Občasník č.1

Březen 2002

Velikonoce - svátky naděje
Naše ochrana přírody jako pozdrav jaru
Velikonoce - svátky jara přicházejí.
24. března byla Květná neděle a poslední březnová neděle je velikonoční.
A co k současnému období uvádějí pranostiky ?

Pěkně-li na Josefa, bývá dobrý rok.
A v dubnu: duben chladný - úroda nás navštíví.
Každodenní dřina našim prarodičům příliš klidu a pohody do běžného života nevnesla. Snad
právě proto si vždy našli dostatek času na oslavy rozličných svátků. K Velikonocím se váží
tradice a lidové obyčeje. Na Velký Pátek se pro celoroční zdraví, svěžest a pohodu mělo
omývat vodou z řeky nebo potoka. Na Bílou Sobotu naši předkové nic nesázeli, ale již druhý
den vysévali léčivé byliny. Měsíc březen je zahradníkem. Ve svěží zeleni se objevují první
květy cibulovin. Dobře, že v naší obci je této zeleně hodně vidět. V jejím rozšiřování, udržování
a úpravě vidíme jeden ze způsobů, jak zabránit devastaci přírody. Je třeba volat po ochraně
přírody, usilovat o zdravé životní prostředí.
Těším se, až zahrady pokvetou. Krásnou úpravou předzahrádek, květinovou výzdobou
balkónů i oken naši občané dokumentují charakter obce. Práce se jim daří. Vzorně upravené
zahrádky s dostatkem zeleně, s pestrostí květin, vytvářejí naše příjemné životní prostředí.
Respektujme zákonitosti přírody ! Krásami přírody se stáváme bohatšími. Dlouhodobá
předpověď slibuje znatelné oteplení na Velký Pátek. Takže s tím omýváním studenou vodou pro
zdraví a svěžest, kdo ví . . .

Vážení spoluobčané, hezké Velikonoce !
Ludmila Adámková

Informace o dění v obci od 19. zasedání zastupitelstva obce
 předána realizační výkresová dokumentace II. etapy chodníku ul. Brušperské v úseku ul.
Lípová-ul.Včelařská
 podána žádost o prodloužení stavebního povolení vodovodu ul. Starodvorská, nesouhlas
p.Paličkové-požaduje věcné břemeno za úhradu 20 000,- Kč
 dokončen projekt vodovodu a kanalizace ul.Lyskova
 kontrola činnosti stavební komise-bez nápravných opatření, Ing.Kanclíř a Zd. Šindel
přihlášeni ke zkouškám zvláštní způsobilosti
 fotbalový turnaj ve Fryčovicích 27.12.2001 od 9.00 hod.-účast členové zastupitelstva
obce
 dne 21.12.2001 návštěva našich občanů v domovech důchodců

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 19.12.2001
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce-trvají úkoly 3a), 3b) z
18.zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 19. zasedání zastupitelstva obce informaci týkající se nutnosti
splnění podmínek § 151 odst. 5. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
vztahu k již existujícímu Sdružení obcí Moravskoslezského kraje, se sídlem OstravaMariánské Hory, Výstavní 8, 709 00 IČO 44938896 (původní název: Sdružení obcí
Horního Slezska a severní Moravy) dle předloženého návrhu

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) volbu p. Dagmar Baluškové, bytem Krmelín 521, jako přísedící
Krajského soudu v Ostravě pro období 2002 až 2006
b) rozpočtové opatření č. 6/2001
c) rozpočtové provizorium obce na rok 2002 platné do doby schválení definitivního
rozpočtu
třída 1 až 4
11 240,8 tis. Kč
třída 5 až 6
12 640,8 tis. Kč
třída 8 - 8115
3 228 tis. Kč
8124
1 828 tis. Kč
d) další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce za II. pololetí 2001 ve výši
50% měsíční odměny kromě p.Břetislava Hranického a Josefa Havránka
e) odměny členům komisí při radě obce
f) darovací smlouvu-darování stavby příjezdové komunikace - ul.Za tratí - do majetku
obce
g) na straně obce Krmelín uzavření Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí dle
přílohy č.1 předloženého materiálu s městy a obcemi uvedenými v této příloze č. 1
předloženého materiálu
h) starostu obce k podpisu Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí dle bodu
2. g) tohoto usnesení
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) ověřit dopravní situaci a údržbu na ulici Kolmé
b) finančnímu výboru zpracovat vývoj mandatorních výdajů obce za období
1999-2002
c) do příštího zasedání zastupitelstva obce zvážit otázku údržby ul. Za tratí

Informace o dění v obci od 20. zasedání zastupitelstva obce
 dne 4.5.2002 v hale TJ Sokol obecní slavnost k 555 letům od první písemné zmínky o
obci
 řízení k stavebnímu povolení II. etapy chodníku ul. Brušperská od ul.Lípové po
ul.Včelařskou
 uzavřena nájemní smlouva na nebytové prostory v budově OÚ s p.Ing. Yvetou
Kovalčíkovou
 požádáno o stavební povolení úpravy uhelny v budově MŠ na knihovnu
 vydáno územní rozhodnutí na stavbu vodovodu ul.Starodvorská a vodovodu a
kanalizace ul.Lyskova
 provedeno zaměření polohopisu a výškopisu ul.Bělské pro zpracování projektu chodníku
v úseku RD p.Ing. Rechtíka - ul. Zahradnická
 u firmy DHV CR Ostrava objednána projektová dokumentace chodníku ul..Bělská

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 27. 2. 2002
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 20. zasedání zastupitelstva obce
c) slib nového člena zastupitelstva obce p. Josefa Václavíka
d) vývoj mandatorních výdajů obce za období 1999-2002
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) měsíční odměnu 310,- Kč členu zastupitelstva obce p.Josefu Václavíkovi dle §2
nařízení vlády z r. 2000 č. 358
b) rozpočet obce na rok 2002:
třída 1. - 4.
11 348,2 tis. Kč
třída 5. - 6.
12 365,8 tis. Kč
třída 8. - 8115
2 845,6 tis. Kč
- 8124
1 828,0 tis. Kč
c) výkup pozemku p.č. 328/60 o výměře 73 m2 od p.Jiřího Staňka do majetku obce za
cenu 50,- Kč/m2
d) výkup pozemku p.č. 591/1 o výměře 54 m2 od manželů Vychodilových do majetku
obce za cenu 50,- Kč/m2
e) darování pozemku p.č. 18, díl "a" a "b" o výměře 43 m2 z majetku obce České obci
Sokolské
f) snížení nájemného z Kulturního domu p.Štěpánu Němcovi o 12 000,- Kč za rok
2001 v důsledku uzavření kuchyně po dobu 6 týdnů a úhradu nájemného na rok
2001 do 31.7.2002
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) informovat o řešení úkolů 3 a), 3 c) z 20. zasedání zastupitelstva obce a úkolů 3 a),
3 b) z 18. zasedání zastupitelstva obce
b) posoudit technický stav kříže na hřbitově a nechat ohodnotit rozsah opravy

SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Vzpomínka
Dne 16. ledna nás navždy opustila paní Ing. Zdenka Hranická, dlouholetá předsedkyně
redakční rady a dopisovatelka Krmelínského zpravodaje.
Tichou vzpomínkou uctěte její památku.

Několik údajů o počtu a pohybu obyvatel v naší obci
K 31. prosinci 2001 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu
1 833 občanů,
910 mužů
z toho 297 dětí do
15 let
(154 hochů a 143 dívek)
73 občanů ve stáří 15-18 let
(36 hochů a 37 dívek),
1 134 občanů ve stáří 18-59 let
(578 mužů a 556 žen),
329 občanů ve věku
60 a více let (142 mužů a 187 žen).

923 žen,

V loňském roce se přihlásilo k trvalému pobytu 36 občanů, 9 občanů se narodilo
(5 hochů a 4 dívky), 28 občanů se odhlásilo z trvalého pobytu, 15 občanů zemřelo (6 mužů a 9
žen). Bylo uzavřeno 10 sňatků, 7 manželství bylo rozvedeno. Ke konci roku 2001 bylo 554
popisných čísel rodinných domů.
V roce 2001 navštívili členové komise pro občanské záležitosti, kulturu a školství
24 občanů u příležitosti významných životních jubileí (80., 85., 90., 93. a 103. narozenin), čtyři
manželské páry u příležitosti zlaté svatby. Ve třech sociálních ústavech navštívili 4 občany 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 12 dětí - 7 hochů a 5 dívek. Při úmrtí občanů byly
pozůstalým zasílány kondolence. Zástupce komise spolu se starostou obce byli přítomni
slavnostnímu ukončení školního roku v základní a mateřské škole, při kterém byly dětem
předávány drobné upomínkové předměty.Oba představitelé se pak rovněž zúčastnili zahájení
nového školního roku 2001/2002 v mateřské i základní škole,kde byli zvlášť srdečně přivítáni
naši prvňáčci.
Hana Plačková, ohlašovna

Svoz domovního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Svoz domovního odpadu bude přesunut z pondělí 1.4.2002 (velikonoční pondělí) na úterý 2.
a středu 3. dubna 2002.
V průběhu 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.
Do kontejnerů velkoobjemového odpadu 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 velkoobjemového odpadu bude občanům k dispozici v
pátek 10. května 2002 od 12 hodin do soboty 11. května 2002 do 12 hodin
na těchto místech:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ulice Stará cesta, prostranství před p.Miroslavem Známským
plocha vedle prodejny Potravin - před Sportovní halou v centru obce
ulice Na Brodě - před budovou Českého svazu chovatelů
ulice Záhumenní - před p. Dušanem Matušínským
parkoviště vedle hostince "Na Světlově"
ulice Hajní - před bytovkami Lesů

_________________

Do kontejneru s nebezpečným odpadem mohou občané odkládat např.: barvy, oleje,zářivky,
baterie, kyseliny, léky, drobný chemický odpad.
Mobilní sběrna nebezpečných odpadů bude přistavena:
- v pondělí 20. května 2002 v době od 9 do 17 hodin na ploše vedle Hasičské zbrojnice
- v úterý 21. května 2002 od 9 do 17 hodin na parkovišti vedle hostince "Na Světlově"

Prosba o spolupráci
Prosíme naše občany, sousedící s místními komunikacemi, aby v rámci svých možností
pozametali posypový materiál po zimní údržbě. Již nyní Vám patří srdečný dík.
V případě nutnosti zajistíme odvoz tohoto materiálu. Tento požadavek nahlaste na Obecním
úřadě.

Majitelům psů
Upozorňujeme vlastníky psů na povinnost zaplatit poplatek ze psů do 30. dubna 2002
dle "Obecně závazné vyhlášky č.l/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 !!

Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice
Upozorňujeme naše občany starší 70 let, kteří žijí osaměle, že si mohou (dle zákona č.
182/1991 Sb.) požádat o příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice do výše plné úhrady
základní měsíční sazby za používání telefonu. Bližší informace obdržíte na obecním úřadě.

Sdělení Severomoravské energetiky
Severomoravská energetika sděluje změnu v pravidelném provádění odečtů a ročního
vyúčtování elektrické energie.
V minulém fakturačním období byly odečty a roční vyúčtování elektrické energie prováděny v
měsíci červnu.
Odečet a roční vyúčtování elektrické energie je pro letošní a další odečtová období převeden
do měsíce dubna.
Důvodem změny je optimalizace odečtových tras, směřující ke zkvalitnění poskytovaných
služeb našim zákazníkům.
Vlastní odečty budou provedeny ve dnech 15.4. až 30.4.2002 od 8.00 do 16.00 hodin.

Z DĚNÍ V NAŠÍ OBCI
555 let naší obce
Už je to 555 let, kdy se o Obci Krmelín objevila první písemná zmínka.Někdo si může říci,
že je to hrozně dlouhá doba nebo zase krátká. Vždyť lidský život je tak malý, ale přece tak
veliký. Může se vůbec za takovou dobu vytvořit kulturní hodnota obce ? A přece ano. Sami
občané si tuto kulturu v naší obci tvoří a budují. Můžete si říci , že tu nic na naší obci zvláštního

není. Rozhlédneme-li se kolem sebe, uvidíme spoustu zajímavých věcí. Měli bychom se učit z
minulosti, abychom v budoucnu mohli vše zdokonalit.
První písemná zmínka se datuje k 9. lednu 1447. Bohužel z této doby nám zůstala jenom ta
písemná zmínka, a taky jediný svědek této doby, a to je dominanta Krmelína- Krmelínský kopec
(327 m), který po staletí zhlíží na obec a pozoruje změny v obci. Ale my se musíme soustředit
na dnešní život.
Kolem nás je spousta věcí, které potřebujeme vylepšit. Naše obec se pomalu, ale zato dobře
zlepšuje. Máme tu spoustu služeb, které by před sto lety jen těžko někoho napadlo, že tu
mohou být. Vždyť v naší obci se staví pořád nové domy, přestože je tu spousta starých, které
by potřebovaly opravit. Přesto někteří občané pochopili kulturní hodnotu obce a snaží se
opravovat, i když je to moc nákladné a náročné. Ale tím zachovávají budoucím generacím
historickou hodnotu obce. V dnešní mládeži bychom měli vidět naší naději v lepší svět, a tím i
naší obec. Děti musíme učit o lidských hodnotách a toleranci. Hlavně však o historii našeho
státu, aby pochopili, co všechno naší předkové vybudovali a dokázali pro ně a další generace.
Martina Popelářová

Zásobování obce pitnou vodou
V průběhu loňského roku došlo ke zhoršení některých parametrů dodávané pitné vody.
Zvýšený obsah železa a zabarvení vody bylo způsobeno špatným stavem vodovodní sítě v
obci. Ta byla vybudována koncem šedesátých a počátkem sedmdesátých let z nekvalitního
ocelového potrubí s nechráněným vnitřním povrchem. I přes zvýšenou pozornost, která byla za
strany SmVaK Ostrava a.s. vodovodní síti Krmelína věnována, nepřineslo pravidelné obdenní
odkalování potrubí požadovaný účinek, o čemž svědčí i výsledky rozborů vzorků vody.
SmVaK Ostrava a.s. proto přistupuje k postupné systematické rekonstrukci vodovodní sítě
jako k nejlepšímu trvalému řešení vzniklé situace. Tato akce však bude časově i finančně velmi
náročná a proto bude probíhat postupně po etapách. Aby byl efekt co nejvyšší, je třeba začít s
výměnou přiváděcího řadu od vodojemu a pokračovat ve výměně hlavních řadů směrem ke
spotřebitelům.
V současné době je před dokončením prováděcí projekt na I. etapu rekonstrukce, v rámci
něhož bude vyměněno cca 2,5 km potrubí v ulicích Vodárenská, Záhumenní, Včelařská a
Brušperská. Předpokládaný termín realizace je vzhledem k potřebným lhůtám stavebního řízení
2. pololetí letošního roku. Předpokládaný finanční objem I. etapy činí cca 5 mil. Kč. V příštích
několika letech pak budou navazovat další etapy podobného rozsahu i finanční výše.
Vzhledem k tomu, že většina vodovodních řadů v obci prochází soukromými pozemky, bude
potřeba určitá vstřícnost ze strany majitelů pozemků v rámci stavebního řízení i během
následné realizace. SmVaK Ostrava a.s. věří v dobrou spolupráci s občany s cílem zajištění
kvalitní pitné vody pro občany a ostatní odběratele v obci.
Po zpracování projektové dokumentace budou majitelé dotčených pozemků seznámeni s
trasou nového potrubí, postupem prací a možností současné rekonstrukce domovních
vodovodních přípojek.

Tříkrálová sbírka
P. Miloslav Fiala, prezident Sdružení české katolické charity, z jehož
úvahy nad tříkrálovou sbírkou vyjímáme několik myšlenek, uvádí: Manželka legendárního
hudebníka, paní Yoko Ono, vydala svého času pohlednici, v jejímž středu byl vyražen
pětimilimetrový otvor, s komentářem: "Tímto otvorem můžeš zahlédnout nebe". Když se
zamyslíme nad množstvím a mnohotvárnými formami lidské bídy a opuštěnosti v současném
světě, jak je denně přinášejí sdělovací prostředky, vidíme, že svým charitativním nasazením
obsáhneme opravdu jen zlomek těch, kdo potřebují ošetření v nemoci, jsou zdravotně postižení,
staří, patří do kategorie uprchlíků nebo národnostních menšin, nemají domov, jsou drogově

závislí, potřebují poradit v obtížných situacích, případně umístit do hospiců nebo domovů pro
matky s dětmi, nebo patří mezi oběti přírodních katastrof či konfliktů. Ostatně i Matka Tereza
přiznala, že práce jejich sester je jen kapkou v moři, ale dodala, že bez té kapky by moře bylo
chudší.
Na svět kolem nás je vhodné se podívat podobenstvím o milosrdném Samaritánu. Ten "na
své cestě" nalezl přepadeného člověka a ze soucitu se o něj příkladně postaral. Tím mu
prokázal milosrdenství. Výzva v Lukášově evangeliu "Jdi a stejně jednej i Ty !" má
nadčasovou platnost a je určena samozřejmě i nám. Navazuje na přikázání lásky, které citlivě
vnímá potřeby druhých a hledá způsob, jak právě jim pomoci.
A právě Tříkrálová sbírka je jednou z osvědčených možností. Má se stát jakýmsi mostem
mezi potřebnými a mezi těmi, kdo by pomoci mohli. Chce dát každému, kdo má alespoň
trochu citlivé svědomí, možnost přispět ke zmírnění tolikeré bídy. Má pomoci překonat
rozšířenou apatii a neschopnost vnímat utrpení druhých. Tedy formovat vědomí i svědomí.
Aktivní účastí na sbírce se zařazujeme mezi ty, kdo chce konkrétní formou pomoci potřebným.
Čeká se na naši odpověď a nežádá se od nás zase tak mnoho. Dává nám příležitost, abychom
i v tomto rozmařilém a sobeckém světě zahlédli aspoň kousek onoho nebe, jak uvedeno v
úvodu.
Biskup František Václav Lobkowicz v Ostravské katedrále
dobrovolným koledníkům
požehnal a říká: "Pověřil jsem je, aby šli a oslovovali všechny lidi dobré vůle. Není důležité zda
chodí do kostela, ale jestli chtějí přispět a pomoci tak druhým, kteří to potřebují. Tříkrálová
sbírka jim k tomu má pomoci". Koledníkům pak popřál, aby ze sbírky měli radost a dobrý pocit.
Tříkrálová sbírka je pořádána ve spolupráci s městskými a obecními úřady, se kterými se
domlouvají pravida.
Také u nás v Krmelíně vyšly tři skupiny koledníků mezi naše občany. A výsledek sbírky
19 207,80 Kč je téměř o 5 000,- Kč vyšší než v loňském roce. Protože "Tři králové" nestačili
ani letos všechny občany navštívit, byla možnost odeslat svůj peněžní dar na tento účel
peněžní poukázkou. Výsledek sbírky Ostravské charity bude věnován těm nejpotřebnějším,
především na výstavbu, vybavení a provoz charitního projektu v Hrabyni, vybavení kuchyně pro
střediska Charity Ostrava, na ozdravné pobyty skupin osob se zdravotním postižením, na
chráněné dílny, vytvořením nových pracovních míst
pro občany se zdravotním postižením, na humanitární pomoc a další aktivity.
Vážení občané,
Ing. Jiří Hořínek, ředitel diecézní Charity Ostrava, vám všem, kteří jste na Tříkrálovou
sbírku přispěli jako dárci, koledníci nebo organizátoři touto cestou upřímně děkuje.
Děkuje také za ty, kterým bude výtěžek sbírky určen. Oni Vám osobně poděkovat
nemohou, ale vězte, že na dobrý skutek se nezapomíná.
Ing. Jan Šperlín

ŠKOLA VÁS INFORMUJE

Z NAŠÍ ŠKOLKY
Jak již bývá tradicí, uskutečnil se i letos v neděli 10. března v Obecním domě v Krmelíně
maškarní ples mateřské školy pro naše nejmenší.
Hry, soutěže, vystoupení dětí s programem "Čert a Káča", písničky a dobrá nálada nás
provázela celým karnevalem a tak věříme, že jsme společně prožili příjemné nedělní
odpoledne. Poděkování patří všem sponzorům i rodičům za ceny do tomboly.
Těšíme se na příští setkání !
Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Z činnosti Klubu důchodců
Počátek roku 2002 je pro členy Klubu důchodců stejně bohatý na činnost jako rok minulý.
Každé pondělí dopoledne se členové schází k besedám. Jednou měsíčně se schází ženy v
Dámském klubu. Na lednovém přátelském posezení si přítomní veselým vystoupením
připomenuli svátek Tří králů, popřáli všem, kdo se v lednu narodili a pak se při písničkách a
tanci bavili do podvečerních hodin. Na měsíc únor připravil výbor Klubu první společenský
večírek do restaurace Nautilus. Večírek, který měl vlastně začátek již v 15 hodin se vydařil.
Všech 68 účastníků se velmi dobře bavilo až do večerních hodin. O dobrou náladu se mimo jiné
postaraly členky, které připravily výborný bufet a všichni členové, kteří darovali dárky do
tomboly.
Významným byl pro členy místního Klubu důchodců měsíc březen. 7. března se konala
výroční členská schůze Klubu, kde byla zhodnocena činnost Klubu v uplynulém roce, práce
jeho výboru, byli zvoleni členové, kteří budou organizovat a řídit činnost Klubu v roce letošním a
taktéž byl přijat plán činnosti Klubu na rok 2002, kde všestranná činnost se předpokládá stejně
bohatá jako v roce 2001.
František Novák

Skauti a jejich činnost v roce 2001
Začátek roku byl v našem oddíle věnován zdokonalování se ve skautských znalostech a
dovednostech. Družina starších kluků se věnovala kromě jiného hlavně zdravovědě, neboť
jejich cílem bylo získat skautskou odbornost zdravotník. Jejich instruktorkou a zároveň
zkoušející byla MUDr. Jana Paličková. Ze šesti členů družiny tuto náročnou a důležitou
odbornost získali čtyři členové.
I družina malých vlčat a světlušek se pod vedením svých vedoucích učila skautskou praxi
určenou pro jejich věk, jako např. skautské pozdravy, základy práce s mapou, jak se zachovat
při oslovení cizím člověkem, ale hlavně hráli různé hry a soutěže.
Na 2. až 4. března jsme si naplánovali výlet do Pochně, našeho loňského tábořiště v
podhůří Jeseníků. Jelo nás sice jen šest, ale přesto jsme si na téhle pozdně zimní výpravě užili
hlavně zimy a sněhu, kterého u nás bylo již málo.
V pátek 16. března k nám přijel pracovník stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích a
vyprávěl nám o dravých ptácích a sokolnictví. Na ukázku nám přivezl mládě poštolky obecné, a
tak byla přednáška o to zajímavější.
Na sv. Jiří vylézají nejen hadi a štíři, ale taky se koná v Brušperku tradiční skautská pouť. Ta
letošní se konala v sobotu 21. dubna a byla poznamenána nepřízní počasí. Celý den pršelo a
bylo sychravo, a proto ani celková účast na pouti nebyla velká. Z našeho oddílu se zúčastnilo
šest dětí. Jako vždy byla pouťová hra a jejím cílem tentokrát bylo přemoci pomoci splněných
úkolů zlého draka. Nakonec se to povedlo téměř všem účastníkům hry a i přes špatné počasí
byli všichni spokojeni.
V sobotu 26. května jsme si dali za úkol vyčistit potok Machůvka a to od místa, které již není
v zastavěné části obce. Netušili jsme, jak náročný úkol jsme na sebe vzali. Půl dne deset členů
našeho oddílů vytahovalo a plnilo igelitové pytle "poklady", které do potoka nepatří. Byly to
převážně staré hrnce, pneumatiky, igelity apod. Taky jsme se snažili potok uvolnit od
usazených a zaklíněných dřev a různých nánosů uschlé trávy. Jelikož se nám podařilo vyčistit
jen asi stometrový úsek, chtěli bychom tuto akci na jaře opět zopakovat a věříme, že toho
nepořádku bude méně, a že se dostaneme dál.
První červnový pátek jsme navštívili záchrannou stanici v Bartošovicích, abychom se
dozvěděli něco víc o záchraně živočichů žijících v naší přírodě. Měli jsme možnost vidět různě
poraněná zvířata, hlavně dravé ptáky, kteří by bez pomoci člověka ve volné přírodě nepřežili.
Bylo taky velmi poučné vidět tyto dravé ptáky zblízka, neboť v přírodě jsou vidět jen ztěží.

Návštěva stanice se nám velmi líbila, a proto se tam tři naši členové vypravili druhý den znovu,
aby na oplátku pomohli s uložením dřeva v areálu stanice.
V sobotu 16. června jsme si vyšlápli v šesti lidech na horu Čantoryja, ležící na státní hranici s
Polskem. Byl to krásný, i když trochu náročný výlet, při kterém jsme si mohli zkusit ten pocit být
jednou nohou "v cizině". Domů jsme se vrátili večer unaveni a plni dojmů. V roce 2000 byla
časopisem Světýlko, což je časopis pro nejmladší skauty,
vyhlášena akce ke sbírání víček od plastových láhví. V březnu se tato akce rozšířila do celého
skautského hnutí, a tím zasáhla i do našeho oddílu. Během měsíce dubna až června bylo v
našem oddílu nasbíráno asi 8 300 plastových víček. Tyto jsme pak odvezli na tzv. sběrné místo
okresu Frýdek-Místek. Odtud víčka putovala do firmy na zpracování plastů, kde se z nich
vyrobily stavebnicové díly pro dětské koutky a hřiště dětem nejen z dětských domovů. V celé
České republice bylo nasbíráno 14 000 000 víček. Jsme rádi, že jsme se na této akci mohli také
podílet.
Poslední den školního roku jsme u skautské klubovny udělali táborák se slavnostním
vyhlášením výsledků celoroční soutěže. Pozvání k táboráku přijali i někteří rodiče, a tak jsme i
společně s nimi mohli zhodnotit uplynulý školní i skautský rok.
Náš letní skautský tábor se uskutečnil od 6. do 19.8. ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku.
Tábořiště i s vybavením nám pronajali skauti ze Vsetína, a tak jsme mohli prožít krásných
čtrnáct dnů v krásné Beskydské přírodě. Koupání v horském potoce nebo túra po Československé hranici, to jsou jen některé z mnoha zážitků. Doufáme, že se sem tento rok opět
podíváme.
V měsíci září jsme jako každý rok zavítali do naší základní školy, abychom pozvali do
našeho oddílu nové zájemce o skautskou činnost. Zaměřili jsme se tentokrát na děti ze druhé a
třetí třídy. Přišlo nám 6 nových dětí, které začaly pravidelně navštěvovat náš oddíl. V současné
době náš oddíl má celkem 19 členů, kteří se aktivně podílejí na životě oddílu. Vlčata a
světlušky, kterých je celkem 11, vede v současné době Pavel Jarolím a Radomír Flám. Skauty
mezi 12. až 15. rokem máme jen 2 a skautů starších 15. let jen 5. Vedoucím celého oddílu je
Pavel Jarolím. Scházíme se každý pátek od 16 hod. a rádi mezi sebe přijmeme nové členy z
řad dětí a mládeže naší obce.
V sobotu 27. října jsme opět navštívili záchrannou stanici v Bartošovicích. I tentokrát jsme
byli přátelsky přijati a dostalo se nám velmi odborného a vyčerpávajícího výkladu. Měli jsme
možnost vidět hlavně dravé ptáky a sovy, ale mohli jsme i porovnat, co se na stanici změnilo od
naší poslední návštěvy.
Listopad patří již tradičně semináři pro skauty a skautky od 15 let. Uskutečnil se v sobotu 10.
listopadu. Pro "přespolní" začal již v pátek večer přednáškou p.Víta Zatloukala "Cesta do
Kompostely". Sobotního programu, který byl opět velmi zajímavý, se z našeho oddílu zúčastnili
Pavel Jarolím a Dalibor Flám. Názvy přednášek a přednášející mluví za vše: Doc. Novotný Islámský fundamentalismus, psycholožka Markéta Pazourová - Přirozenost dítěte, pracovník
Charity Opava Jan Hanuš - O nevidomých a zrakově postižených lidech, Víťa Dostál - Cesta
na kole kolem světa. Večer po náročném dni, plném přednášek, jsme se mohli odreagovat na
již tradičním skautském bále.
Páteční odpoledne 16. listopadu využili tři členové družiny vlčat a světlušek pozvání a
navštívili v doprovodu svého vedoucího skautské divadelní představení. Konalo se v Bašce a
připravili jej skauti a skautky z Místku. Představení mělo název Karlštejn a velmi se nám líbilo,
neboť bylo na téměř profesionální úrovni.
Ve čtvrtek 29. listopadu byla uspořádána přednáška o Etikoterapii pro zájemce z řad rodičů
a pozvaných zájemců. Přednášel etikoterapeut pan Jan Cindler a všechny přítomné zaujal
svými odbornými znalostmi při řešení různých zdravotních problémů.
Poslední naší akcí byla již tradiční Vánoční besídka, při které si děti předaly navzájem
vlastnoručně vyrobené dárky. Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese a i jim jsme donesli
nadílku v podobě jablíček, ořechů a starého chleba pod "vánoční stromeček".
Na závěr vánoční besídky si vlčata a světlušky odnesli do svých domovů Betlémské
světýlko, které bylo předtím rozvezeno i skautským vedoucím našeho střediska. Na štědrý den
jsme, jako již tradičně, toto světýlko přinesli i na půlnoční mši svatou, konanou v našem kostele.

V letošním roce chystáme opět mnoho zajímavých akcí a výletů, jako např. výstup na
Ivančenu a Lysou Horu, Den otevřených dveří v naší klubovně, ale hlavně účast v okresním
kole vlčat a světlušek. To jsou jen některé z akcí, které bychom chtěli letos zrealizovat.
Věřím, že se nám to podaří a že získáme do našeho oddílu nové členy.
Za skautský oddíl Krmelín Pavel Jarolím

AKTUALITY
Na aktuální téma:
Náš redaktor se zeptal náhodných krmelínských občanů v supermarketech na jejich názor ?

Jak ovlivňuje naše občany blízkost supermarketu ?
Do supermarketu chodíme s manželkou často. Vždyť do Intersparu je to z Krmelína jen 4
km. To co utratím za benzín, to se mi vrátí za nižší ceny v supermarketu. Posledně mi manželka
dala seznam asi 10-ti druhů potravin, abych je koupil v Krmelíně. Projel jsem všechny tři
obchody v dolní části Krmelína a stejně jsem sehnal jen 7. Např. žampióny neměli nikde.
V.G. 54 let
Chodím tu často, neboť jsou zde nejen výhodné ceny, ale seženete zde všechno od
špendlíků až po motocykl. Vyhovuje mi i prodejní doba od 8 až do 22 hod. i v sobotu a neděli a
dokonce Tesco má otevřeno nonstop. Proto není problém, když přijde neohlášená návštěva,
stačí sednout do auta a za hodinu jste zpátky i s nákupem. Kromě potravin a průmyslového
zboží je zde velký výběr i pracích prášků a akční cenové výhody, které jsou zde často. Když
vezmeme v úvahu, že téměř v každém domě mají auto, někde i dvě, tak není problém blízký
market navštívit. Viděl jsem zde i krmelínského občana na jízdním kole za příznivého počasí.
Říkal, že se to dá stihnout za 20 min.
J.M. 65 let
Do supermarketu chodím také nejméně dvakrát do měsíce. Dostáváme do schránek nabídky
a tak si s manželkou napíšem seznam, co je všechno nutné koupit a ještě se nestalo, že
bychom nekoupili vše, co máme napsáno. Vždyť v každé domácnosti je lednička a nebo i
mrazák, tak je možné nakoupit třeba i na měsíc. Výhodou je, že nákup si můžu dovést až do
auta s vozíkem. Také je dobré, že v Intersparu je lékárna, což Krmelínským velmi vyhovuje,
neboť toto zařízení v Krmelíně chybí.
V.K. 60. let
Mne hlavně zajímají ceny. Jsem důchodce, vše se zdražuje od plynu, vody i elektřiny, tak
počítám s každou korunou. Mám k dispozici každý týden nabídkový katalog od Intersparu,
Kauflandu, Tesca i Hypernovy, tak si vyberu, co je kde levnější (porovnám si ceny) a vyrazím za
nákupy. Ekonomicky mám spočítáno, že se mi to vyplatí. Vím, že tento způsob nákupu
praktikuje hodně krmelínských občanů. Vím, že majitelé obchodů v Krmelíně musejí platit
nájmy, že to nemají také bez problémů, ale to asi spotřebitele málo zajímá. Jdou tam, kde je
levněji.
Z.Z. 59. let
s náhodnými občany Krmelína v supermarketech
rozmlouval Josef Menšík

Poděkování sponzorům
Výbor místní organizace KDU-ČSL Krmelín děkuje všem firmám i jednotlivcům,
kteří se rozhodli přispět sponzorským darem do tomboly ke zdárnému průběhu
společenského večírku KDU-ČSL a podpořit tím činnost naší místní organizace.
Věříme, že si Vaši důvěru udržíme i v dalším období.
Výbor KDU-ČSL
Seznam sponzorů společenského večírku KDU-ČSL:
 firma Pekařství Boček
 Potraviny Zdeňka Matušinská
 firma RITO
 firma AIMES

Cyklistický výlet
Doporučená mapa:
1. Cyklistická-SHOCART č.154-Moravskoslezské Beskydy
2. Ostravsko

Popis trasy:
1. Výchozí bod výletu si určíme u "Junácké chaty". Jedeme polní cestou k lesu Lipina", směr
Oprechtice. Z lesa vyjedeme u bývalé "Prefy" a pokračujeme po asfaltové silnici k šachtě
Staříč II.
2. Před parkovištěm odbočíme doleva na polní cestu, vedoucí na vrch "Kamenná" Sjíždíme s
kopce do obce Staříč a kolem kostela (hodnotné vybavení, včetně obrazů) pokračujeme
silnicí na Chlebovice.
3. Před Chlebovicemi odbočíme k šachtě Staříč III. Šachtu objíždíme vlevo po parkovišti a
cestě, která nás zavede k umělému jezírku. Zde si můžeme odpočinout na lavičkách.
Pokračujeme přímo pod hráz a pěšinou kolem výpustě míříme do lesa. Pěšina překonává
brodem potok - zde kola přenášíme - a vyústí na lesní cestu. Jedeme vlevo po této cestě.
Na další křižovatce se dáme vpravo a po cca 0,5 km jízdy jsme u lesní hájenky v "Zámrklí".
Zde můžeme pokračovat rovně do Fryčovic nebo odbočíme vlevo do lesa a přijedeme na
silnici, spojující Příbor a Frýdek-Místek. Odbočíme vpravo k "Sauně ve Fryčovicích". A zde
se opět můžeme rozhodnout, zda pokračovat nebo pomýšlet na návrat.
Cesta zpět: asfaltovou silnicí do lesa a Fryčovic, dále kolem řeky Ondřejnice do Staré Vsi a
Krmelína (popis v některém z minulých čísel Zpravodaje).
Pokračujeme z parkoviště kolmo přes hlavní cestu na Hůrky. V polovině stoupání narazíme na
značenou odbočku (cyklo trasa 6006). Značená lesní cesta nás dovede do Rybí a na silnici
Hukvaldy - Kozlovice.
příjemný výlet přeje Jana Šťastná

Doplnění redakční rady
Redakční rada byla doplněna o sl. Martinu Popelářovou - kronikářku obce.
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Radostné prožití Velikonočních svátků,
dětem bohatou pomlázku,
přeje redakční rada Zpravodaje,
pracovníci obecního úřadu
a členové zastupitelstva obce.
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