
Občasník č.1                                      Duben 2001

Láskyplné prožití Velikonočních svátků s optimistickým očekáváním naděje 
přejí svým spoluobčanům starosta obce, pracovníci obecního úřadu a redakční 
rada Zpravodaje. 

Úvodní slovo starosty

Vážení občané,

    postupným zvyšováním hladiny rtuťového sloupce venkovního teploměru objevuje se síla, 
vypuzující nás z obydlí, která mohutní s přibývajícím počtem jarních dní.  Zkrátka, jaro je zde a bez 
obav na eventuální otázku, co jsme dělali v zimě, odpovíme, že jsme se pečlivě připravovali právě 
na  tyto dny. 
    Výjimkou výše popsaného není ani obecní úřad. Konec loňského a začátek letošního roku byl 
věnován projektové přípravě dvou  letošních hlavních investic - 1. etapě chodníku na ul. Brušperské 
od Restaurace Benátky po ul. Lipovou (asi 1,9 mil.Kč) a opravě budovy Kulturního domu - zateplení 
pláště a stropu, výměna oken a střešní krytiny nad budovou a změna rovné střechy na sedlovou 
nad Restaurací Nautilus. Záměrem je obě akce realizovat v letošním roce, což bylo schváleno  na 
15. zasedání zastupitelstva obce dne 8.3.2001 v rámci rozpočtu obce na rok 2001.
    Kromě těchto stěžejních investic budou provedeny  drobné rekonstrukce (cesta Na Nový svět -
od odbočky  na bývalou skládku  po můstek přes potok Machůvka, sanace omítek v suterénu ZŠ a 
další dle finančních možností).
    Rovněž jsou objednány projekty II. etapy chodníku na ul. Brušperské od ul.Lipové po ul. 
Včelařskou, změny rovné střechy na sedlovou na budově MŠ se zřízením  malometrážních 
obecních bytů, úpravy bývalé uhelny v budově MŠ na klubovnu, stavební úpravy kuchyně 
v Kulturním domě s rozmístěním zařizovacích předmětů a odsáváním, vodovodu na ul. Lyskova a 
pasport veřejného osvětlení jako podklad pro rekonstrukci s optimální regulací. Projekční 
připravenost je nutnou podmínkou pro možnost požádat o dotace ze státních zdrojů a při dostatku 
finančních prostředků akce  bez časových ztrát realizovat, zejména s ohledem na nadějně se 
vyvíjející jednání o prodeji plynovodu za přibližně 6,5 mil. Kč. Ve výhledu je zadání studie řešení 
chodníku na ul. Bělské z křižovatky ve středu obce po Cigánku a projekt ostrůvků na silnici I/58 
v prostoru autobusových čekáren zastávky U lesa.

      Optimisticky věřím, že dostatek sil a pevné zdraví umožní naše smělé záměry v letošním roce 
realizovat a tím přispět k zesílení pocitu hrdosti na to být občanem Krmelína.
        
                                                                                                  Ing. Václav Zezulka, starosta 
obce                                                              

                                                                                                           



Informace o dění v obci od 13. zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2000

 byla  uzavřená  smlouva  s firmou EKO-KOM-úhrada za separaci odpadu
 zahájeny činnosti vedoucí k návrhu smlouvy o prodeji plynovodu Severomoravské
      plynárenské, a.s.
 předána výkresová dokumentace stavebních úprav budovy KD
 zaslána přihláška na běh T.FOXE  dne 2.6.2001
 informace o stavu pronájmu místnosti v budově OÚ-výdejna léků
 informace o záměru pronajat pozemek po p.Kellerové
 informace o novém pracovníkovi p. Steinerovi

 předání dokumentace 1. etapy chodníku Benátky-ul.Lipová dne 29.1.2001

Usnesení  z 14. zasedání zastupitelstva obce,  konaného dne  25.1.2001

1.   Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
      a)  kontrolu usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce
      b)  informaci o dění v obci od 13. zasedání zastupitelstva obce

2.   Zastupitelstvo obce schvaluje:
      a)  rozpočtové změny původního rozpočtu roku 2000 (Rozpočtové opatření č.6/2000) 
      b)  odměny členům komisí při radě obce za rok 2000
      c)  úhradu rozdílu daně vyměřené z kupní ceny a z ceny odhadní při výkupu pozemků pod
           místními komunikacemi-vztahuje se i na neuskutečněné výkupy na něž byla uzavřena
           smlouva o smlouvě budoucí

Informace o dění v obci od 14. zasedání zastupitelstva obce dne 25.1.2001

 od 2.4.2001 nastoupí k výkonu civilní služby p.Lukáš Janáček
 od 1.2.2001 byl stanoven k výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků městský úřad
     Frýdek-Místek
 Okresní úřad Frýdek-Místek, finanční referát provedl dohlídku na úseku místních a 
     správních  poplatků s výsledkem bez výhrad
 OSA uhrazen poplatek za veřejné provozování hudebních děl v roce 2001 ve výši
     2 208,- Kč
 příspěvek na provozování linky č. 33 v roce 2001 činí 19 726,- Kč
 rekonstrukce budovy KD-proběhlo územní řízení, po souhlasu majitele sousedního pozemku se 

vstupem bude vydáno  stavební povolení s následným výběrovým řízením
 chodník  1. etapa  ul. Brušperská-jsou zajišťována vyjádření dotčených organizací
     (SmVaK, Telecom a HZS F-M), poté bude požádáno o územní řízení
   nabídka na odkup plynárenského zařízení za 6 432 360,- Kč při investičních nákladech 
     21 396 429,- Kč (30%)  
     Splatnost: po podpisu smlouvy   2 572 944,- Kč
                                        2002        1 700 000,- Kč
                                        2003        1 200 000,- Kč
                                        2004           959 416,- Kč

Usnesení  z 15. zasedání zastupitelstva obce,  konaného dne 8. 3.2001



1.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
     a)   kontrolu usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce
     b)   informaci o dění v obci od 14. zasedání zastupitelstva obce

2.  Zastupitelstvo obce schvaluje:
     a)   zprávu o inventarizaci majetku obce k 31.12.2000
     b)   rozpočet obce na rok 2001 s těmito úpravami:
           zvýšení    oddíl,paragraf 
                          1014           o        500,- Kč - ozdravování hospodářských zvířat
                          3419           o   50 000,- Kč - příspěvek TJ Sokol
           snížení     oddíl,paragraf
                           3639          o   50 000,- Kč - místní hospodářství
                           6409          o        500,- Kč - ostatní činnosti jinak nespecifikované
     c)   zásady užití  prostředků sociálního fondu pracovníků obce pro rok 2001
     d)   rozpočtové opatření č.1/2001 
     e)   smlouvu o nájmu obecních pozemků parc.č. 787/1 a 788   se změnou  čl. 4 - smlouva 
           se uzavírá na dobu neurčitou
     f)   výkup soukromých pozemků pod Příčnou cestou o celkové výměře 6 043 m2 za cenu
          35,- Kč/m2 v rámci jednoduché pozemkové úpravy  
     g)  změnu územního plánu obce Krmelín - rozšíření zástavby podél ul. Zahradnické 
          o 2. řadu rodinných domků -  situace se bude řešit formou změny územního plánu
      h)  rozšíření programu 15.  zasedání  zastupitelstva  obce o bod 11 a bod 12

3.  Zastupitelstvo obce ukládá:
     a)   na příštím zasedání zastupitelstva obce provést vyhodnocení  splátek nájmu KD 
     b)   prověření příjezdu k prodejně PNS na Světlově (v důsledku poškozování travnaté
           plochy)
     c)   provést v letošním roce opravu části ul. Místní
     d)   zabezpečit zakrytí monitorovacích šachet v prostoru sanované skládky

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Rozestavěnost (nezkolaudované stavby) v obci k 31.12.2000 – informace stavebního úřadu 
v Brušperku.

     Podle informací stavebního úřadu v Brušperku je k 31.12.2000 v obci 90 nezkolaudovaných 
staveb (rodinné domky, garáže, hospodářské  budovy, přístavby, stavební úpravy atd.). Z tohoto 
množství je 47 staveb s termínem dokončení podle  stavebního povolení do roku 1999 (nejstarší 
stavba má termín dokončení rok 1980).
    Apelujeme na ty, kteří dokončili stavby a dosud nepožádali o kolaudační řízení, aby tak učinili co 
nejdříve, aby stavby byly dokončeny po formální stránce.
     Obecní úřad Vám poskytne všechny potřebné informace včetně seznamu nedokončených 
staveb.
     Další zajímavá statistika:

Počet stavebních povolení na nové rodinné domy:
1998 -  7            1999  -  4            2000  -  9 

Od 1.1. do 31.12.2000 zkolaudováno:



-   20   staveb , z toho 9 včetně plynofikace (14 nových bytových jednotek)
-     3   plynofikace obecních budov 
-   18   plynofikací rodinných domů 

Od 1.1. do 31.12.2000 vydáno stavební povolení:
-   23   staveb, z toho 8 včetně plynofikace
-   16   plynofikace stavby                                                      
                                                                                          Ing. Václav Zezulka, starosta 
obce

                                                                                      

Několik údajů o počtu a pohybu obyvatel v naší obci

     K 31. prosinci 2000  bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu 1 831 občanů - z toho 904 mužů, 
927 žen  a 309 dětí do 15 let (157 chlapců a 152 děvčat) - 70 občanů je ve stáří 15-18 let (35 
chlapců a 35 dívek), 1 133 občanů ve stáří 18-59 let (575 mužů a 558 žen), 319 občanů ve věku 60 
a více let (137 mužů a 182 žen).

     V loňském roce se přihlásilo k trvalému pobytu 43 občanů, 15 občanů se narodilo (7 chlapců  a 8 
dívek), 16 občanů se odhlásilo z trvalého pobytu, 21 občanů zemřelo (14 mužů a 7 žen).

     V roce 2000 navštívili členové komise pro občanské záležitosti 19 občanů u příležitosti 
významných životních  jubileí (80., 85., 90., 91., 92., 94. a 102.  narozenin), dva manželské páry u 
příležitosti zlaté svatby. Ve čtyřech sociálních ústavech navštívili 5 občanů s dárkovými balíčky, 
vánočním a novoročním přáním, 1 vánoční balíček pro občana v sociálním ústavu pro dospělé byl 
předán rodině v Krmelíně. Byly uspořádány dva slavnostní akty, při kterých  bylo do svazku obce 
přivítáno 14 dětí - 6 chlapců a 8 dívek.
                                                                                                                                
                                                                                                                    Hana Plačková, ohlašovna  

Svoz domovního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu

     Harmonogram svozu domovního odpadu bude přesunut z pondělí 16.4.2001 (velikonoční 
pondělí) na úterý 17. a středu  18.4.2001. Svoz odpadu v prvních květnových týdnech  zůstane 
zachován - odpad bude vyvážen i o svátcích. 
     V průběhu dubna a května proběhne v naší obci bezplatný sběr velkoobjemového  a 
nebezpečného odpadu. Takto se mohou občané elegantním způsobem bez zásahu do vzhledu 
obce zbavit nepotřebných věcí. Termín  a místa sběru velkoobjemového odpadu budou  upřesněny  
místním hlášením. Do kontejnerů mohou občané odkládat  celou bílou techniku (pračky, ledničky, 
mrazničky), televizory, rádia, koberce, nábytek, matrace, vany, dřezy,keramiku, pneumatiky, duše, 
starý papír apod.  Do kontejneru pro sběr velkoobjemových odpadů nelze ukládat popel, stavební 
suť, domovní odpad a rostlinný materiál. 
     Mobilní sběrna nebezpečných odpadů bude občanům k dispozici v sobotu 5.května 2001 v době 
od 9 do 17 hodin na těchto místech v obci:

1.   plocha vedle Hasičské zbrojnice
2.   parkoviště vedle hostince Na Světlově  

Majitelům psů



     Upozorňujeme vlastníky psů na povinnost zaplatit poplatek ze psů do 30. dubna 2001 dle 
„Obecně závazné vyhlášky č. 1/1997 o místních poplatcích“. 

     Poplatek ze psů platí vlastníci psů starších 6 měsíců,  kteří mají trvalý pobyt  v územním obvodu 
obce . Sazba poplatku činí ročně 100 korun.

    Důrazně upozorňujeme vlastníky psů, aby v zájmu zdraví a  bezpečnosti všech občanů  
zamezili volnému pobíhání svých zvířat .
      Pro zlepšení životního prostředí obce, žádáme občany, aby při venčení svých zvířat  
neznečišťovali veřejná prostranství  ! ! 

MODERNÍ TECHNOLOGIE V OBCÍCH
          
     V loňském roce zahájila česká společnost Infonet Technologies, a.s. budovat ve městech 
zajímavá zařízení-Infocentra.

Co to vlastně Infocentrum je  ?

Je to elektronická inzerce a prezentace, která používá poslední technologie. V infocentru jsou 
umístěny monitory a pomocí dotekových čidel si zákazníci zdarma a jednoduše prohlížejí obsah 
rubrik. Při samotném zobrazování je na monitoru textová a barevná obrazová část, takže 
vypovídající  schopnost prezentace je mnohonásobně vyšší než u „zažitých“ textových inzerátů.

Pro koho je Infocentrum určeno  ?

Každý z nás se občas dostane do situace, kdy potřebuje získat aktuální kontakt na službu, firmu 
nebo  úřad. Většina z nich používá různé katalogy. Ty ale mívají dva  základní nedostatky. Je to 
častá neaktuálnost informace a vysoká cena za zveřejnění. Infocentrum umožňuje provádět 
aktualizaci údajů okamžitě. Navíc lze velice jednoduše měnit i údaje o nabídkách a poptávkách, 
takže se zobrazení v daném období doplňuje přesně podle požadavku klienta.

Ale pomocí Infocentra je možno nabídnout reklamu i vlastní firmě. Zaručeně se tak informace 
dostává k tomu, kdo je hledá-na frekventovaných místech, aktuálně a za cenu, která nemá srovnání 
s žádným jiným médiem. Výhoda je podpořena navíc službou návštěvy obchodního 
zástupce přímo u inzerenta podle požadavku. 

Teď už víte, co to Infocentrum je, ale kde ho vyhledat ?
První Infocentra vznikly loni např. v Ostravě, Havířově,Frýdku-Místku. Ve Frýdku-Místku je 
Infocentrum umístěno ve sběrně Sazky  Na náměstí Svobody. Dnes je takto vybaveno již 28 měst 
ČR a další města jsou ve fázi otevření.

Jak se informace v Infocentru zobrazují ?

Produkt je představován ve dvou formách. První je tzv. pasivní, kdy na monitorech probíhá 
pravidelná záměna aktuálně získaných inzerátů. Délky zobrazovacích časů jsou určeny po dohodě 
s inzerenty. V druhé formě, aktivní, si zákazník sám vyhledává zboží/službu. Dotekem na snadno 
ovladatelnou dotykovou klávesnici-šipky. Jak pasivní, tak aktivní infocentra jsou budovány na 
nejfrekventovanějších místech jednotlivých měst.

Ale co lidé z menších měst, ve kterých infocentra ještě chybí ?



Druhá forma prezentace probíhá po Internetu na stránkách www.infonetcz.com a 
www.nasemesto.cz a tím se stávají přístupné i lidem z měst, kde infocentra ještě schází. Obě, 
vzájemně propojené formy zobrazení, umožňují přístupy k údajům jak pro uživatele s připojením 
k internetu, tak i těm, co počítač nebo připojení vůbec nemají. To je další výhoda nabídky 
Infocenter. Touto cestou tak mohou dostat informace občané z odlehlejších obcí do větších měst a 
zvýšit tak možnost úspěchu své nabídky.

Jaké jsou vlastně výhody Infocenter, oproti běžným reklamám a inzerátům ?

Nejde jen o text, ale o digitální fotografii. Jsou nejrychlejším médiem vzájemně propojeným po 
území ČR. Neexistuje uzávěrka pro inzerci, která ztěžuje pohotovost inzerátů. Oslovují všechny 
věkové kategorie a na frekventovaných místech. Osloví přímo ty, co v daném čase  hledají 
konkrétní věc. Umí prezentaci zobrazit nebo změnit takřka okamžitě. Má minimální vstupní poplatky 
pro inzerenta doplněné o plný servis obchodních zástupců. Maximální široký rozsah nabídky 
různých rubrik po dlouhou dobu (minimálně 6 měsíců). Jsou bezkonkurenčně nejlevnější formou 
inzerce. Umožňuje reagovat na zaměření zákazníka a provést rozšíření podle požadavku. 
Neohraničená nabídka rubrik.

Jak si tedy zajistit inzerát nebo reklamu v Infocentru a na kolik nás to přijde ?

Kontakt na obchodní zástupce můžete získat na 0608 666 545 nebo zdarma na 0800 149 725.
Pro ty, kteří mají přístup k internetu, je k dispozici adresa www.infonetcz.com. Zde si můžete 
dohodnout návštěvu obchodního zástupce, který vám poradí v nabídce, případně pořídí digitální 
fotografii. Prezentace se pak objeví v Infocentru našeho regionu, případně všech Infocenter na 
území ČR. Základní inzerce pro občany přijde na 130,- Kč (v ceně je jedna fotografie a text 
v rozsahu 240 znaků). Jednoduchá firemní prezentace stojí 1 500,- Kč (v ceně je opět 1 fotografie a 
text 480 znaků) nebo 4 500,- Kč za 3 obrazovky 800x600 bodů na 17“ monitorech. Prezentace a 
inzeráty jsou v Infocentrech zobrazeny po období 1/2 roku nebo do dne prodeje ! Pro 
inzerenty, kteří mají požadavek na větší počty zobrazení jsou připraveny zajímavé cenové nabídky.          
                                                                             
                                                                                    Ing. Ladislav Torčík, Infonet Technologies, a.s.

Z DĚNÍ  V NAŠÍ OBCI

Tříkrálová sbírka
     Vážení občané,
      obdrželi jsme dopis  Charity Ostrava, v němž kolektiv pracovníků Charity srdečně děkuje všem 
koledníkům a dárcům,  kteří se na dosaženém výsledku sbírky finančně podíleli a tuto organizovali. 
Na území Ostravy  bylo vybráno přes 520 tis. korun. Z toho v Krmelíně obdrželi koledníci částku 
ve výši 14 976 korun. Podstatná část tohoto výtěžku bude využita na zabezpečení pomoci 
seniorům a osobám se zdravotním postižením  (v Hrabyni apod.), o které  Charita pečuje v rámci  
charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby, dětem a mládeži v krizové situaci a částečně na 
humanitární pomoc v zahraničí. 

     Poděkování patří také těm, kteří poukázali na tyto účely peněžitý dar složenkou.
     V naší obci obcházely občany 3 skupiny koledníků. V převážné většině se setkali s opravdovým 
pochopením našich občanů k oboustranné spokojenosti. Velmi srdečné bylo koledování, zvláště u 
starších občanů, když je koledníci navštívili, zazpívali jim, takže si mohli zavzpomínat na tyto zvyky 
z dřívějších let. Mnozí občané je již očekávali. Někteří občané zase zdůrazňovali myšlenku, že 
přispívají na lidi zdravotně postižené a potřebné, hlavně v Hrabyni. Velmi milé a opravdu potěšující 



bylo, když rodiče vysvětlovali smysl tříkrálové sbírky svým malým a školním dětem, které pak  
mnohdy sáhly i do své pokladničky a alespoň několika ušetřenými korunami na nemocné a 
potřebné lidi také přispěli.

     Protože koledníci nestačili všechny naše občany navštívit, měli tito možnost projevit svoji účast 
na sbírce prostřednictvím peněžního obnosu poštovní poukázkou.
     Všem, kteří jakýmkoliv způsobem na Tříkrálovou sbírku přispěli a zúčastnili se jí, patří upřímné 
poděkování. Poděkování patří také koledníkům, za jejich účast a pochopení při organizování sbírky.                           
                                                                                   
                                                                                                                                     Ing. Jan Šperlín                                   

ČESKÁ  POŠTA  VÁS  INFORMUJE
   
   Dnem 1.7.2000 nabyl účinnosti nový Zákon  o poštovních službách. O podrobnostech jste se již 
mohli dočíst ve Zpravodaji České pošty, doručovaném do všech domácností.
     Poštovní zásilku nebo poštovní poukázku, která byla uložena na poště, vydá pošta jen 
adresátovi zásilky po předložení průkazu totožnosti- (občanský průkaz, cestovní doklad).
     Pokud si adresát přeje, aby je pošta vydala jiné osobě, může takovou osobu písemně zmocnit, 
(netýká se zásilek do vlastních rukou). Bližší informace můžete získat na poště.    
     Oznámení o uložení zásilek vezměte laskavě s sebou na poštu, urychlíte tím vyhledávání 
zásilky.
Adresáti, kteří si nemohou vyzvednout v hodinách pro veřejnost uložené zásilky do vlastních rukou, 
mají možnost dohodnout jejich vyzvednutí v sobotu v době od 7.00 - 8.00 hodin (pouze po 
předchozí telefonické                                    domluvě - Po-Pá na tel.č.0658/674033 nebo 
0658/674063).

                                    Na poště můžete také uzavřít smlouvu o stavebním spoření s liškou.
                                    Hodiny pro veřejnost
                                    pondělí - pátek               dopoledne   8.30 - 11.00 hod. 
                                                                            odpoledne  13.30 - 16.00 hod.        

                                                                                                                          Kolektiv pošty Krmelín

Lidové zvyky a tradice VELIKONOC

     Poslední postní neděle před Velikonocemi se nazývala Květná. Chlapci řezali větvičky kočiček a 
svazovali je na tzv. berany, klokoče, košťata, zdobili pentlemi a soutěžili mezi sebou o nejlepší. 
Často se soutěž zvrhla na bitvu a kočičky sloužily k boji a obraně.
    Na Květnou neděli se v kostele kočičky světily a doma pak chránily po celý rok stavení před 
pohromou. K příjemným pověrám patřilo to, že  každá ženská má mít na květnou neděli na sobě 
něco nového. To se však později přesunulo na Velikonoce.
     Ještě počátkem 19. století se v době postní dodržoval přísný půst ve středu a pátek. Obvykle 
bývala na oběd nějaká polévka z ovoce (brija), jinak se jedl suchý chleba a nebo chléb namazaný 
trnkama (povidly). Kdo by se  v tyto dny nepostil, toho by v dědině pomlouvali a předpovídali mu 
nějaké neštěstí, buďto na polní úrodě nebo na dobytku.
     Velikonoce začínaly v polovině předcházejícího týdne ve středu, které se říkalo škaredá nebo 
sazometná. Sazometná proto, že se po zimě  vymetala kamna, na svátky se muselo všechno svítit, 
malovalo se, drhly se podlahy, pralo a škrobilo se prádlo, hlavně to, co by v zimě neuschlo. A to na 
tehdy používané valše na praní byla pořádná dřina.
     Na Zelený čtvrtek kostelní zvony zazněly naposledy a pak „uletěly do Říma“. Při posledním 
zvonění měl člověk cinkat penězi v kapsách, aby byl celý rok solventní. Nebo se mělo cinkat 
paličkou o hmoždíř, aby z domácnosti utekly myši i obtížný hmyz. Zvony nahradily řehtačky, 



klapačky, hrkály a když s nimi děti rámusily po vsi, říkalo se, že honí Jidáše. V tento den měl člověk 
sníst něco zeleného-alespoň jedno jídlo-špenát, salát nebo zelí, aby si udržel po celý rok svěžest a 
zdraví.
     Na Zelený čtvrtek se lidé modlívali v zahradě. Například žena šafáře spálovského zámku se 
modlila v panské zahradě tři růžence: jeden v kleče, druhý ve  stoje a třetí chodíc , což u paní 
šafářky nebylo jen důkazem zbožnosti, ale především úcty ke zvykům předků. V rodinách se v ten 
den dodržovalo společné ranní vstávání a mytí v rose, což mělo zabránit kožním nemocem. Kdo 
snědl před slunce východem chleba s medem, nemusel se bát hadího uštknutí a bodnutí hmyzem. 
Někteří hospodáři po slunce západu vykropovali svěcenou vodou z úplně nového hrnečku pomocí 
věchýtku slámy dům a okolí, aby tím zabránili vstupu čarodějnic.
    Velký pátek byl dnem hlubokého smutku, v kostelích se otvíraly Boží hroby. V pět se ráno mylo 
v rose, dívky sbíraly rosu z mladého osení, aby měly bílou pleť. Z domácnosti nesměl nikdo nic 
půjčovat, protože s takovými věcmi by se mohlo čarovat. Nesmělo se prát prádlo a hýbat se zemí.
     Na Bílou sobotu „přiletěly zvony z Říma“ a večer bývalo v kostele slavné Vzkříšení. Po něm 
končil půst a mohlo se jíst maso. Ráno v tento den přinesli lidé do kostela kousek ostrouhaného 
obyčejně smrkového drvénka. Na zemi před kostelem zapálil kostelník oheň, na který se drvénka  
ukládaly, aby  je  oheň ošlehal a  kněz  posvětil. 

    Se  svěcených  vypálených  drvének  nadělal  hospodař doma malé křížky a tyto ve velikonoční 
pondělí zanesl na pole do rži. Do každého rohu dal 3 křížky a 3 svěcené kočičky. Lidé věřili, že tyto 
posvěcené věci chrání pole před živelní pohromou a zajišťují úrodu.
   Zlatým hřebem svátků byla neděle-Boží hod velikonoční. V tento den  se  v kostele  světily  
velikonoční  pokrmy. Obecně se tomuto obřadnímu jídlu přisuzoval ochranný, léčivý a plodnostní 
účinek. Z jídel se obětovalo zvěři, sadu, vodě  atd.  aby  bylo  dobrá  voda,  hojnost ovoce apod. 
Tajemnou moc měla i plachta, ve které se jídlo ke svěcení neslo. Používala se později při setí žita a 
pšenice.
     Ponděli velikonoční-Šmigrůst, pomlázka  apod. bylo toužebně očekáváno už týdny předem. 
Chlapci si pletli z vrbového proutí tatary a zdobili je  pentlemi. Vstávalo se brzy ráno a chlapec, který 
přišel první do domu byl nejvíce obdarován. Jeho tatarem vyšlehala hospodyně všechno domácí 
zvířectvo, aby se „pomladilo“. Říkaly se různé říkanky jako např.: „Stávejte ráno, snídejte málo, 
dávejte červené vejce“. Hospodyně měly pro šmigrůstníky nachystaná malovaná vejce. Hanbou  
bylo, když hospodyně neměla vejce a odbývala chlapce koláčem.
     Bylo zvykem, nasbíraná vejce po svátcích vykochat, skořapky uvázat na nit a pověsit je vedle 
sebe  na dřevěný křížek nebo trám stropu, kde tyto připomínaly, jaké dárky hospodyně dětem 
namalovaly.  Zvláštní funkci měla pomlázka „babská“ v úterý, kdy vdané ženy oplácely šlehání 
mužům.
     Několik dní Velikonoc uběhlo jako voda a život se vracel do starých kolejí, ale k jejich tradicím se 
zase vracíme.                                                                                                                          
                                                                                                                            Ing. Zdenka Hranická

VESNO PŘIŠLO DO VSI

     Těsně před Velikonocemi bývala pátá neděle postní, které se říkalo smrtná, smrtelná, někde 
černá.
     V kostelích se zahalovaly kříže a vesnice opanoval zvyk „vynášení smrtky“. Průvod chlapců se 
smrťochy a dívek s Mařenami (Moranami) na žerdích, které si den předem ze slámy a darovaných 
šatů vyrobili, se hnal dědinou za veselého zpěvu písní, jako: „smrt nesou ze vsi, nové léto do vsi, 
buďte páni veselí, na tu smrtnou neděli. Panímámo krásná, dala jste nám másla, dala jste nám 
maličko, přidejte nám vajíčko, milá matičko“ a dalších.
     Kdysi bylo u děvčat chloubou, že čím silnější dívka, tím měla delší žerď a na ní Mařenu nebo 
Hanačku lepší oděnou, případně panenku, nebo krojovanou ozdobenou  pentlemi, okolo krku  



někde pověšenými vyfouklými skořápkami barevných vajec na znamení blížících se Velikonoc. Před 
kterým stavením se utrhla pentle ze smrtky a zůstala tam viset, znamenalo to, že v tom stavení 
někdo do roka zemře. Zůstala-li někde pentle z Hanačky, znamenalo to, že bude svatba. Pod 
vesnicí se smrtky spálily a nebo v jiném kraji se hodily do vln potoka nebo řeky a mladí byli rádi, že 
zahnali zimu. Za průvodem chlapců a dívek šla obyčejně celá dědina a všichni se dívali, jak smrt 
plave po vodě a nové jaro k nám jede s červenými vejcemi a žlutými mazanci.  Se zřízením škol na 
vesnici začaly smrtky nosit školní děti.
     Po odchodu průvodu se smrtkami šlo hned některé děvče s nastrojeným májkem v ruce pod 
okna sedlákům zpívati: „Zimu jsme vynesli, vesno jsme přinesli. Panímámo krásná, podarujte 
másla, panímámo tetičko, ještě k němu vajíčko. Jestli nic nedáte,  tak se podíváte, všecky hrnce 
vám potlučem, co v polici máte“. Selky byly rády, že jaro do dědiny zase přišlo. Proto děvče, „které 
příchod vesna zvěstovalo“ bylo štědře obdarováno. Tento zvyk zanikl v druhé polovině 19. století. 
     Staří lidé povídali, že vynášení smrti se koná proto, aby v dědině lidé neumírali a byl od smrti 
pokoj. Jiní zase říkali, že  vynášením smrti z dědiny ven se udělá konec zimy a po smrtné neděli se 
vítá vesno.
     Ještě před první světovou válkou bylo u některých hospodářů  zvykem dávat jeden na druhého 
pozor, kdo pojede první na pole. Ten kdo jel na pole první nebo když  jel ponejprv, byl obyčejně 
nenápadně od někoho polit z hrnce vodou.  Polití mělo zajistit, aby dotyčný, který jel ponejprv na 
pole byl při práci po celý rok svěží a čistý. 
     Na vesno, při započetí polních prací a vyjíždění na pole dávali hospodáři na dobytek červené 
pentle. Obyčejně je  přivazovali kravám na ocasy.
     Mělo to zajistit, aby lidé hleděním krávy neuřkli.  Každý na jaře hleděl jeden druhému na dobytek 
jaký ho má a v jakém stavu. Aby lidé dobytku nehleděli do očí, k tomu právě sloužily červené pentle, 
aby upoutaly jejich pozornost. Hospodář při jízdě bičem hodně práskal, aby odháněl zlo (zlé duchy), 
které se okolo dobytka shromažďovalo. Tento zvyk se dochoval do počátku 19. století.
     Do stejné doby s dochoval také zvyk, že na prvního máje kladli lidé před prahy stavení zelené 
drny. Tam, kde byl před prahem zelený drn, tam po celý rok ztrácely čarodějnice moc vkročiti do 
domu. Na hnojiště na dvoře zastrkávali lidé tolik březí (mladé břízy nebo větve) ověnčených 
šňůrkami, kolik bylo ve chlévě kusů dobytka. Břízy ochraňovaly dobytek před nemocí.
     I když mnohé staré zvyky v dnešní době vzbuzují u mnohých úsměv, kdysi se dědily z pokolení 
na pokolení a byly našim předkům velkou útěchou a s radostí období zvyků očekávali.  Těšili se na 
ně bez rozdílu mladí i staří. Jsou však i mezi námi v dnešní době lidé, kteří dosud tajně 
v domácnostech staré zvyky konají a udržují aniž by se s tím svým sousedům pochlubili a k tomu 
přiznali.
                                                          (Z lidových zvyků rodného kraje  a jiných vybrala Ing. Zdenka 
Hranická)

ZÁJMOVÉ  ORGANIZACE

Z činnosti klubu důchodců

  
   Po vánocích a oslavách Silvestra začal život v klubu běžet zaběhnutým systémem. Začátkem 
ledna se konalo pravidelné měsíční posezení v restauraci Nautilu. Zahájila ho Krmelanka a po 
uvítání všech přítomných a seznámení s činností klubu za poslední období nám přátelé z KD 
Palkovice ve dvou humorných scénkách ukázali, že i u nich se důchodci umí bavit. Jejich 
vystoupení se líbilo a bylo během programu odměňováno potleskem. V dalším programu vyhrávala 
Krmelanka, zahrála několik písniček také „lednovým“ oslavencům a za volné zábavy se s přáteli z 
KD Palkovice vyměňovaly zkušenosti, společně se bavilo, zpívalo a tancovalo.  Posezení se 
zúčastnilo 67 lidí, včetně 13 hostů  z KD Palkovice.
     12 našich členů se během ledna a února zúčastnilo papučových bálů KD Chlebovice a 
Kozlovice. Výborně se pobavili, zatancovali si, vyhráli několik cen v tombole a dovezli pozdrav od  
v Krmelíně známého kapelníka p.Řehy, který pozdravuje hlavně starší pamětníky.



      Měsíc únor už tradičně patří k tomu, aby klub hodnotil svoji činnost za minulý rok a stanovil si 
cíle na rok letošní. Bylo tomu tak i letos, kdy se výroční členská schůze konala v restauraci Nautilus 
za účastí 50 členů. Byla ovlivněna chřipkovým onemocněním mnoha členů, přesto měla dobrou 
úroveň. 
     Po úvodních písničkách Krmelanky, schůzi zahájila uvítáním všech přítomných předsedkyně 
paní Cintlerová Věra.  Po schválení programu přednesl velmi výstižnou a obsáhlou zprávu pan 
Šindel, ze které se bylo možno dozvědět, že: činnost  klubu řídil 12-ti členný výbor, který se scházel 
pravidelně 1x měsíčně s minimální absencí, bylo uskutečněno celkem 50 pondělních setkání 
v klubovně s účastí 1 826 členů, tj. průměrná účast 36 členů, uskutečnilo se
11 pravidelných  měsíčních posezení, kterých se zúčastnilo 707 členů a hostů, což je průměr 
64 lidí,  na většině z nich byl program zaměřený k nějaké události. Při této příležitosti byla vysoce 
oceněna práce hudebního a pěveckého souboru Krmelanka, bez kterého si už programy 
nedovedeme představit. Zvlášť vysoce byla hodnocena  práce vedoucího souboru pana Plačka 
Leoše. Kolik svého volného času věnují tomu, aby mohli bavit nejen své členy, ale i přátele 
z okolních klubů důchodců svědčí to, že loni při nácvicích a zdokonalování měli 34 zkoušek 
hudebních a pěveckých a 13 zkoušek na nácvik scének.
     Dále jsme se dozvěděli, že byly uskutečněny 2 tématické zájezdy, o  které byl velký zájem, první 
na zámek Hradec nad Moravicí - památník  osvobození v Hrabyni-hornické muzeum v Ostravě, 
druhý na Olomoucko.  V Lošticích návštěva továrny na výrobu tvarůžek a prohlídka památníku 
malíře Adolfa Kašpara - prohlídka hradu Bouzov, Mladečských jeskyní a Hanáckého muzea 
v Příkazech.
     Členové klubu navštívili 4x divadelní představení v divadlech v Ostravě. Dále jsme se dozvěděli, 
že začal svou činnost tzv. Dámský klub, kde se scházejí jenom ženy 1x měsíčně s účastí 17-21 žen 
a kde si své programy připravují dle svých zájmů. Vstup mají všechny ženy, nejen členky klubu a 
vedoucí tohoto klubu je paní Pchálková Jana. Výbor začal spolupracovat s úsekovými důvěrníky, 
čímž sleduje větší informovanost členů, lepší osobní styk, hlavně se staršími členy.
     Vysoce byla ve  zprávě hodnocena  spolupráce s okolními kluby  důchodců. Členové se 
zúčastňovali akcí a výročních schůzí v Kozlovicích, Chlebovicích, Brušperku, Hukvaldech, 
Palkovicích a Staříči. Na některé akce byli zase zváni oni do Krmelína. Soubor Krmelanka vystoupil 
se scénkou „U doktora“ v Chlebovicích a se scénkou „Rej čarodějek“  u přátel v Brušperku, 
Kozlovicích a v  Palkovicích na akci „Důchodci se baví“. Všude jim tleskaly plné sály 150-160 lidí. 
Těchto akcí se zúčastnilo celkem 125 členů.
     V akci „Udělej něco pro své zdraví“ se uskutečnily 3 výlety. Na 1. máje vycházka od klubovny 
přes Cigánku lesem do Staré Bělé k rybníku a Světlovem zpátky, druhá, auty do Janovic, tam  
procházka po zdravém horském vzduchu se sběrem hub a v měsíci září autobusem na Hukvaldy, 
tam procházka oborou, s prohlídkou hradu, těchto akcí se zúčastnilo 57 členů.
     Dále jsme se ze zprávy dozvěděli, jak se klub stará o své „starší“ členy. Mimo některé osobní 
návštěvy, bylo v loňském roce rozesláno 28 blahopřání k narozeninám a 16 přání k Vánocům a 
Novému roku. Byla vykonána návštěva  u 2 členek, které jsou v domově důchodců. U starších členů  
při jejich  životním výročí bylo vykonáno 6 návštěv s předáním věcného daru a kytičky, členům, kteří 
slavili 70, 75, 80 a více let, bylo blahopřáno v obecním rozhlase. Zemřelým členům byla při pohřbu 
položena kytice s věnováním nebo pozůstalým předány písemné kondolence.
     Klub se také společně s Obecním úřadem stará o výsadbu, údržbu a zalévání květin u pomníků 
padlých. Hlavními aktéry za klub jsou manželé Miluška a Mirek Cintlerovi a Cintlerová Věra.
     Klub důchodců dostal na svou činnost od Obecního úřadu  částku  10 000,- Kč,  která byla 
vyčerpána takto:
5 000,- Kč na zájezdy a 5 000,- Kč za nájmy sálů na akce klubu, elektřinu a vodu v klubovně. 
Částka naprosto nedostačující, ale že klub není zadlužen, je zásluha členů, kteří svým dobrovolným 
„vstupným“  podporují činnost klubu.
     Svou činnost klub propaguje informacemi v obecním Zpravodaji, obecním rozhlase, ve vývěsní 
skříňce u prodejny pana Dvorského, na nástěnce v klubovně, na měsíčních posezeních a vede si 
od roku 1985 kroniku.



     O  provoz v klubovně a kuchyňce a jejich úklid a čistotu se hlavně starají paní Plačková  Marie, 
Slavíková Marie a Procházková Alice, za pomocí dalších žen a to bez nároku na jakoukoliv 
odměnu.
     Ve zprávě byla také vysoce hodnocena spolupráce s obecním úřadem a jejími zaměstnanci, 
kteří ochotně vyřizují požadavky klubu.
     Dozvěděli jsme se závěrem, že klub důchodců měl k 31.12.2000 118 členů, z toho 77 žen a 41 
mužů, že loni se přihlásilo do klubu 10 nových členů, 6 členů zemřelo a 1 člen se odstěhoval. Větší 
polovina členů je  velmi aktivních, pomáhají výboru a zúčastňují se akcí klubu. Toto je jen stručný 
obsah zprávy.
     V diskusi vystoupil jako první starosta obce pan Ing. Zezulka, který nejdřív informoval přítomné o 
tom, co se v obci udělalo loni, co se plánuje letos. Pak odpověděl na některé dotazy a závěrem 
děkoval klubu za činnost, kterou hodnotil jako jednu z nejlepších v obci, za reprezentaci obce  
v širokém okolí. Dále v diskuzi vystoupilo 7 členů. Hodně dotazů  směřovalo na pana starostu, 
hlavně od pana Procházky, který apeloval,  aby obecní úřad byl nápomocen rozšíření stávající 
klubovny o místnost v suterénu, protože stávající prostory už jsou na činnost klubu nedostačující. 
Ale bylo také děkováno výboru klubu za dobrou práci, děkovalo se Krmelance, zpěvačkám, ženám 
z kuchyňky a bylo vysloveno přání členů, v této dobré práci pokračovat.
     Pak následovala volba nového výboru. Předtím však předsedkyně paní Cintlerová Věra 
poděkovala paní Čmielové  Ludmile, panu Vijačkovi  Josefu  a panu Šulákovi Jaroslavu  za jejich 
práci ve výboru, protože tito členové v novém výboru pracovat nebudou. Pak byl jednohlasně zvolen 
nový výbor ve složení: paní Cintlerová Věra, Grutmanová  Františka, Chamrádová  Marie, 
Janáčková  Jarmila, Nováková  Drahoslava, Pchálková  Jana, Plačková
Vlasta,  Slavíková Marie,  Vijačková Zdenka, Novák František,  Slavík Václav  a Šindel Lumír.  
Ustavující schůze nového výboru byla 7. února.
     Členská schůze pak schválila zprávu o činnosti za rok 2000 a plán činnosti na rok 2001, vzala na 
vědomí výsledky hospodaření za rok 2000, revizní zprávu a uložila výboru realizovat plán činnosti 
na rok 2001.
     V závěru schůze děkovala paní Cintlerová Věra všem členům starého výboru za jejich práci, 
děkovala dále všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají v činností klubu a přála všem hlavně 
mnoho pevného zdraví v roce 2001.
     Pak dostal každý účastník pohoštění a pokračovala volná zábava, Krmelanka vyhrávala, 
samozřejmě i „únorovým“ oslavencům, zpívalo se a tancovalo. 
     I začátkem března se uskutečnilo pravidelné měsíční posezení v restauraci Nautilus. Po 
tradičním zahájení Krmelankou, uvítání všech přítomných a seznámení s činností klubu za poslední 
období začal po krátké chvíli program, který připravila Krmelanka a který měl název „vítání jara“. 
Program slovem a „okořeněný“ vtipy provázela  paní Plačková Vlasta,  písničky se střídaly 
s mluveným slovem a závěrečnou scénkou „cestáři“. Z písniček zaujaly „už troubějí, tulipán, 
Kristýnka, Lásko Bože lásko, La Paloma“ a další. Program se líbil a byl často odměňován velkým 
potleskem.  
     Po programu pokračovala volná zábava, Krmelanka vyhrávala, samozřejmě, že i „březnovým“ 
oslavencům, zpívalo se a nechyběl ani tanec. Posezení se zúčastnilo 66 velmi spokojených členů a 
hostů. 
     Z uvedených zpráv je patrno, že činnost klubu je pestrá, kde si každý může vybrat něco pro svou 
zábavu, pro své potěšení, odreagovat se od denních starostí, zapomenout na věk a nemoci, a proto 
přijďte mezi nás i vy, dříve narození, kteří váháte. Najdete nás každé pondělí od 9-11 hodin 
v klubovně (v ZŠ TGM) a každý první čtvrtek v měsíci na pravidelném posezení, většinou 
v restauraci Nautilus. Těšíme se na každého.                                    Lumír Šindel         

Z činnosti hasičů



     Pro  členy SDH  Krmelín začal rok 2001 opět sportovně. V 1. polovině ledna byl uspořádán 
tradiční výšlap na Lysou horu. Nesešlo se nás sice moc, ale i přes nepřízeň počasí jsme horu 
zdolali. 
     Měsíc únor byl pro hasiče  také  měsícem plným aktivity. Na 24. února byl stanoven termín 
hasičského plesu v místní sokolovně. Program byl bohatý - živá hudba, bohatá tombola, tradiční 
supertah o 5 litrů Fernetu, vystoupení dívčího souboru z Brušperku, a nejvíce očekávaná scénka, 
kterou si pro obecenstvo připravili naši členové. Jejich keltské vystoupení nadchlo a všichni už se 
těšíme, co si pro nás připraví příště. Oficiální konec byl vyhlášen na 6. hodinu ranní , ale pro 5 
nejvytrvalejších skončil až odpoledne po úklidu. Jediné, co nás mrzelo bylo, že i přes přiměřené 
ceny alkoholu si někteří návštěvníci přinesli vlastní nápoje.
     A co nás v nejbližší  době ještě čeká ?
8. 4.   - proběhne od 7 hodin v místní tělocvičně TJ Sokol okrskový turnaj ve  fotbale mužů přijďte 
            nás povzbudit !!
30.4. -  tradiční stavění máje od 16 hodin před „hasičárnou“ s živou hudbou, restovanou játrou,
            uzenými párky a letos u nás jako první  tradiční opékané makrely
19.5.  - Memoriál Vladimíra Kováře
            - soutěž hasičských družstev v požárním útoku:   
               od     9.00  děti                                  od 20.00   taneční zábava
               od   13.30   muži, ženy
            -  občerstvení zajištěno
6. 7.  -  Výročí 105 let Sboru dobrovolných hasičů Krmelína
         -  připraveny jsou ukázky nové hasičské techniky Ostravského kraje, záchranné a 
            vyprošťovací práce hasičů
         -  pro děti je připraven velký kopec pěny na hraní
         -  po celý den je zajištěno bohaté občerstvení, živá hudba ...

    Těšíme se, že se na nás přijdete podívat, dobře se pobavit a při sportovních utkáních nás 
povzbudit. Předem děkujeme.                                                                                

                                                                                  Robert Adámek, SDH Krmelín, preventista obce        

  
   

Z NAŠÍ ŠKOLKY        

Vítejte do světa pohádky

    Baví a učí se děti i dospělí. Jeden takový pohádkový týden prožily děti z naší mateřské školy 
v Krmelíně, kdy celým jejich týdenním programem kralovaly pohádkové postavy: Šípková Růženka, 
princ, zlá víla.
    Ale  hlavním  cílem lednového úterního dopoledne bylo předat dětem poznatky  o  povolání  
švadleny,  kožešnice  a o výrobě umělých  kožešin.  Byl  podporován  kladný  vztah  k přírodě a 
ochraně zvířat nejen u dětí, ale i  u maminek a babiček, které nás přišly do mateřské školy 
navštívit. Děti předváděly rozmanité královské oděvy a nezbytné doplňky pro prince meče, štíty, 
přilbice,pro princezny vějíře, korunky a klenoty. Děti pak oblékaly panenky na ples, pro které 
maminky ušily krásné oblečky-velký dík za to ! Také si  procvičily  zručnost  a  představivost při  
skládání prince a princezny z rozstříhaných kousků papírů.Vyvrcholením dopoledne v mateřské 
škole bylo zhotovení  papírových  královských oděvů, které  maminky a babičky  vytvářely na našich 
dětech pouze z novin a špendlíků.Všechny modely byly vskutku originální.
S písničkou  „Dělání“ a  „Zlaté střevíčky“  jsme  se  s královskou  módní přehlídkou rozloučili. 
Věříme, že jsme se s rodiči v naší mateřské škole nesetkali naposledy.



                                                                                       Jitka Janková, ředitelka MŠ,  Marie Vašicová

             
Zápis do mateřské školy

Oznamuji všem rodičům v Krmelíně, že zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2001-2002 se 
uskuteční v úterý dne 10.dubna 2001 v době od 13-15 hodin v mateřské škole v Krmelíně.
K zápisu si rodiče donesou rodný list svého dítěte. 

                                                                                                    Jitka Janková, ředitelka 
MŠ

Ze  zájmů mladých

     Snad každý z nás už někdy zaslechl o soutěži ČT 1 „O poklad Anežky české“. Tato soutěž je 
především pro milovníky historie, ale jejím cílem je kultivovaně zpřístupnit významné české objekty 
a osobnosti s nimi spojené.
     Proto možná potěší občany Krmelína, že se této soutěže zúčastnila naše občanka slečna 
Martina Popelářová. Její tvář jsme mohli shlédnout v televizi 3.3.2001.

     Dovolila jsem se jí zeptat na několik otázek.

Co Tě přimělo přihlásit se do soutěže ?

     Mám ráda historii. Sama jsem se na to necítila, ale přihlásila mě ředitelka MŠ paní Janková.

Co jsi musela udělat pro to, aby  ses  mohla soutěže zúčastnit ?

     Konkurz v Praze, kde jsme měli dokázat, že na to máme. Před soutěží jsem studovala literaturu, 
která se vázala k tématu.

Mohla bys charakterizovat stručně natáčení a zákulisí ?

     Soutěž se předtáčí. Natáčení dílu, ve kterém jsem soutěžila, se konalo v prosinci. Týkalo se 
Anežky a jejího kláštera. Samotné natáčení trvá dva dny, po které byli soutěžící ubytováni v hotelu 
a společně trávili příjemné chvíle. Je zajímavé, že mezi námi neexistovala rivalita, naopak jsme se 
společně povzbuzovali, protože své vykonala tréma. Velmi sympatický byl pan Eben a jeho 
asistentka, poněkud odměřenější byl pan režisér, který se snažil vybudovat si respekt. Příjemní byli i 
herci, kteří zde ztvárnili historické osobnosti.

Máš nějaký zážitek, který Tě silně poznamenal ?

     Mezi negativní zkušenost patří obvinění režiséra, že jsem se dívala do scénaře. Bylo tam velké 
množství lidí a asi si mě s někým spletl. Po tom obvinění jsem se cítila provinile, i když jsem neměla 
proč a také sem měla trému.
     Naopak mezi kladný zážitek považuji atmosféru, která zde panovala a také herce. Obdivuji
je, že se dokáží naučit scénař a předvést obdivuhodný výkon, protože stát za kamerou není nic 
lehkého, jak jsem se mohla sama přesvědčit. Velmi sympatický byl průvodce soutěže pan Eben, 
choval se k nám velmi přátelsky.



Co si ze soutěže odvážíš ?

     Velkou zkušenost. Jsem ráda, že jsem si to mohla zkusit, pobavit se a mohla jsem si dokázat, že 
něco vím. Vyhrála jsem 6 stříbrných. Jedná se o mince, které  jsou vyrobeny pouze pro soutěž. 
Sběratelsky jsou velice cenné. Na jedné straně je zobrazena Anežka a na druhé straně je logo ČT. 
Jejich výrobní hodnota je 2 500,- Kč, ale já bych je nikdy neprodala, protože pro mě mají hodnotu a 
připomínají mi tuto soutěž. Dnes s odstupem času mám chuť si to zase znovu zkusit, jelikož to 
pravidla soutěže nezakazují, nevylučuji, že se do soutěže po nějakém čase opět přihlásím a zkusím 
si to, Teď už totiž vím, do čeho jdu. 

                                                                                                                  Jitka Janková, ředitelka MŠ

AKTUALITY
Negativní živly opět zasáhly
     Po jedné únorové diskotéce  byl hlášen  našim občanem vandalský čin a to  rozbití oken, kdy 
v půl druhé v noci mu byla vhozena do obývacího pokoje část cihly, ovšem přes dvě okenní tabule. 
Stalo se to opět na Školní ulici, kde vyúsťuje ulice Benátská. Je to hlavní trasa pro odcházející 
účastníky diskotéky směr na Světlov. Škoda pro majitele domku nebyla malá 580,- Kč za sklo + 
cesta do sklenářství.  Bylo jen štěstí, že v pokoji momentálně nikdo nespal, a tak nedošlo ke 
zranění. Majitel přivolal policii, avšak vandal nebyl dosud usvědčen.
                                                   
                                                                                                                                                Redakce

Ostrůvek u hřbitova - zařízení pro bezpečnost chodců-nebo strašák pro řidiče

     Není to tak dávno, co  byl postaven ostrůvek uprostřed silnice i u místního hřbitova.
     Tuto investici určitě přivítala celá řada našich občanů, kteří chtějí projít silnici, aby se tak dostali 
kvůli hustému povozu na druhou stranu. 
     Opačně však toto zařízení působí na řidiče, kteří přijíždějí od Staré Vsi a tento ostrůvek prostě 
někteří přehlédnou. Příčin je více. Neopatrnost, mikrospánek, nedodržení rychlosti v uzavřené 
osadě, což potvrdili i policisté dopravního inspektorátu. Staly se tam již tři dopravní nehody 
kamiónů, naštěstí bez újmy na zdraví, což je velmi důležité.
     Po poslední nehodě  byly umístěny blikající semafory v obou směrech a nyní v jarních měsících  
budou na středové čáře před ostrůvkem  umístěny tzv. „kočičí oči“. Na člech ostrůvků budou 
dopravní značky se směrovou šipkou osvětleny.
     Jsou názory různé, snad to pomůže a řidiči tento ostrůvek už nepřehlédnou.  
                                                                                                                                        Josef Menšík

Z činnosti místní knihovny

     Naši  knihovnu v roce 2000  navštívilo 2 789 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 18 607 knih a 
časopisů. Každý pátek, kdy je knihovna otevřena,  ji průměrně navštíví 70 čtenářů. Je to málo nebo 
je to dost ? V okresním měřítku podle počtu obyvatel je Krmelín na tom velmi dobře. Jen v loňském 
roce bylo pro knihovnu nakoupeno za 68 776,- Kč knih.
     Knihovna odebírá 10 druhů časopisů, které si mohou naši čtenáři vypůjčit i domů.
     V loňském roce byl pro knihovnu zakoupen nový počítač za 36 000,- Kč, který usnadní práci 
personálu, hlavně v evidenci knih a jejich nabídce. V loňském roce  došlo k vyřazování, asi přes 1 
000 knih, které již byly málo žádané nebo byly v knihovně ve více svazcích. Tyto vyřazené knihy 
budou v jarních měsících prodány za 5,-  až 10,- Kč. (Prodej bude ohlášen v rozhlase). I když na 
nákup knih  je vynaložena ročně částka asi 70 000,- Kč, nestačí to, neboť knihy jsou cenově velmi 



drahé a my kupujeme jen asi 30% nabízených knih, které vycházejí. Knihovna proto přivítá 
sponzory z řad podnikatelů.
     Personál se snaží vyhovět všem  zájemcům o četbu, studentům ke studiu, dětem apod.
Pro nové zájemce připomínáme, že knihovna je otevřena každý pátek od 16 do 19 hodin. Poplatek 
činí na 1 rok 30,- Kč pro dospělé a 15,- Kč pro děti do 15 let.
     Knihovna je umístěna v 1. poschodí kulturního domu.
     Děkujeme za Vaši přízeň.                             
                                                                                                           Josef Menšík, vedoucí knihovny                                          

Informace o termínech úprav jízdního řádu linky č. 33 v roce 2001

     Pro úpravu jízdního řádu linky č. 33 na trase Poliklinika-Mošnov  se  zastávkami Krmelín, U lesa 
a Krmelín,  Světlov  v roce 2001 platí  následující  termíny  odevzdání připomínek na OÚ Krmelín:

- do 26.4.2001  (pro termín 1.7.2001-letní jízdní řád)
- do 29.6.2001  (pro termín 2.9.2001 - obnovení celoročního jízdního řádu)

Vaše připomínky budou projednávány s dopravcem a o způsobu vyřízení budete informováni. 
     Platný jízdní řád linky č. 33 je k dispozici na Obecním úřadě v Krmelíně.

PROGRAMY, KONCERTY

ZÁMECKÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE
Neděle 15.4. 15.00  hodin - frýdecký zámek
vystoupení cimbálové muziky ZUŠ Frýdek-Místek

FRÝDECKÝ ZÁMEK               Otevírací doba:  út,st.pá    8,00 - 12,00       12,30 - 16.00                    
                                                                              čt            8,00 - 12,00       12,30 - 17,00 
                                                                             so,ne                                 13,00 - 17,00                
Stálá zámecká  expozice:                                        
V reprezentačních prostorách navazuje na Rytířský sál. Komponované celky přibližují atmosféru 
bydlení šlechy a měšťanstva v 18. a 19. století. Každé téma doplňuje kolekce obrazů a miniatur, 
historické sklo, porcelán, keramika, zbraně a hodiny. Druhá část představuje období let 1900-1930. 

Cyklistický výlet do Beskyd

    Tento výlet není vhodný pro úplné začátečníky. Nutné vybavení: horská kola nebo kola 
trekingová, cyklo mapa Moravskoslezské Beskydy od firmy Schocart. Celková délka trasy 
70 km bez dopravy vlakem, z toho okruh v Beskydech 56 km (pro zdatné Krmelín-Bílá-Krmelín 106 
km).
     Ti, kteří z Vás s námi absolvovali výlet okolo Ondřejníku již budou mít odzkoušeno, kolik času  
musí věnovat na ranní přípravu a cestu do Paskova na vlak.Doporučujeme Vám si přivstat a vyrazit 
prvním vlakem v 6.09 nebo v 6.45 hod., ať Vám zůstane dostatek času na 56 kilometrový úsek 
v kopcovitém terénu, neboť odjezdy z Frýdlantu zpět do Paskova jsou v 16.38, 17.35, 18.46, 19.08, 
20.12 a 20.55 hod. Máte tak dostatek času na pěkná a zajímavá místa, která potkáte  a na 
občerstvení. Ale nebudeme předbíhat. Vlak Vás dopraví do Frýdlantu n.Ostravicí, kde začnete Vaši 
pouť po Beskydech. Projedete podchodem u nádraží (naše známá trasa směr Solárka), modrá 
turistická značka. Dále se vydáte do Pstruží po značené  cyklistické značce č. 6007. Projedete 
Čeladnou, stále sledujete č. 6007 směr na Podolánky. Po 4 km přijíždíte k rozcestí, kde přecházíte 



na cyklistickou značku č. 46 a projíždíte malebným údolím kolem  řeky Čeladenky s mírným 
stoupáním. Další rozcestí je Podolánky-škola, zde odbočuje trasa č. 46 na Martiňák. Vy však 
pokračujete stále vzhůru po silnici. Teď se orientujte podle zelené turistické značky. Povrch silnice se 
poznenáhlu změní v „šotolinu“ a Vy stoupáte stále prudčeji až do sedla Lhotská. Zde silnice a 
stoupání končí a klesáním lesní cestou do údolí pokračujte na Mezivodí. Úsek 1 - 1,5 km má 
charakter rozježděné lesní cesty. Pak opět narazíte na silničku s lepším, asfaltovým povrchem. 
Rychlým sjezdem se ocitnete na Mezivodí. Cestou míjíte chatu Ondráš, ale doporučujeme návštěvu 
restaurace až na Bílé, kde máte polovinu cesty už za sebou. Další cíl cesty jsou Staré Hamry 
s pomníkem Maryčky Magdonové (cykl. začka č. 41). Objíždíte vodní nádrž Šance a od hráze 
přehrady se prudkým sjezdem dostanete na hlavní silnici do Ostravice. Projedete Ostravicí a hlídejte 
odbočku k Bezručovu srubu. Po prohlídce srubu pokračujte cykl. zn. č. 6007 do Frýdlantu n.Ostravicí 
a k nádraží ČD. V této chvíli máte za sebou cca 56 km jízdy malebnými Beskydy. Zbývá poslední 
nenáročný úsek cesty domů.

                                                                                                                                                        Jana 
Šťastná
Poznámka:  Pozor na změnu jízdního řádu v květnu 2001
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