 hod.

25. 12. 2013 1. svátek vánoční – Boží hod vánoční, Slavnost Narození Páně 7:30, 10:00 hod.

25. 12. 2013 Návštěva u jesliček 11:00 - 17:00 hod.

26. 12. 2013 2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána 7:30, 10:00 hod.

26. 12. 2013 Návštěva u jesliček 11:00 - 17:00 hod.

29. 12. 2013 Svátek Svaté rodiny 7:30, 10:00 hod.

31. 12. 2013 sv. Silvestra, poděkování za uplynulý rok 18:00 hod.

31. 12. 2013 Předpůlnoční adorace 23:30 hod.

1. 1. 2014 Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie 7:30, 10:00 hod.

3. 1. 2014 Mše svatá s žehnáním koledníkům 18:00 hod.

6. 1. 2014 Tři králové - Slavnost Zjevení Páně 6:55, 18:00 hod.

24. 12. 2013 Štědrý večer – Vigilie Slavnosti Narození Páně 22:00 hod.

25. 12. 2013 1. svátek vánoční – Boží hod vánoční, Slavnost Narození Páně 10:00 hod.

26. 12. 2013 2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána 10:00 hod.

26. 12. 2013 Zpívání u jesliček 16:00 hod.

29. 12. 2013 Svátek Svaté rodiny 10:00 hod.

1. 1. 2014 Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie 10:00 hod.

V Proskovicích, v kostele sv. Floriána
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Moc vás všechny zdravím v tomto před-
vánočním čase a chtěl bych vám přiblížit 
dění v naší farnosti. Renovací dveří jsme 
dokončili opravy našeho krmelínského 
kostela. V tomto roce, který byl vyhlášen 
Rokem víry, jsme oslavili 1150. výročí 
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Mora-
vu. Na základě této významné události, 
po projednání s obecní radou, jsme se 
rozhodli postavit na Krmelínském kopci 
Kříž na poděkování Bohu za život v naší 
vesnici a zároveň jako prosbu o Jeho 
požehnání. Neboť - řečeno slovy našich 
předků - bez Božího požehnání je marné 
lidské namáhání. Stavba kříže se bude 
realizovat na jaře příštího roku.

Pozvánka

Zároveň bych vás všechny chtěl pozvat 
na vánoční bohoslužby do našeho koste-
la a na půlnoční mši svatou, která bude 
sloužena na Štědrý večer ve 22:00 hod. 
Zvu vás také na již tradiční benefiční 
koncert, který se bude konat v neděli 
12. 1. 2014 v 15:00 hod. v našem kostele, 
a z jehož výtěžku bude částečně realizo-
vána stavba kříže. Všichni se na vás moc 
těšíme.

Přeji vám všem radostné a pokojné pro-
žití vánočních svátků a do nového roku 
Boží požehnání. 

P. Jan Czudek, farář

Zároveň bych vás 
všechny chtěl 
pozvat na vánoční 
bohoslužby do 
našeho kostela a na 
půlnoční mši svatou
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Tři králové budou koledovat v Ostravě
Charita Ostrava se pravidelně zúčast-

ňuje celorepublikové Tříkrálové sbírky, 
kterou na pomoc lidem v nouzi pořá-
dá Charita Česká republika. Tříkrálová 
sbírka 2014 bude v rámci Ostravy a oko-
lí probíhat ve dnech 1. – 14. ledna 2014. 
Charita Ostrava se této tradiční veřejné 
sbírky zúčastní ve spolupráci s partner-
skou Charitou sv. Alexandra. 

Z finančních příspěvků dárců 
budou v Ostravě podpořeny 
tyto projekty:
1. Podpora lidí v závěrečném stádiu živo-

ta v Mobilním hospici a ošetřovatelské 
službě sv. Kryštofa

2. Podpora seniorů v pečovatelské službě 
Matky Terezy

3. Podpora lidí bez domova ve startova-
cích bytech sv. Lucie

4. Podpora aktivit matek s dětmi v tísni 
v azylovém domě sv. Zdislavy

5. Rekonstrukce tréninkových prostor 
pro lidi ohrožené sociálním vylouče-
ním v Charitním středisku sv. 

6. Lucie - startovací byty a vytvoření záze-
mí pro komunitní práci s dobrovolníky

7. Přímá hmotná humanitární pomoc 
lidem v nouzi v Ostravě 

8. Rozvoj chráněných dílen Charity sv. 
Alexandra

9. Podpora chráněného bydlení (nová 
sociální služba) Charity sv. Alexandra

Hledáme různé finanční a jiné mož-
nosti, jak uskutečňovat naše aktivity na 
pomoc lidem v obtížných životních situ-
acích. Obracíme se proto na Vás, vážení 
občané, s žádostí o pomoc při této celo-
státní akci, pořádané na pomoc těm, kteří 
to nejvíce potřebují. Všem, kteří se budou 

jakýmkoliv způsobem podílet na realizaci 
Tříkrálové sbírky 2014, předem děkuje-
me!

V roce 2013 bylo vykoledováno...

V loňské Tříkrálové sbírce 2013 se 
v Ostravě vykoledovalo 1 342 794 Kč. 
Finance byly využity v průběhu letošní-
ho roku na projekty na podporu aktivit 
Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra 
pro lidi bez přístřeší, lidi v závěrečném 
stádiu života, seniory, lidi se zdravot-
ním postižením a přímou humanitární 
pomoc lidem v nouzi. Částku 40 000 Kč 
jsme poskytli na podporu lidí zasažených 
povodněmi v červnu 2013. Děkujeme 
všem dárcům, koledníkům, úřadům i far-
ním společenstvím, kteří se do Tříkrálové 
sbírky 2013 zapojili.

Pořadatel
Pořadatelem Tříkrálové sbírky 2014 je 

Charita Česká republika se sídlem v Pra-
ze. Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. 
města Prahy podle zákona č.117/2001 Sb. 
o veřejných sbírkách.

Při pořádání Tříkrálové sbírky Charity 
Ostrava jsou sbírkové pokladničky úřed-
ně zapečetěny i rozpečetěny Magistrátem 
města Ostravy, finanční obnos je uložen 
na sbírkové konto 66008822/0800 u Čes-
ké spořitelny. Využití a vyúčtování finan-
cí z Tříkrálové sbírky pro záměry Charit 
jsou předkládány ke kontrole Diecézní 
charitě ostravsko–opavské.

Charita Ostrava
Kořenského 17, 
703 00 Ostrava-Vítkovice,
tel./fax: 596 621 094, 733 676 692, 
e-mail: veronika.curylova@charita.cz,
www.ostrava.charita.cz
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Charita sv. Alexandra
Holvekova 651/28, 
718 00 Ostrava-Kunčičky,
tel./fax: 596 237 831, 
e-mail: alexandr@charita.cz, 
www.charita-sv-alexandra.cz

V Krmelíně 4. a 5. 1. 2014
Jako každý rok proběhne Tříkrálová 

sbírka také v naší obci. Skupinky králů 
se vydají do ulic Krmelína v sobotu 4. 1. 
a v neděli 5. 1. 2014 v odpoledních hodi-
nách.

Děkujeme všem, kteří koledníky přijmou 
a tuto sbírku podpoří. Lenka Staňková

Žádost rodičům nově narozených 
dětí a rodinným příslušníkům 

našich spoluobčanů
Vážení občané, 
obec Krmelín dosud pořádala vždy dvakrát ročně vítání nejmenších občán-

ků do společenství obce. V současné době bohužel nemáme k dispozici údaje 
z evidence obyvatel, které bychom pro tuto společenskou akci mohli využít. 
Máme zájem ji zachovat i nadále a jelikož nechceme nikoho opomenout, žádá-
me touto cestou rodiče dítek, narozených v průběhu II. pololetí roku 2013, 
kteří mají zájem spolu s námi v zavedené tradici pokračovat, aby Obecnímu 
úřadu Krmelín narození svého dítěte ohlásili. 

Rovněž nejsme schopni v naší evidenci dohledat údaje 
o manželských párech, které slaví 50 let (zlatá svatba) či 
60 let (diamantová svatba) společného života, a kte-
ré by případnou gratulaci od našeho úřadu rády 
přivítaly. Z uvedeného důvodu je stále platná 
naše výzva rodinným příslušníkům rodi-
čů, kteří toto jubileum slaví, aby takto 
významnou událost sdělili pracovní-
kům kanceláře Obecního úřadu 
Krmelín.

S poděkováním Hana 
Plačková, 
pracovnice 
ohlašovny
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Prázdniny skončily a družstva mladých 
hasičů se začala připravovat na podzimní 
část celoroční soutěže Plamen. Branného 
závodu se kvůli změně věkových katego-
rií zúčastnilo jedno družstvo mladších, 
mimo soutěž. Na schůzkách v hasičském 
domě se mladí hasiči seznamují s hasič-
skou tématikou a hrají společenské hry. 
V týdnu Mikuláše si v Hasičském domě 
nazdobili perníky.

Poslední soutěže Beskydské ligy absol-
vovaly kolektivy mužů a žen, muži si spl-
nili svůj cíl a získali konečné 13. místo, 
ženám se poslední soutěž ve Fryčovicích 
nevyvedla. Přestože obdržely stejný počet 
bodů jako Vyšní Lhota, třetí příčka jim 
podle dalšího pomocného kritéria, men-
šího počtu lepších umístění, unikla. Ale 
i 4. místo je při rostoucí konkurenci v BL 
úspěchem. Na zakončení ligy ve Fryčovi-
cích převzala družstva diplomy a oceně-

ní. Domácí družstva si v dalším týdnu, 
na svém zakončení v Hasičském domě, 
zpříjemnila konec závodní sezóny spole-
čenskými hrami a tanečním rejem. 

V říjnu proběhla opakovací školení veli-
telů a strojníků, z nichž 7 si obnovilo for-
mou testu certifikáty, které je opravňují 
pracovat u jednotky v těchto funkcích. 
Řady nositelů dýchací techniky se po lis-
topadovém školení v Jánských Koupelích 
rozšířily o 4 nové členy. 

Výjezdy

Zásahové jednotce na podzim přibylo 
výjezdů. V průběhu měsíce října zasa-
hovala při požáru hospodářské budovy 
v Košatce. Nejdříve se v listopadu podí-
lela na nočním požáru nové zahradnické 
chatky v Paskově. Výjezd byl vyhlášen 
v čase 23.15 hod. a až po cca 3 hodinách 
došlo k uhašení objektu. Hned následu-
jí dopoledne znovu dohašovala skryté 
ohnisko ve stejném objektu. A na konci 

Hasiči Krmelín

Foto Krmelínských hasiček 
(zdroj web sdhkrmelin.cz)
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měsíce vyjela do Oprechtic k hašení udír-
ny uvnitř hospodářské budovy.

Podzimní čas patří sportovní přípravě 
v hale TJ Sokol, žáci v nich mají různé 
sportovní hry, dospělí se věnují sportovní 
přípravě zaměřené na běh a hrají kolek-
tivní sporty.

Rozsvícení stromu

V pátek 29. listopadu proběhlo u hasič-
ského domu „2. rozsvícení vánočního 
stromu obce Krmelín“. V garáži hasič-
ského domu bylo podáváno občerstvení, 
připravované hasiči a Unií rodičů a ven-
ku byl stánek s uzenými specialitami. 
V kulturním programu vystoupili žáci 
základní školy a pěvecký sbor Pátečníci. 
Rozsvícené světlo stromu symbolizuje ve 
středu obce začátek vánočního období. 
Závěrečný ohňostroj slavnostní část akce 
zakončil.

Náš kalendář

Na „Jarmarku řemesel“ představily 
členky ženského družstva akční kalen-
dář pro rok 2014, který nafotily s použi-
tím hasičské techniky JSDH Krmelín. 
Nástěnný kalendář si můžete zakoupit 
v ceně 170 Kč, v případě zájmu pište na 
email (hkvitova@seznam.cz) nebo telefo-
nujte na číslo 603 788 075. Koupí tohoto 
kalendáře přispějete družstvu žen SDH 
Krmelín na pořízení nového vybavení pro 
požární sport a ženy Vám tímto za Vaši 
ochotu a podporu děkují. 

Sledujte webové stránky

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. 

Měsíc prosinec je pro sbor bilančním 
a valná hromada v sobotu 14. 12. 2013 jej 
uzavře. Zhodnotí činnost, ocení své členy 
a nastaví plán na rok příští.

Začátkem roku se znovu vydáme na 
nejvyšší bod Beskyd, z jehož vrcholu uvi-
díme krajinu a plány, které máme, s pat-
řičným nadhledem.

Hasičský ples
Hasičský ples se skupinou Proxima 

Orchestra v sobotu 1. 2. 2014 přinese 
maximální porci nejlepší taneční hudby 
a hitů, soutěž o nejlepšího nositele sym-
bolu plesu, tombolu s velkým množstvím 
lákavých cen a vystoupení skupiny Dým-
Tým.

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

Prodej kalendářů na Jarmarku



Městský úřad Brušperk 
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
Tajemník Městského úřadu Brušperk 

vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa 

DĚLNÍKA PRACOVNÍ SKUPINY MĚÚ  
se specializací na zahradnické práce - péče o 
veřejnou zeleň, péče o květinové a keřové záhony a 
ořezy dřevin, ostatní práce související s údržbou 
majetku města.  
Řidičský průkaz skupiny B vítán. Platová třída 5, po 
uplynutí zkušební doby možnost získání osobního 
příplatku. 
Pracovní poměr na dobu neurčitou, se zkušební 
dobou 3 měsíců, s nástupem od 1. 3. 2014.  
 
Přihlášky s  životopisem zasílejte na adresu:  
Městský úřad Brušperk, tajemník městského úřadu, 
K Náměstí 22, 739 44 Brušperk. 

INFORMACE
správce místního hřbitova

Oznamujeme občanům, že 
bude od 20. prosince 2013 

do 6. 1. 2014 otevírací doba 
hřbitova prodloužena 

od 7:00 hod. do 20:00 hod.

Prodám jednohrob 
na místním hřbitově v Krmelíně. 

Je opatřen novým žulovým 
rámem a 2-dílnou krycí deskou. 

Bližší informace obdržíte na 
telefonním 

čísle: 558 674 062.
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Hasiči přicházejí s kampaní varující 
před nebezpečnými plyny a požáry v domác-
nostech

Česká asociace hasičských důstojníků 
(ČAHD) zahájila letos v létě ve spoluprá-
ci s Hasičským záchranným sborem (HZS) 
Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého 
kraje dlouhodobou kampaň, varující před stá-
le více hrozícím nebezpečím požárů a úniku 
zemního plynu, propan-butanu a oxidu uhel-
natého v domácnostech.

Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí 
zranění i usmrcení osob při událostech souvi-
sejících s výbuchem zemního plynu v domác-
nostech. V živé paměti máme poslední dvě 
„velké“ události v únoru 2013 ve Frenštátu 
pod Radhoštěm a o dva měsíce později v Pra-
ze, které si vyžádaly několik mrtvých a zraně-
ných osob. Poslední případ výbuchu souvise-
jícího s únikem plynu se stal v září v bytovém 
domě v Havířově-Šumbarku.

Časté jsou v dnešní době také otravy oxi-
dem uhelnatým vznikajícím při nedokonalém 
spalování (karmy v koupelnách, závadné kotle 
apod.). Kampaň je také reakcí na obavy obča-
nů z celé ČR, kteří stále častěji volají na tís-
ňovou linku hasičů s upozorněním, že v okolí 
svého bytu či bydliště cítí plyn.

Statistika posledních šesti let (http://www.
cahd.cz/?page_id=1234) jasně hovoří o nebez-
pečí a důležitosti nepodceňování negativní 
„role“ plynů v domácnostech. Počet mimo-
řádných událostí (únik nebezpečných plynů) 
stále roste, stejně tak jako počet zachráněných 
a evakuovaných osob. 

Pozornost si zaslouží rovněž následky 
požárů v domácnostech. Ačkoli počet požá-
rů v domácnostech za období let 2008 až 
2012 činí „jen“ 18 % z celku, jejich následky 
jsou alarmující. Počet usmrcených osob při 
požárech v obytných budovách v porovnání 

s usmrcenými osobami při ostatních požárech 
dosahuje přibližně 40 %. Počet zraněných 
osob při požárech v domácnostech činí téměř 
50 % z celkového počtu zraněných. 

Ze statistiky v letech 2008 až 2013 vyplývá, 
že počet osob usmrcených v důsledku otrav 
nebezpečným plynem není tak alarmující 
jako např. počet úmrtí při požárech. Je třeba 
ovšem brát ohled na vysoké riziko, které při 
úniku nebezpečného plynu hrozí, především 
výbuch s následným požárem. Hasiči v ČR 
vyjíždějí k událostem s únikem nebezpečného 
plynu v průměru jednou denně!

ČAHD bude informovat v rámci kampaně 
prostřednictvím letáků či podrobnými infor-
macemi na svém webu. Informativní letáky 
jsou k dispozici ke stažení a volnému využití 
(vytištění) různými subjekty (obcemi, bytový-
mi družstvy apod.) i jednotlivci. Uloženy jsou 
na webu ČAHD: http://www.cahd.cz/?page_
id=835.

Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) jsou 
k dispozici vedle popisu vybraných nebez-
pečných plynů, seznamy hlásičů požáru 
a detektorů plynů – metanu (zemního ply-
nu), propan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou 
doplněny o rámcové cenové relace a fotografie 
a také o otevřený seznam firem, které je vyrá-
bějí či dodávají na trh. Tento seznam je možné 
doplňovat a upravovat. Tyto detektory snižují 
riziko výbuchu či otravy v domácnostech. Hlá-
siče požáru upozorní na vznikající požár.

V Moravskoslezském kraji zajistí hasiči, ve 
spolupráci s dopravci, umístění 1300 kusů 
letáků v průběhu celého měsíce listopadu 
u všech hlavních dopravců. 

Na začátek listopadu připravuji hasiči 
v Ostravě seminář pro velká stavební a bytová 
družstva a majitele bytových domů v našem 
kraji, zaměřený na zajištění bezpečnosti 
v domácnostech. 

Kampaň varující před nebezpečnými plyny 
a požáry v domácnostech
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Stalo se již vžitou tradicí, že v období 
vánočních svátků a Silvestra oživne naše 
sportovní hala nebývalým ruchem, kde si 
sportovci i fanoušci odskočí od stolů plné-
ho jídla a cukroví a najdou si čas věnovat 
se svému oblíbenému sportu. A že nabíd-
ka je pestrá, posuďte sami:

Turnaje
22. 12. turnaj ve stolním tenisu jednot-

livců i dvojic od 14 hodin herna 
stolního tenisu, zodpovědný 
Jamroz Ladislav

25. 12. turnaj v nohejbalu družstev od 
8:00 hodin sportovní hala, zod-
povědný Mácha Pavel ml. 

26. 12.  turnaj v tenisu losovaných dvo-
jic od 8:00 hodin sportovní hala, 
zodpovědný Balcar Tomáš

27. 12.  turnaj mladších žáků v házené 
od 8:00 hodin sportovní hala, 
zodpovědný Vijačka Mirek - 
šachový turnaj jednotlivců od 
14:00 hodin požární zbrojnice, 
zodpovědný Holaň Slávek - tur-
naj čtyř generací v házené od 
16:00 hodin sportovní hala, zod-
povědný Šindel Petr

28. 12.  turnaj čtyř generací v házené, 
2. část – od 16:00 hodin sportov-
ní hala, zodpovědný Šindel Petr

29. 12.  turnaj ve volejbale, od 8:00 
hodin sportovní hala, zodpověd-
ný Janus František

30. 12.  turnaj v badmintonu smíšených 
dvojic. Od 15:00 hodin sportov-
ní hala, zodpovědná Zborovská 
Lenka

Z naplánovaného vánočního programu 
si může vybrat každý, je možno ještě pro-

Vánoce plné sportu…
gram ve volných termínech z iniciativy 
zájmových skupin doplnit o další turnaje 
v sálové kopané, futsalu, šipek, florbalu 
apod. Nabídka je lákavá. Chce to přijít 
mezi nás zasportovat si nebo povzbudit. 
Naše sportovní oddíly vstoupily do pod-
zimního kola sezóny 2013-14 postupně 
a hned nutno podotknout, že nijak pře-
svědčivě. 

Házená

Házenkářská družstva svá účinkování 
v mistrovských soutěžích v letošním roce 
již ukončila. Mladší žáci v mistrovských 
soutěžích obsadili ze 7 družstev velmi 
pěkné 3. místo za rezervami Kopřivnice 
a Frýdku – Místku s 8 body a s vynikají-
cím poměrem branek 129 ku 62. V rám-
ci zimní přípravy se zúčastnili naši žáci 
30. 11. turnaje v Paskově, kde skončili ze 
šesti družstev čtvrtí. Nejlepším hráčem 
turnaje byl vyhlášen náš Radek Tannert, 
který nastřílel 23 branek. Družstvo mužů, 
hrající SM ligu, v podzimním hodnocení 
obsadilo také 3. místo s 12 body (225:163) 
za Hlučínem a Suchdolem. Nejlepšími 
našimi střelci byli Mácha Petr s 34, Binek 
František a Vojtovič Radek s 25 branka-
mi. I muži plánují v rámci zimní přípravy 
2 turnaje.

Futsal

Naše Áčko futsalistů v sezóně 2013/14 
má proti očekávaní velmi špatný start 
v divizi „F“. V předcházející sezóně se 
umístili na prvním místě a postup do 
II. ligy propustili Vítkovicím, z čehož se 
předpokládalo, že letošní ročník bude 
procházkou růžovou zahradou. Opak 
je pravdou. Odchod několika hráčů, 
absence zraněných opor a silně omlaze-



Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2013 31

TJ Sokol

né družstvo sehrálo své a tak ve čtyřech 
sehraných utkáních dosud na body nedo-
sáhlo. Do konce sezóny je sice ještě hod-
ně zápasů, ale už nyní lze usuzovat, že na 
postupové ambice musíme rychle zapo-
menout a spíše se soustředit na záchranu. 
Naopak Béčko vstoupilo do městského 
přeboru neohroženě a všechny dosavadní 
zápasy vyhrálo. Jen, aby v tom vítězném 
tažení pokračovalo.

Stolní tenis

Stolní tenisté, jejichž obě družstva se 
v minulé sezóně pohybovala u dna tabu-
lek, si letos vedou o něco lépe a jak Áčko 
v okresní soutěži 2. třídy i Béčko o soutěž 
níž jsou shodně na 8. místě. Snad se blýs-
ká na lepší časy. 

Ostatní sporty

Ostatní aktivity v rekreačních sportech, 
hromadných cvičeních, v karate i fitcen-
tru pokračují dle časového rozvrhu. Jen 
volejbalisté si v naší hale uspořádali 23. 11. 
2013 - VII. ročník turnaje o „Putovní pohár 

TJ Sokola Krmelín“, kterého se zúčastnilo 
6 družstev z blízkého okolí. Hrálo se sys-
témem „každý s každým“ vždy na 2 sety 
a bylo sehráno celkem 15 utkání, čímž se 
turnaj protáhl do pozdních odpoledních 
hodin. Vítězství a putovní pohár si nako-
nec odnesli volejbalisté z Horních Datyň, 
druzí byli z Nové Bělé a na třetím místě 
skončil Krmelín.

Zateplení – stále čekáme

Určitě krmelínskou veřejnost bude zají-
mat, jak pokračuje naše žádost o zateple-
ní sportovní haly v dotačním programu 
„zelená úsporám“, který vypsal Státní 
fond životního prostředí. O této akci jste 
byli v předešlém zpravodaji informováni. 
I když jsme se s projektem přihlásili už 
v první vlně (28. 8. 2013), dosud nepro-
běhlo vyhodnocení a dle firmy Renards 
dotační, s.r.o., která nás v této záležitosti 
zastupuje, výběr veřejných staveb, které 
získají dotační program, bude nejdříve až 
koncem března 2014. Do té doby nezbývá 
jen čekat a doufat…

Mužstvo mužů 
(foto L. Pchálek)
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Tenisové střípky
Podzimní měsíce na tenisových kurtech 

byly vlastně přípravou na zimu, ti méně 
aktivní využívali posledních slunečních 
paprsků k tomu, aby si sportem zpříjem-
nili volný čas, ti náročnější se přesunuli do 
hal, aby pokračovali bez přestávky ve svém 
oblíbeném sportu. Všechny soutěže skon-
čily už v létě a byli jste v minulém zpra-
vodaji již o výsledcích informováni. Teď 
nezbývá našim družstvům než se na příští 
sezónu řádně připravit, neboť ta letošní 
nebyla zrovna tou nejlepší. Do příští sezó-
ny náš oddíl znovu přihlašuje tři družstva 
a to ženy, muže a muže - veterány nad 45 
let. Všechna družstva budou hrát stejné 
soutěže jako v roce 2013, neboť žádné 
družstvo nesestoupilo ani nepostoupilo. 
Nyní bude záležet na kapitánech družstev 
(Šárka Odehnalová, Lukáš Ertel a Ivo Šin-
del), aby sestavili kvalitní soupisky hráčů 
do svých kategorií.

Memoriál Mirka Hanzelky
V sobotu 7. 12. 2013 proběhly v naší jednotě 

dvě akce, které stojí za povšimnutí. Nejdříve 
od rána probíhal v hale 2. ročník „Memoriá-
lu Mirka Hanzelky“, kterým si připomíná-
me našeho významného sportovce a aspoň 
tímto způsobem mu vzdáváme hold. Mirek, 
jak jsme mu všichni říkali, nemalou měrou 
přispěl k rozvoji naší Tělovýchovné jedno-
ty. Turnaj v sálové kopané mužů, kterého se 
zúčastnilo 5 družstev ze sousedních obcí, měl 
vysokou sportovní úroveň, kterou potvrzuje 
i účast bývalých aktivních fotbalistů, nevyjí-
maje i ligových . Turnajové vítězství získalo 
družstvo z Petřvaldu na Moravě, na druhém 
místě skončila Stará Ves nad Ondř., třetí bylo 
družstvo ze Staré Bělé a čtvrtý pak Krmelín. 
Nejlepšími jednotlivci turnaje byli vyhlášeni 
Huvar Radek (Petřvald) jako nejlepší střelec 
se 14 brankami a Matušínský Petr (Krmelín) 
jako nejlepší brankář.

Mikulášské trhy
V odpoledních hodinách se na hříšti konaly 

„mikulášské trhy“, které byly rovněž druhým 
ročníkem. Letošní trhy byly sice proti loňsku 
ochuzeny o kluziště, které se těšilo velkému 
zájmu dětí, ale přesto pro ty nejmenší byly 
připraveny různé hry a soutěže. Vyvrcholením 
pro děti byl Mikuláš s čertem, kteří dětem pře-

dali drobné dárky. Vedle vánočního stromu 
a betlému, byly pak pro dospělé připraveny 
horké nápoje –vařonka, svařené víno, dále 
prodej domácích masných výrobků, prodej 
sýrů a mléčných výrobků, frgálů, vánočních 
ozdob i prodej živých ryb. Děti si mohly ve 
stánku vyzkoušet i zdobení perníčků, kde 
bylo neustále plno děvčat. Určitě tato akce 
byla zpestřením adventních dnů, ale i pří-
ležitostí drobného nákupu na vánoce.

PF 2014
Krmelínští sportovci přejí všem spolu-

občanům příjemné prožití svátků vánoč-
ních a bezstarostný vstup do roku 2014. 
V příštím roce Vás zveme do všech našich 
sportovních zařízení k aktivnímu nebo 
rekreačnímu sportování. Dveře jsou pro 
každého otevřené!

Pchálek Leoš st.
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Turnaj „Babí léto“
Velmi zdařilou akcí bylo tradiční „babí 

léto“, které se uskutečnilo 12. října v celém 
tenisovém areálu. Ve 13 hod. bylo rozloso-
vání turnaje čtyřher a losování dvojic, od 15 
hodin pak se připojili i rodinní příslušníci. 
Nechyběly kulinářské výrobky našich žen, 
ani moravské víno, či kvasnicové pivo od 
Hodže. Turnaje se zúčastnilo 10 dvojic, hrá-
lo se ve dvou skupinách systémem „každý 
s každým“ a do finále postoupili vítězové 
skupin a o třetí místo se utkali druzí ze sku-
pin. Všechna utkání se hrála na jeden set. Ve 
finále zvítězila dvojice Balcar Tomáš – Čaj-
ková Radka poměrem 7: 5 nad dvojicí Lanča 
Tomáš – Sinér Miroslav. Třetí místo si vybojo-
vala dvojice Paulík Karel se Sikorou Petrem. 
K atraktivnosti turnaje určitě přispělo velmi 
krásné podzimní počasí i to, že k nasazeným 
hráčům byli nalosováni zbývající hráči, takže 
před turnajem nebylo jasných favoritů. Tato 
sportovně zábavná akce, která se protáhla do 
pozdních večerních hodin, byla tou nejlepší 
tečkou za uplynulou sezónou. Babího léta se 
účastnil rekordní počet hráčů i rodinných 
příslušníků, kterých bylo dohromady 48 
a na stoly donesly naše ženy 14 druhů dob-
rot. Nejen, že se všechny snědly, ale mnohé 
ženy si vzájemně vyměnily i recepty.

Tenisová škola
A nyní ještě dalších pár informací z naše-

ho tenisového oddílu. Tenisová škola těch 
nejmenších pokračuje od konce října ve 
sportovní hale, kdy přešla z venkovních 
kurtů a v současné době ji navštěvuje 14 
žaček a žáků. Další zájemce je možno při-
hlásit u instruktora tenisu na telefonním 
čísle 604 601 387. 

Hospodaření
Hospodaření tenisového oddílu bylo 

i letos úspěšné, což dokazuje i to, že v říj-

nu jsme splatili 18. splátku OÚ v Krmelí-
ně ve výši 40 tisíc Kč, čímž nám na příští 
rok zůstává už jen posledních 80 tisíc Kč 
a půjčka bude zcela zaplacena. Je třeba 
znovu připomenout, že bez sponzorských 
darů by se to určitě nepodařilo. Pro příš-
tí rok jsme si naplánovali vedle běžných 
údržbářských činností zahájení rozsáh-
lejší úpravy svahu u boudy na antuku 
a kolem ocelového schodiště a prostory 
osadit okrasnými drobnými dřevinami. 
Obrátíme se na některou zahradnickou 
firmu o odbornou radu, případně o pomoc 
při realizaci. Myslíme si, že po opravě 
a nových omítkách zdravotního střediska 
by si zasloužilo i jeho okolí zlepšení vzhle-
du sousedních ploch.

Druhou, neméně náročnou akcí bude 
částečné zastřešení plochy mezi klubov-
nou a zdravotním střediskem, které by 
mělo chránit před deštěm i ostrým slun-
cem a mělo by být odpočinkovou zónou 
hráčů po tenisu i pro společenské akce 
(vítání jara, babí léto apod.). Zároveň může 
posloužit i jako úkryt kočárků za deště při 
poradnách dětí. 

Obě tyto akce investičního charakteru 
jsou finančně náročné a sama doba ukáže, 
co všechno si můžeme dovolit. Ke konci 
letošního roku budeme mít v tenisovém 
oddíle členskou základnu v počtu 65 členů.

Vánoční turnaj

Konečnou dvojtečkou za sezónou 
a celým rokem 2013 bude vánoční tur-
naj dvojic v tenisu, který se uskuteční ve 
sportovní hale TJ Sokola v Krmelíně dne 
26. prosince 2013 od 8:00 hodin a spadá 
do režie vánočních turnajů místní jednoty 
Sokol. Na tento vánoční turnaj zveme hrá-
če i fanoušky.

Pchálek Leoš, st.





PRONÁJEM BYTU
3+1, 84 m2, 

4 900 Kč/měs.+ služby.

Krmelín, Hajní 788

Nezařízený, 
s vyhlídkou do lesa 

a zahrádkou.

Mob: 736 784 344

e-mail: 
ivan.mikenda@seznam.cz

www.PLOTY-PLETIVO.cz
Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, průmyslové, lesnická a chovatelská pletiva.

www.VRATA-OSTRAVA.cz
Výklopná od 9.999 Kč. Dále dvoukřídlá, sekční. Manuální nebo s pohonem. Typizovaná i na míru. 

Dodáváme také vstupní dveře do účelových prostor. Zajistíme montáže.

www.THUJA.cz
Thuje na živý plot od 10 Kč/kus. Množstevní slevy. Sazenice i vyšší stromky.

Stínicí tkanina: 35 – 90% zastínění. Různé výšky. Mulčovací tkanina. Doprava po celé ČR.

www.KREPELKAJAPONSKA.cz
Chovejte KŘEPELKY: Prodáváme líhně, klece, krmivo, napáječky, krmítka 

a další doplňky pro chov drůbeže.

www.STRECHY-OSTRAVA.eu
Kompletní realizace střech – střechy na klíč, opravy. Pokrývačství – pokládky krytin, zateplení střech. 

Klempířství – okapy, svody, oplechování říms a komínů.
Tesařství – střešní konstrukce, krovy, přístřešky, střešní okna.

Vítězslav Kanclíř, Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá
tel.: 722 550 000 – otevírací doba: po-pá 8:00 – 15:00 hod.

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

731 732 927



Nabízíme široký sortiment úsporných, eko-

logických 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 200 spokojených 

zákazníků po celé ČR. Navštivte naše web. 

stránky, kde se dozvíte více informací, nebo 

volejte pro bližší informace.

Automatické kotle (splňují emisní třídu 3), 
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

Možnost nákupu 
i na splátky!

S T Ř 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
• Odvoz a likvidace odpadů
• Zednické práce
• Zateplení stěn budov
• Montáž plastových oken a dveří
• Výroba a montáž okenních sítí a žaluzií
• Kompletní dodávky materiálu

Nemáte dostatečnou hotovost?
Umožníme Vám platbu formou splátek.

Zdarma zhotovení cenové nabídky.

Tel.: 775 210 970
chrastinar@seznam.cz

www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz



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
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akce v obci

Letošní druhé rozsvěcování proběhlo 
v pátek 29. listopadu. Opět se sešlo velké 
množství přihlížejících, kteří přišli naši 
novou tradici podpořit.

Tentokrát bylo ozvučení perfektní, 
a proto připravený program neměl chybu, 
za což vděčíme Davidu Ptáčkovi a jeho 
partě pomocníků.

Děti ze ZŠ měly nacvičený program pod 
vedením třídních učitelek a musím dodat, 
že se se jim to vskutku podařilo. Rovněž 
pěvecký sbor Pátečníci z gymnázia Volgo-
gradská v Ostravě - Zábřehu nám předve-
dl krásný hudební i pěvecký zážitek pod 
vedením pana prof. P. Paličky. Také všem 
moc děkujeme.

Novinkou na letošním rozsvěcování 
byly „Bengálské ohně“, u kterých jste se 
mohli zahřát a které příjemně doplňovaly 
večerní adventní atmosféru. Za ně vděčí-
me Lukáši Janáčkovi.

Ohňostroj, na který přispěli manželé 
Bočkovi, Dáša a Martin Balcarovi, Kovalčí-
kovi, pan kominík Chmelíček, pan Kokeš 
autodoprava a náš střelmistr Jiří Bertók fa 
Cemdest, byl letos opravdu úchvatný.

Nesmím zapomenout na Janu Zmeška-
lovou a Janu Máchovou, které opět dobro-

V pořadí 5. Prá-ská-ní proběhlo již 
tradičně v restauraci Na Benátkách. 
Opět musím poděkovat sponzorům – 
manželům Bočkovým, Michalcovým, 
Kovalčíkovým a panu Kokešovi, kteří 
přispěli finanční částkou. 

Po odečtení všech nákladů (DJ, pla-
káty, OSA) nám zbylo neuvěřitelných 
10 000 Kč. Tato částka je určena pro 
děti do školní družiny v Krmelíně. Za 

volně pomohly Unii rodičů s prodejem čaje 
a svařáku. Na výrobu svařáku manželé 
Michalcovi věnovali 8l vína, a manželé 
Bočkovi darovali koláče pro všechny účin-
kující. Všem děkují zástupci UR.

Samozřejmě, že velký podíl na celé 
přípravě měli hasiči z Krmelína, kteří 
připravili prostor pro konání této akce. 
Největším koordinátorem příprav byl 
ovšem Martin Balcar, který mi pomohl 
dát všechny kousky skládačky dohroma-
dy, tzn. aby vše klaplo a aby se závěrem 
náš vánoční strom rozzářil.

Naposled chci poděkovat obci, že uhra-
dila náklady na stavbu podia, osvětlení 
a ozvučení, a aby mohl strom vůbec svítit, 
i na elektrickou energii.

Vás všechny bych chtěla poprosit, 
abyste posílali hlasy na www.rozsviti-
mevasevanoce.cz v sekci „Soutěž o nej-
hezčí vánoční strom měst a obcí“, protože 
jsme náš strom do této soutěže přihlásili.

Ještě jednou všem děkuji, omlouvám 
se, jestli jsem na někoho zapomněla 
a těším se na 3. ročník, tentokrát v pátek 
28. listopadu 2014.

Za všechny organizátory 
Ing. Yveta Kovalčíková

tyto peníze byly nakoupeny hry, hračky 
a sportovní potřeby, které budou předá-
ny organizátorem akce Hajcmanem (ali-
as Martinem Balcarem a spol.) dětem na 
Vánoce.

Poděkování patří také panu sokol-
níkovi Zacharczykovi a panu Červen-
kovi, kteří u vchodu vybírali vstupné. 
Moc ještě jednou děkujeme manželům 
Michalcovým za poskytnutí sálu zdarma 
a všem platícím účastníkům akce, bez 
kterých by se to samozřejmě neobešlo. 

PRÁ-SKÁ-NÍ

Rozsvěcování vánočního stromu 2013





Mikulášské trhy
7. 12. 2013






