
Občasník č.1                                                                                         Březen 2003

U příležitosti Dne učitelů děkujeme všem pedagogům a vychovatelům
za záslužnou práci při vzdělávání a výchově našich dětí.

Přejeme jim hodně pevného zdraví, dostatek sil, množství trpělivosti
a mnoho úspěchů ve všem jejich konání.

Ing. Václav Zezulka, starosta obce
Zdeněk Šindel , místostarosta obce    



Informace o dění v obci od 25. zasedání zastupitelstva obce
byly dokončeny stavby:

- vodovod ul. Starodvorská
- II. etapa chodníku ul. Brušperská
- oprava I. patra Obecního domu
- vodovod a kanalizace ul. Lyskova - I. etapa
- rekonstrukce hlavních vodovodních řadů - I.etapa, investor SmVaK

- oprava místnosti pro účetní ZŠ v suterénu budovy
- objednáno zhotovení 500 ks brožur o historii obce
- 27. 12. 2002 od 9.00 hod. ve Fryčovicích turnaj v sálové kopané - účast zastupitelé
- 12. 12. 2002 návštěva našich občanů v domovech důchodců zástupci obce

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 16. 12. 2002 

1)  Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
     a)  kontrolu usnesení z 25. a 1. zasedání zastupitelstva obce
     b)  informaci o dění v obci od 25. zasedání zastupitelstva obce
     c)  informaci o zrušení Sdružení obcí Moravskoslezského kraje k 31.12.2002

2.  Zastupitelstvo obce schvaluje:
     a)   jednací řád zastupitelstva obce 
     b)   rozpočtové opatření č. 5/2002 
     c)   rozpočtové provizorium obce na rok 2003 platné do doby schválení definitivního
           rozpočtu
           třída 1. až 4. 10 256,2  tis. Kč
           třída 5. a   6.   9 781,0  tis. Kč
           třída 8. až 8115   1 352,8  tis. Kč
                             8124   1 828,0  tis. Kč 
     
     d)   členy finančního výboru
           předseda: Ing. Petr Kunát
           členové: Ing. Kamila Balcarová, Ing. Tomáš Stoszek
           členy kontrolního výboru
           předseda: Ing. Miloslav Kunát
           členové: Petr Šperlín, Josef Václavík

     e)  stravné při poskytování cestovních náhrad 
     f) pověření rady obce provádět rozpočtová opatření v rámci rozpočtu obce mimo
          investiční akce  s povinností informovat o nich zastupitelstvo obce
     g)  měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce 
     h)  obecní knihovnu jako organizační složku obce
      i)  zřizovací listinu organizační složky obce "Obecní knihovna Krmelín"     
  
3.  Zastupitelstvo obce ukládá:
     a)   zpracovat seznam investičních akcí, včetně priorit, pro období 2003 - 2006

Informace o dění v obci od 2. zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2002

 20. a 21.3.2003 přezkum hospodaření obce za rok 2002
 11. 3. 2003 kolaudace vnitřních prostor Obecního domu
 účetnictví příspěvkových organizací ZŠ a MŠ provádí p. Simona Venclíková



 poskytnutí podpory ze SFŽP ČR ve výši 100 %, tj.  79 000,- Kč na instalaci 
demonstračního systému v ZŠ v rámci akce "Slunce do škol"

 18.2.2003 kolaudace rekonstr. vodovodu I. etapa, asfaltování překopů v dubnu 2003
 od 1.3.2003 vykonává civilní službu u obce p. Pavel Ptáček
 jednání o možnosti dokončit terénní úpravy na sanované skládce
 7.4.2003 kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, provádění nemocenského a důchodového pojištění
 řízení o vydání územního rozhodnutí na umístění stavy "chodník ul. Bělská"
 žádost na Krajský úřad o dotaci na část chodníku ul. Bělská - přechod přes I/58 z ul. U 

Paleska na ul. Zahradnickou

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12.3.2003 

1)  Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

     a) kontrolu usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce
     b) informaci o děni v obci od 2. zasedání zastupitelstva obce
     c) plán investičních akcí rozvoje obce Krmelín na období 2004-2006

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:

    a) rozpočet obce na rok 2003+
        třída 1. - 4. 15 164,0 tis. Kč
        třída 5. - 6. 15 818,8 tis. Kč
        třída 8. - 8115   2 482,8 tis. Kč
                       8124   1 828,0 tis. Kč
     
Příjemci dotací a příspěvků z rozpočtu

1014 5229 Český svaz včelařů Krmelín    3,50
3113 5192 Neinv. transf. obcím za žáky (5321) 189,00
3419 5229 TJ Sokol Krmelín   60,00
6409 5229 SMOPO (5329)   10,00
6409 5229 Český svaz chovatelů Krmelín     3,00
6409 5229 Zdravotně postižení Brušperk     1,00
6409 5229 rezerva   29,00

Celkem v tis. Kč 295,50

   b) prodej obecních pozemků parc. č. 106/2 o výměře 47 m2 a parc. č. 183/4 o výměře
        60 m2 manželům Mrázkovým za cenu úředního odhadu

    c) výkup pozemků parc. č. 16 o výměře 190 m2, parc. č. 24 o výměře 168 m2 a část parc.
        č. 22 o výměře 129 m2 z majetku Zemědělského obchodního družstva Krmelín za
        cenu úředního odhadu

3. Zastupitelstvo obce ukládá:

    a) vyjasnit kapitolu 3113 ZŠ  ve vazbě na příjem z prodeje obědů
    b) provést opravu atiky budovy MŠ, aby se zamezilo uvolňování omítky
    c) sestavit plán rozvoje obce Krmelín pro vol. období 2004-2006 dle jednotlivých priorit
    d)  projednat opravu silnice I/58 před zastávkou  autobusu Na Světlově ve směru Stará
         Ves nad Ondřejnicí                                                     



Investiční akce prováděné v r. 2003

Projektové dokumentace

- projekt sítí za školou 250,0 tis. Kč
- projekt úpravy hřbitova   10,0 tis. Kč
- projekt opravy základní školy 200,0 tis. Kč
- projekt kuchyně ve školní jídelně   60,0 tis. Kč
- úprava - rozšíření územního plánu   50,0 tis. Kč

Investiční akce

- inženýrské sítě ul. Lyskova 500,0 tis. Kč
- chodník ul. Brušperská 1 340,0 tis. Kč
- přechod přes silnici I/58 (ul.U Paleska na ul.Zahradnickou) 1 000,0 tis. Kč
- vodovod ul. Krátká    100,0 tis. Kč
- dokončovací práce budovy Obecního domu    130,0 tis. Kč

Opravy a údržba

- garáž budovy hasičského domu    200,0 tis. Kč
- oprava budovy zdravotního střediska      50,0 tis. Kč     

                       ____________________________________
SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

     Reforma veřejné správy spočívá především na ukončení činnosti okresních úřadů a  v 
přenesení jejich působnosti na  orgány samospráv, krajské úřady, případně na jiné správní 
úřady. Od l. ledna 2003 převezmou  většinu kompetencí "pověřené obecní úřady" - Městský 
úřad Frýdek-Místek, který bude působit ve více budovách.

Rozmístění jednotlivých odborů Městského úřadu Frýdek-Místek:

Místek, ulice Palackého 115 (budova bývalého okresního úřadu) 
tel. 558 604 444 - ústředna       Fax: 558 604 466

1. NP - odbor dopravy a silničního hospodářství (evidence silničních vozidel)
          - odbor sociální péče a státní podpory
          - odbor vnitřních věci (matrika)
          - informační služba
2. NP - odbor vnitřních věcí(evidence obyv.,občanské průk.,cestovní dokl.,přestupk.odd.) 
          - odbor sociálních služeb a zdravotnictví (odděl.sociálně právní ochrany dětí)
           - odbor sociální péče a státní podpory 

- podatelna, pokladna
3. NP - odbor dopravy a silničního hospodářství  (řidičská oprávnění a přestupky)

- odbor sociálních služeb a zdravotnictví (odděl.sociálních služeb,ekon.správní...)
4. NP - odbor životního prostředí a zemědělství

Frýdek, ul. Radniční 1148 , tel.: 558 609 111- ústředna       Fax: 558 609 166

1. NP - obecní živnostenský úřad
- finanční odbor (oddělení místních daní a poplatků)
- informační služba, podatelna, pokladna

2. NP - finanční odbor (odd.rozpočtu a kontroly,odd.účtárny, vymáhání pohledávek)
- odbor vnitřních věcí (občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování)
- odbor kancelář starosty



- oddělení krizového řízení a požární ochrany
3. NP - odbor správy obecního majetku

- stavební úřad
- odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

4. NP - investiční odbor
- odbor územního a ekonomického rozvoje
- odbor dopravy a silničního hospodářství(správa dopravy a pozemních komunik.) 

5. NP - personální oddělení

Frýdek, ul. Radniční 1149 

- odbor sociální péče a státní podpory (úsek péče o nezaměstnané,úsek péče o rodinu 
  a dítě, úsek péče o seniory a zdravotně postižené občany)

Frýdek, ul. Radniční 10

- odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
- odbor sociální péče a státní podpory (úsek péče o nezaměstnané)

Úřední hodiny Městského úřadu Frýdek-Místek:

Pondělí a středa    od 8.00 do 17.00 hodin
Některé záležitosti mohou občané vyřídit i mimo výše uvedenou dobu:
v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin

 evidenci vozidel a řidičských oprávnění (1. a 3.NP budovy Palackého 115) 
 občanské průkazy a cestovní doklady (2.NP bud.Palackého 115)

v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 11.30 hodin
 místní daně a poplatky (1.NP budovy Radniční 1148)

________________________________________________________________________
" Pověřený obecní úřad"- vyřizování stavebních  záležitostí a matrika (vyřizování  občanských 
průkazů, cestovních dokladů) zůstává pro naše občany Městský úřad v Brušperku,  tel.:  558 
666 443-stavební úřad, 558 666 232-matrika 
_________________________________________________________________________

Zpráva Stavebního úřadu Brušperk za rok 2002

     Podle údajů Stavebního úřadu v Brušperku bylo v roce 2002 vydáno pro naši obec 27 
kolaudačních rozhodnutí na stavby a 3 na plynofikaci stávajících rodinných domů. 
Z 27 kolaudačních rozhodnutí bylo 6 na novostavby rodinných domů se 7 bytovými jednotkami.
     Celkem bylo vydáno 27 kolaudačních rozhodnutí na novostavby rodinných domů - 6 v 
Krmelíně, 10 v Brušperku, 2 ve Fryčovicích, 4 v  Hukvaldech a 5 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
     V loňském roce bylo vydáno 23 stavebních povolení na stavby a 3 na plynofikaci stávajících 
rodinných domů.
     Od roku 1997 bylo pro plynofikaci stávajících staveb v obci vydáno 302 stavebních povolení. 
Do konce roku 2002 nebyla plynofikace zkolaudována u 156 staveb.
     Součástí statistiky stavebního úřadu je i přehled rozestavěných (nezkolaudovaných) staveb, 
podle něhož není dosud zkolaudováno 47 staveb s termínem dokončení podle stavebního 
povolení v roce 2002, rekordmanem je nástavba rodinného domu s termínem dokončení 1980.
     V zájmu snížení rozestavěnosti žádáme Ty občany, kteří mají stavby dokončené, aby 
požádali stavební úřad v Brušperku  o kolaudaci a ostatní stavebníky, aby dle svých možností 
stavby dokončili a poté učinili totéž.
    Výše citovaný seznam stavebníků je k dispozici na Obecním úřadě, kde obdržíte další 
informace k žádosti o kolaudaci.
     Na snížení rozestavěnosti se těší                                       Ing. Václav Zezulka, starosta obce   



Několik  údajů o počtu a pohybu obyvatel v naší obci

     K 31. 12. 2002 je  počet občanů  1839, z toho 914 mužů, 925 žen
z toho: 297 dětí do 15 let ,  151 hochů a 146 dívek. 69 občanů od 15 do 18 let (39 hochů 
a 30 dívek), 1 139 občanů od 18 do 59 let ( 578 mužů a 561 žen), 334 občanů 60. a více let 
(146 mužů a 188 žen).

V roce 2002 se přihlásilo k trvalému pobytu 42 občanů, 15 občanů se narodilo (8 hochů
a 7 dívek), 32 občanů se odhlásilo z trvalého pobytu,14 občanů zemřelo (6 mužů, 8 žen), bylo 
uzavřeno 14 sňatků, 4 manželství byly rozvedeny. Ke konci roku 2002 bylo 558 popisných čísel 
rodinných domů.                

    Komise pro občanské záležitosti v Krmelíně měla 12 členů, předsedkyně paní
MUDr. Jana Paličková.

     V roce 2002 navštívili členové komise 18 občanů u příležitosti významných životních jubileí 
(80., 85., 91., 93., a 94. narozenin), dva manželské páry u příležitosti diamantové svatby.  
Ve dvou 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 – 8 hochů a 6 dívek. Při úmrtí občanů byly pozůstalým zasílány kondolence. Zástupce 
komise spolu se starostou obce byli přítomni slavnostního 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 2002/2003 v mateřské i 
základní škole, kde byli zvlášť srdečně přivítáni naši prvňáčci.                                                                                  
                                                                                                              Hana Plačková, ohlašovna

Apel na ohleduplnost

     Přibývající intenzívní sluneční svit má na pozvolna se po zimě probouzející přírodu zcela 
blahodárné účinky. Kdejaká rostlinka začne znovu sílit a nabývat na vzrůstu. Po zimní šedi 
začne postupně přibývat oku lahodící zelené barvy. Zvlášť příznivě tuto skutečnost vítají 
majitelé rodinných domků, které obklopuje pečlivě pěstovaný trávník.
     Zanedlouho se po obci rozlehne  řev rozličných druhů travních sekaček, které  nahrazují 
bezhlučné sekání kosou nebo srpem. A vo tom to je.
     Apeluji na vzájemnou ohleduplnost při kosení trávy motorovými sekačkami. Což tyto práce 
provádět během pracovního týdne, mimořádně v sobotu   dopoledne a v sobotu odpoledne  a v 
neděli nechť je možno v klidu pobýt s rodinou či přáteli na přes týden  upraveném pažitu u 
svého domku  za bohatě prostřeným stolem.
     Tak jednoduchou organizací práce a vzájemnou tolerancí lze vytvořit klidné prostředí v 
průběhu víkendu k načerpání veškerých sil po náročném pracovním týdnu.
     Závěrem klasická pravda: Co nechceš aby jiní činili Tobě, nečiň Ty jim.
     Za pochopení děkuje                                                           Ing. Václav Zezulka, starosta obce   

Majitelům psů

     Upozorňujeme vlastníky psů na povinnost zaplatit poplatek ze psů do 30. dubna 2003 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.
     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  ! !



Uvádíme příspěvky žáků základní školy T.G.M. v Krmelíně

Milí občané i neobčané Krmelína !

     Vadí nám volně pobíhající psi, které si páníčci nehlídají a my se jich bojíme. Dělají nám 
výkaly na našich pozemcích. A když si malé děti hrají a uvidí nějakého psa, který volně pobíhá, 
tak se ho mohou leknout a ten je může pokousat. Vždyť víte, že ve zprávách nám ukazují, jak 
jsou malé děti pokousané od psů. Proto prosíme občany i neobčany Krmelína, aby si své pejsky 
hlídali a nevenčili je bez náhubku a vodítka. Chtěli bychom, abyste si po svých mazlíčcích 
uklízeli výkaly.
     Děkujeme !                                                                                                              K. Ručková

Vždy neuhlídáme svého mazlíčka

    Psi se špatně uhlídají, ale měli by se trošku krotit, protože když psi běhají po vsích a obcích, 
není to zrovna bezpečné a někdy ani hygienické. V poslední době se zvýšila zranění 
způsobená psy. Ve zvířeti může propuknout zloba a nenávist, také nezáměrně mohou způsobit 
katastrofu. Proto si hlídejte své mazlíčky, věnujte se jim a nenechávejte to na ostatních !!!                                                            
                                                                                                                                         "páťačka"
Občané Krmelína !

     Zlobí nás volně pobíhající psi, kteří zanechávají výkaly na našich pozemcích. Také prohánějí 
drůbež  a naše kočičí mazlíčky. Bojíme se jich, protože nikdy nevíme, jestli nás napadnou. 
Mohou způsobit také autonehodu, při které může být někdo zraněn. Prosíme Vás, abyste si své 
pejsky hlídali, aby měli při každodenním venčení náhubek na čumáku a vodítko !                                               
                                                                                                                                      K. Šonková

     Chodím často s rodiči na procházku po okolí Krmelína. Většinou potkáváme lidi, kteří jdou 
na procházku s pejskem přivázaným na vodítku, ale mnoho psů je volně puštěno a jeho pán jde 
pomalu v dálce. Nahání to člověku strach, když se s takovýmto psem setká, a ještě horší je, 
když se setkáme s opuštěným nebo zatoulaným psem. Pobíhající psi jsou i poblíž našeho 
domu, vypadají neškodně, ale přitom mohou být i nebezpeční. Proto mám někdy strach vyjít si 
na malou procházku se svým pejskem, přivázaným  na vodítku.
     Prosíme proto, aby si každý svého pejska hlídal, aby nemohl nikomu ublížit.
                                                                                                                                     L. Hradilová        

OBČANÉ SI VYMOHLI BEZPEČNÉ PŘECHODY

Díky petici občanů je zklidněn celý průtah obcí. Jde o jeden z největších projektů, 
který byl oceněn v soutěži o nejlepší dopravní řešení částkou 50 tisíc korun.

     Krmelín leží na silnici I/58, což je hlavní tah Ostrava - Olomouc, denně jím tudíž projíždí více 
než 11 tisíc vozidel. Prvním  podnětem ke  změnám na průtahu obcí  byla nešťastná událost v 
lednu 1999 -  těžká dopravní nehoda starší paní a její vnučky, která vedla místní obyvatele k 
sepsání petice se žádostí o zřízení bezpečného přechodu se semaforem.

CO UKÁZAL ROZBOR

     Zastupitelstvo Krmelína poté nechalo vypracovat odbornou studii řešení dopravní situace 
obce. V rámci rozborů bylo zjištěno, že nebezpečná komunikace je příliš široká, což svádí řidiče 
k překračování povolené rychlosti, a to i v místě autobusových zastávek. V celém prostoru bylo 



navíc povoleno předjíždění, chyběly přechody pro chodce a nebylo zajištěno dostatečné 
osvětlení. V neposlední řadě množství vjezdů na silnici zvyšovalo nebezpečí kolizí.
      Studie navrhla i jiné řešení než semafor - sice dražší, ale ve svém důsledku pro místní 
obyvatele bezpečnější. To  bylo nakonec i schváleno a realizováno. V současné době je tedy na 
vjezdu  do obce vyznačena barevná brána a vozovka je v místě přechodů pro chodce rozdělena 
středovými ostrůvky na dvě  části, což usnadňuje přecházení. Postupně zde byla nainstalována
blikající světla napojená na  veřejné osvětlení a několik dopravních značek, mimo jiné se  
zákazem předjíždění nebo vjezdu do vedlejšího pruhu. Rekonstruováno bylo  i vodorovné 
dopravní značení. 
     "Zklidnění průtahu byla pouze jedna etapa komplexního zvyšování bezpečnosti chodců a 
cyklistů  v obci. Na něj navazovalo  vybudování chodníků a instalace svodidel a zábradlí v 
nebezpečných  úsecích. V nejbližší době pak chceme propojit dálkové trasy pro cyklisty přes 
zastavěnou část obce," shrnul aktivity v oblasti dopravy starosta Václav Zezulka.

NÁZOR KOMISE

      V případě Krmelína komise ocenila kromě dopravně - inženýrského provedení především 
to,  že se obci podařilo zklidnit  poměrně dlouhý úsek silnice I. třídy. To u nás v tomto rozsahu 
není vůbec obvyklé. Při podobných snahách totiž obce většinou naráží na různé komplikace při 
jednání s kompetentními úřady.
     Překvapení je o to větší, uvědomíme - li si, že k realizaci projektu došlo v letech 1999 - 2000, 
kdy ještě nebyly k dispozici  technické normy pro úpravy průtahů obcí a další dokumenty. I když 
by se dal jistě celý průtah zklidnit lépe a razantněji (například důsledným rozčleněním celé 
komunikace na menší úseky), jde rozhodně o jeden z nejlepších příkladů dopravního zklidnění 
v České republice.
                                                                                                  Citace z časopisu Moderní obec  

Brušperské Regionální centrum internetu

Základní škola Vojtěcha Martínka v Brušperk se v letošním roce zapojila do projektu 
„Národní program počítačové gramotnosti“ (NPPG). Ve spolupráci s Centrem internetu a 
Ministerstvem informatiky se budeme snažit co nejširší veřejnosti nabídnout možnost naučit se 
základní práci s počítačem a umožnit přístup k internetu.

Vzdělání je cestou k úspěchu

V prostředí, kdy na jedné straně roste nezaměstnanost a na straně druhé mají podniky 
často potíže najít kvalitní zaměstnance, si stále více lidí uvědomuje, že další vzdělávání je 
jedinou cestou, jak v tržní ekonomice uspět. V cestě k lepšímu uplatnění je první podmínkou 
počítačová gramotnost. Tento požadavek se dnes stále více objevuje i u dělnických profesí. 

Abychom co nejvíce zpřístupnili tuto výuku v celé republice a zajistili její maximální 
finanční dostupnost, připravili jsme ve spolupráci s Ministerstvem informatiky a společností Intel
Národní program počítačové gramotnosti. Je založen na praktických dvouhodinových kurzech 
nejvýše po deseti účastnících. Všichni účastníci postupně zvládnou v doprovodu zkušených 
lektorů ovládání počítače, připojení k internetu, základy vyhledávání na internetu a emailovou 
komunikaci. Kurzy mají zatím dvě úrovně: první pro úplné začátečníky s počítačem a druhý pro 
ty, kteří se chtějí zdokonalit v práci s internetem či v emailové komunikaci. 

V Moravskoslezském kraji je celkem 20 vybraných regionálních center. O celém projektu 
se můžete informovat na modré lince 844 111 130 (platíte pouze místní hovor), dále pak přímo 
v ZŠ Brušperk (558 666 227) nebo na internetu: 

http://zs.brusperk.cz; www.centruminternetu.cz



Kurz (jak bylo zmíněno už výše) je určen pro nejširší veřejnost, ale je také velmi vhodný 
pro vyškolení zaměstnanců škol, státní správy či soukromých firem. V takovýchto případech je 
možno po domluvě zorganizovat i „uzavřený“ kurz přímo pro Vaše zaměstnance.

Aktuálně vypsaný kurz (v Reg. centru ZŠ Brušperk) je 20.2.2003 od 15 hod. (úroveň 2 –
mírně pokročilí).
Mgr. Aleš Vyvial, ZŠ Brušperk, Regionální centrum internetu, Školicí středisko SIPVZ, tel.: 
558 666 227, http://zs.brusperk.cz

Informace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Nový program : „Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti.“

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje počínaje rokem 2003 program pod 
názvem „Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti“ a v této souvislosti byly všechny kraje 
požádány o předání informace o tomto novém programu co nejširšímu okruhu pořadatelů 
kulturních akcí.

Pořadatelé kulturních akcí, které se konají zcela či z části v měsíci říjnu příslušného roku 
a jsou zaměřeny na rozvoj česko-slovenské spolupráce, mají možnost požádat zahraniční 
odbor Ministerstva kultury České republiky jako gestora programu o zařazení kulturní akce 
splňující výše uvedené podmínky do seznamu Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti. 
Zároveň se mohli též ucházet o finanční podporu v grantových řízeních, vyhlašovaných odbory 
umění a regionální a národnostní kultury pro rok 2003. Počínaje rokem 2004 pak budou mít 
pořadatelé těchto akcí možnost požádat i o udělení neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva 
kultury České republiky na jejich realizaci, a to v řádném grantovém řízení zahraničního odboru 
Ministerstva kultury. 

Informace o uvedeném programu jsou k dispozici na internetových stránkách 
Ministerstva kultury České republiky ( www.mkcr.cz ) a též na Odboru kultury a památkové péče 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
e-mail : jiri.carbol@kr-moravskoslezsky.cz

Aktuální vývoj - příprava na vstup do Evropské unie v regionu Moravskoslezsko 

Společný regionální operační program (SROP)

V prosinci 2002 byl dopracován Společný regionální operační program. V měsíci lednu je 
předložen k projednání vládě ČR a následně bude poslán k posouzení Evropské komisi. 
V současné chvíli je SROP zveřejněn na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, 
které je řídícím orgánem programu. SROP obsahuje kromě analýzy současného stavu regionů 
soudržnosti především priority a opatření v jejichž rámci budou moci být po vstupu ČR do EU 
překládány projekty s žádostí o spolufinancování, dále obsahuje finanční rámec programu a 
vymezení finančních prostředků pro jednotlivé regiony, v neposlední řadě také popis 
administrace či implementace programu – tj. role ministerstva, regionu a dalších subjektů při 
realizaci programu

Regionální rada 

Roli regionální rady vykonává v našem regionu zastupitelstvo kraje. V období před 
vstupem do EU se vyjadřuje k přípravám na čerpání ze strukturálních fondů, připomínkuje 
SROP a bude se podílet na přípravě programu Phare 2003.



Výbor regionálního rozvoje

Působí v regionu již v současné době. Vyjadřuje se k SROP, připravuje připomínky, 
posuzuje přípravu regionu na vstup do EU. 

Sekretariát regionální rady 

Jedná se o oddělení integrace a strukturálních fondů v rámci odboru regionálního rozvoje 
krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Oddělení bylo zřízeno v prosinci 2002. Oddělení 
bude zabezpečovat přípravu na strukturální fondy, bude zapojeno do přípravy a realizace 
programu Phare 2003 a po vstupu do EU (1.5.2004) bude kontaktním místem pro předkládání 
projektů v rámci SROP. 

Phare 2003

V současné době probíhá příprava na implementaci programu Phare 2003 (hospodářská 
a sociální soudržnost – investiční část). Smyslem tohoto programu, je příprava dotčených 
orgánů na čerpání prostředků ze strukturálních fondů, s důrazem na využití Společného 
regionálního operačního programu.
Na tomto projektu participuje vedle Ministerstva pro místní rozvoj - řídící orgán SROP, i 
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, jakožto řídící orgány 
příslušných sektorových operačních programů. Celkový objem prostředků, který bude 
v průběhu programu Phare 2003 alokován činí cca 56 mil. eur (na tyto tři oblasti).

Jsou stanoveny intervenční oblasti –
zvýšení produktivity výrobního sektoru (MPO), 
posílení rozvoje lidských zdrojů (MPSV) a 
zlepšení úrovně infrastruktury spojené s podnikáním (MMR).

Prostředky v rámci programu Phare 2003 budou moci využít všechny regiony soudržnosti vyjma 
Prahy. Vyhlášení programu se předpokládá na přelomu roku 2003 –2004. Bližší informace 
k programu budou známy ve druhém čtvrtletí 2003.

Ing. Josef Jalůvka, náměstek hejtmana kraje
e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

Aktuální vývoj - příprava na vstup do Evropské unie v regionu Moravskoslezsko 
Společný regionální operační program 

SROP (základní dokument pro získání finanční pomoci do regionu) byl dopracován 
v prosinci 2002 a předložen ke schválení vládě ČR, která jej v lednu 2003. V únoru vláda ČR 
rozhodla o zrušení sektorového operačního programu Cestovní ruch a lázeňství a jeho 
začlenění do SROP, a to jak jeho opatření, tak finančních prostředků. V současné chvíli to 
znamená, že stávající počet opatření v SROP, prioritě 6 – Cestovní ruch se zvýší ze dvou na 
čtyři opatření a objem finančních prostředků bude také navýšen. V tuto chvíli byl zpracovatel 
SROP (firma DHV) pověřen úpravou SROP ve smyslu vládního usnesení a ministerstvo pro 
místní rozvoj má do konce března 2003 předložit vládě ČR novou, upravenou verzi SROP, 
jehož součástí budou dvě nová opatření na podporu cestovního ruchu a lázeňství.
K tomuto kroku se vláda ČR rozhodla v návaznosti opakované doporučení Evropské komise, 
která nabádala ČR ke snížení počtu operačních programů v zájmu zjednodušení vyjednávacího 
procesu a s ohledem na krátké období realizace operačních programů po vstupu ČR do EU 
(2004-2006).

V únoru tedy vláda ČR kromě zrušení sektorového operačního programu (SOP) Cestovní 
ruch a lázeňství rozhodla také o zrušení SOP Doprava a SOP Životní prostředí. Tyto dva SOP 



budou sloučeny do jednoho SOP Infrastruktura. Zpracováním nového SOP bylo pověřeno 
ministerstvo životního prostředí. 

Z předchozích příspěvků již víte, že právě realizace (implementace) SROP byla svěřena 
regionům, a to především proto, aby rozhodování o výběru projektů, které budou 
spolufinancovány z prostředků EU v rámci SROP, mohlo probíhat na regionální úrovní, tedy 
tam, kde jsou známy problémy regionu. V poslední době se ale množí signály, které poukazují 
na snahu ministerstva pro místní rozvoj, tuto regionům již udělenou pravomoc a kompetenci 
opět omezit. To by znamenalo, že rozhodování o projektech nebude v kompetenci regionálních 
rad (Regionální rada je definována zákonem o podpoře regionálního rozvoje, č. 248/2000 Sb., a 
v našem regionu plní její úkoly zastupitelstvo kraje. Regionální rada zabezpečuje vypracování  
a realizaci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů a úkoly spojené s využíváním 
finančních prostředků  ze strukturálních fondů, zejména rozhoduje o   jejich  využití  na 
jednotlivá opatření a aktivity,  a odpovídá za efektivní využívání těchto  prostředků, za  kontrolu 
hospodaření s těmito prostředky a za realizaci přijatých kontrolních  opatření.Po vstupu do EU 
by to mělo znamenat především hodnocení a posuzování předložených projektů. Již nyní se 
Regionální rada vyjadřuje k přípravě na vstup do EU, např. formou připomínek k SROP.), ale že 
o projektech bude opět rozhodovat výběrová komise či výbor na úrovni centra, tedy ministerstva 
pro místní rozvoj.

Vzhledem k tomu, že jedním ze základních principů realizace regionální politiky EU je 
princip subsidiarity, který klade důraz na rozhodování na co nejnižší úrovni (u SROP tedy 
přenos z centra na regiony), doufám, že centrální orgány nebudou v tomto ohledu zpátečnické, 
ale naopak podpoří decentralizaci realizace strukturálních fondů v ČR tak, aby regiony 
(regionální rady) měly zachován svůj díl pravomocí a rozhodování.

Indikativní seznam projektů – rozšířený projektový souhrn
Účelem tohoto Rozšířeného projektového souhrnu II je získání aktuálních a rozšířených 

informací o stávajících projektech a projektových záměrech evidovaných v Indikativním 
seznamu projektů Programu rozvoje kraje a získání nových informací o dosud neevidovaných 
projektech v Moravskoslezském kraji.

Cílem je vytvoření přehledné databáze projektů, které zabezpečí absorpční kapacitu 
kraje pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. Jedná se tedy o vytvoření 
zásobárny projektů pro financování z prostředků Společného regionálního operačního 
programu a  sektorových operačních programů. V neposlední řadě bude tento seznam projektů 
určen k využití pro rozvojové programy vyhlašované Moravskoslezským krajem a financované 
z prostředků krajského rozpočtu.
Východiskem pro formulář Rozšířený projektový souhrn II je formulář Projektový souhrn, který 
zasílali předkladatelé projektů do evidence Indikativního seznamu projektů v rámci Programu 
rozvoje kraje již v průběhu roku 2002. Tento formulář je rozšířením stávajícího formuláře 
Projektový souhrn o nová kritéria/informace.

Tento seznam projektů usnadní tok aktuálních informací přímo k evidovaným 
předkladatelům, kteří budou informováni o nových programech a výzvách k předkládání 
projektů v rámci programů, financovaných z prostředků Moravskoslezského kraje, státního 
rozpočtu a rozpočtu EU.

V měsíci březnu 2003 budou osloveni s požadavkem o doplnění údajů současní 
předkladatelé projektů. Možnost doplnit nové projekty bude dána také subjektům, kteří dosud 
žádné projektové souhrny nezaslali. Budou osloveny všechny obce v Moravskoslezském kraji a 
prostřednictvím hospodářských komor také soukromí podnikatelé a firmy. Výzva bude rovněž 
zveřejněna na webových stránkách kraje.

   Ing. Josef Jalůvka, náměstek hejtmana kraje
e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz



Z DĚNÍ V NAŠÍ OBCI

Tříkrálová sbírka 2003

     Tříkrálová  sbírka  pro  Charitu  se  stává  tradicí. Ve dnech 2. až 8. ledna t.r. se mohli  
obyvatelé našeho kraje i republiky opět  setkat  s  Kašparem, Melicharem,  Baltazarem a s 
kasičkou označenou logem Charity. Peníze, které takto děti a mládež (a bylo jich v našem kraji 
přes tři tisíce) vykoledovaly, budou sloužit k financování vybraných projektů Charity, jejich aktivit 
a pomoci nejpotřebnějším lidem u nás i v zahraničí.
     Také v našem Krmelíně vyšlo v neděli 8. ledna  pět  skupinek koledovat do většiny 
domácností pro  příspěvek na tuto charitativní činnost. Příspěvek je dobrovolný a záleží jen na 
nás občanech, jestli můžeme a chceme strádajícím lidem pomoci. Je velmi potěšující, že 
absolutní většina na Charitu přispěla. Mnozí občané tři krále s radostí přivítali  a za koledování 
je obdarovali sladkostmi a horkým čajem - vždyť venku byla opravdová zima a pořádně mrzlo. 
     A výsledek sbírky ? Ten činil 23 078,70 Kč. Opět více než v minulém roce (vloni to bylo 
19 207,- Kč)
     Velkou iniciativu a svůj drahocenný čas pro zajištění a organizaci skupinek tři králů věnovali 
především paní  učitelka náboženství Lenka Staňková  a pak doprovázející dospělé osoby: paní 
Věra Šindelová, Martina Foltová, Pavla Václavíková, Radek Šindel a samozřejmě  paní Lenka.  
Také  od  mládeže a  dětí  je  dobré  a  milé,  že  obnovují zvyky
předchozích  generací a  přes  zimní  počasí vyšli  koledovat a zazpívat  se  snahou   předat
trochu radosti a pokoje do našich domovů.  Byli to Martin Staněk, Ondřej Šindel, Petr Šindel -
Radka Václavíková, Lenka Šindelová, Monika Staňková - Zuzana Konečná, Zdeněk Záboj, 
Tomáš Konečný -  Kristýna Kudělková, Martina Kučová, Dominik Kuča - Adéla Paličková, 
Šimon Stoszek a David Šperlín.   
     Všem dárcům za přispění na Charitu, organizátorům a tři královým koledníkům za ochotu a 
odvahu, neboť ne vždy se koledníci setkali s porozuměním, patří srdečné

D Ě K U J E M E
     Zároveň touto cestou předáváme upřímné díky od vedení Charity Ing. J. Hořínka 
a P. Forgače.                                                                                                          Ing. Jan Šperlín

ŠKOLY  VÁS  INFORMUJÍ

Školní plesová sezóna

     Na páteční odpoledne 14. 2. 2003 se žáci naší školy těšili. Jakpak by ne - čekal je další 
Dětský maškarní bál pořádaný Unií rodičů. V letošním roce se ve sportovní hale díky 
propuknuvší chřipkové epidemii sešlo o poznání méně dětí s rodiči než loni, přesto se jim 
zábavný program s diskotékou a soutěžemi ostravského showmana Zdeňka Kačora a jeho 
kolegů líbil.
     Na sobotní večer 8. 3. 2003 připravilo ředitelství školy s výborem Unie rodičů do příjemných 
prostor restaurace Nautilus 5. školní ples. O dobrou zábavu se postarala cimbálová muzika 
Ondřejnica (salónek) a skupina Paradox Q (restaurace). K doplnění energie byla připravena 
chutná nautilovská krmě dle recesního školského jídelníčku. Půlnoc byla ve znamení tahu 
tombolových lístků a všeobecného veselí nad mnohdy originálními výhrami. 
     Závěrem bych rád vyjádřil poděkování výboru Unie rodičů, který pomohl s organizací 
školního plesu a především všem těm, kteří sponzorsky 5. školní ples podpořili : paní Kamile 
Balcarové, paní Renátě Vaňkové, paní Lence Zborovské, paní Taťáně Kunzové, panu 
Michalu Čějkovi, panu Aleši Poukarovi,  panu Štěpánu Němcovi, panu Romanu 
Holbeinovi, panu Jaroslavu Tyšerovi, panu Aleši Zborovskému, manželům Poláškovým, 
manželům Hubálkovým, manželům Krylovým, manželům Mayerovým, firmám Zemkovo 
Krmelín a Květinářství paní Ireny Kanclířové.

Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy



Z naší mateřské školy

     Leden, únor - po zdlouhavé, ponuré a šedé zimě se už těšíme, až paní zima předá vládu  
březnu a zatím ještě zubatému sluníčku - k tomu nás přiblíží i moudrost lidové pranostiky-
Sv.Petr (22. 2.) vládne mrazu, sv. Jiří (24.4.) vládne teplu nebo "Březen bez vody - duben bez 
trávy", "Jak prší v březnu, sněží v máji" a také "O sv. Anežce (2. 3.) od kamen se nechce", "Sv. 
Josef (19. 3.) přichází na led s pantokem".
A jak to bude u nás v mateřské škole?
     Budeme si vyprávět o všem krásném, co k nám s březnem a prvním  jarním  dnem přichází, 
protože březen - to je měsíc nového života. Začnou se zelenat pole, na zahrádkách a v lese 
zpívají ptáci, do přírody se vracejí zvuky, zpěv a barvy. Už to není jen bílá barva sněhu, hnědá 
oranic a černá holých stromů. Houstne zeleň, objevuje se žlutá barva podbělů, modrá a fialová 
fialek, bílá sněženek. Obloha je modřejší a vzduch voní. To všechno  budeme  objevovat,  
poznávat a zkoumat.  Ale  neopustíme  ani  nám  blízký  svět pohádek, písní a říkadel, 
pohybových aktivit - a už se pomalu začneme těšit a připravovat na Velikonoce, protože nejsou 
jen tak obyčejným svátkem, představují krásné oslavy jara, životní síly a plodnosti ... ale 
nebudeme předbíhat, až příště.

MATEŘSKÁ ŠKOLA NABÍZÍ RODIČŮM V KRMELÍNĚ:

     Večerní - víkendovou péči o děti (mladší i starší) v rodině, v pozdějších odpoledních 
hodinách i v mateřské škole, vždy na základě dohody.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KRMELÍNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2003

- 2004 se uskuteční v úterý 8. dubna 2003 v době od 13 do 16 hodin v mateřské škole.

K  zápisu  rodiče donesou rodný list svého dítěte.
     Seznámení se s naší mateřskou školou se uskuteční ve čtvrtek 22. května 2003 v době od 9 
hodin. Děti budou mít možnost poznat třídu "Kuřátek" a "Sluníček", kam v novém školním roce 
nastoupí. Připravíme pro ně i pěkné pohádkové překvapení.

AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY:

     V naší mateřské škole mají děti možnost podle věku zúčastnit se: před plaveckého výcviku, 
zapojit se do výtvarného, dramatického, hudebního kroužku, "zdravého pískání - hry na flétnu", 
výuky anglického jazyka (společně s rodičem), logopedie - napravování špatné výslovnosti.
     V novém školním roce připravujeme kroužek dětského aerobicu.
                                                                                                             Jitka Janková, ředitelka MŠ

                                                  
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Z činnosti Klubu důchodců

     Pravidelná činnost Klubu důchodců pokračuje i v roce 2003. Jsou to pravidelná pondělní 
dopolední setkání, setkání žen v dámském klubu, měsíční přátelská posezení s programem, ale 
i účast na akcích organizovaných spřátelenými Kluby důchodců či seniorů.
     Jednou z nejvýznamnějších akcí Klubu na počátku roku 2003 bylo přátelské posezení 16. 
ledna, jehož součástí byla výroční schůze členů Klubu, která nejen zhodnotila výsledky činnosti 
v roce 2002 a přijala plán činnosti na rok 2003, ale v neposlední řadě také potvrdila ve funkcích 
členy výboru Klubu mimo ty, kdo se funkcí vzdali.
     Z hodnocení, které výbor Klubu členům předložil vyplynulo, že i když ne vše se podařilo 
podle záměrů naplnit, činnost Klubu byla v hodnoceném roce bohatá. O tom svědčí několik 
čísel. Bylo zorganizováno 148 vlastních akcí s celkovou účastí 3 929 členů a příznivců. Dále se 



naší členové zúčastňovali akcí organizovaných spřátelenými Kluby důchodců či Kluby seniorů, 
a to jako delegace nebo i jako účinkující s vlastním zábavným programem.
     Neméně bohatou činnost si Klub vytýčil na rok 2003. Další významnou akcí Klubu byl v 
měsíci únoru uskutečněný společenský večírek, jehož připravenost i samotný průběh hodnotili 
účastníci kladně. Březnové přátelské posezení bylo pro krmelínské zvláštní tím, že na něm 
vystoupili s humornou scénkou hosté, členové Klubu seniorů z Palkovic.
     Dubnové posezení chceme zpestřit vystoupením kouzelníka a na měsíc květen připravujeme 
vystoupení dětí místní mateřské školy. Toto posezení by mělo být směrováno k Svátku matek.                                   
                                                                                                                               František Novák

P l á n  č i n n o s t i  Klubu důchodců Krmelín na rok 2003

- každé pondělí od 9.00  do 11.00  hodin dopolední setkání v klubovně
- schůze výboru od 16 hodin v klubovně:
  9.4.,  14.5.,  11.6., 9.7., 13.8., 10.9.,  8.10., 12.11.,  10.12., 7.1.2004
- přátelské posezení od 16. hodin v klubovně a salonku:
  3.4., 8.5. 5.6. (v přírodě), 3.7. (terasa Nautilus), 7.8. (v přírodě),4.9. (34.výr.KD Krmelín),
  2.10., 6.11., 4.12. (s Mikulášem)
- setkání dámského klubu v klubovně od 16 hodin:
  24.4., 29.5. (17.00), 26.6. (17,00), 24.7. (17.00), 28.8. (17.00),  25.9.(17.00),
  23.10. (17.00), 20.11.
- 1.5. vycházka do přírody za zdravím
- 21.5. autobusový zájezd
- 31.5. od 15 hod. dětské zábavné odpoledne
- 6.7. vycházka za zdravím
- 20.8. (27.8.) autobusový zájezd
- září - vycházka podzimní oborou Hukvaldy
- 16. až 21.12. výstava betlémů v klubovně
- 30.12. od 15 hodin v klubovně hodnocení roku
- 15.1.2004 - výroční schůze Klubu v klubovně
                                          _________________________

TJ SOKOL Krmelín
     Vážení spoluobčané,
dovolte mi pozdravit vás s přicházejícími jarními dny. Co stojí v naší organizaci za zmínku v 
posledním období ? 

V prostorách posilovny začal kurs břišního tance. V případě velkého zájmu budou 
navazovat další lekce. Oddíly házené i stolního tenisu pokračují ve svých soutěžích a oddíl 
futsalu ukončí svou první druholigovou sezónu posledním utkáním 29. 3. 2003. Nezapomeňme  
na Sokolský ples, který proběhl 15. 2. 2003 v prostorách naší haly. I přes chřipkovou epidemii 
byla účast velmi slušná a zábava probíhala ve veselém duchu, jak jsme zvyklí.
Děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly.
     Z důvodu rostoucích nákladů na provoz haly se vedení rozhodlo, že musí dojít k úpravě 
oddílových příspěvků. Aby mohl být zachován provoz všech sportovních oddílů, budou se 
oddíly muset samy podílet na zajišťování nových finančních zdrojů.                  Lenka Zborovská

I u Vás může začít hořet !!!

     Je to neuvěřitelné, ale každý z nás se může stát obětí požáru! V každém domě a bytě 
bychom našli mnoho potenciálních zdrojů pro jeho vznik. K nejrizikovějším místům patří:
Kuchyně - pozor na levné i značkové toustovače, rychlovarné konvice apod. Nejbezpečnější je, 
po ukončení práce s těmito spotřebiči, vypojit je ze zásuvek
Koupelny - zde patří mezi nejnebezpečnější infrazářiče



Obytné místnosti - otevřený oheň (např. v krbu, ale i svíčky. I když jsou ve skle, je dobré je 
podložit talířkem), cigarety (kouření v posteli), elektroinstalace (zkraty, technické závady u TV, 
hi-fi, apod.)

Jak se zachovat, začne - li u vás doma hořet?

 V případě zjištění požáru nebo hustého dýmu na chodbě okamžitě volejte tel. č. 112
 Při pohybu v zakouřené místnosti se držte u země (na kolenou), dým se drží v horní 

části místnosti. Využívejte k dýchání kapesník, tričko, pyžamo nebo ručník - nejlépe 
vlhký

 Při požáru Vašeho bytu se snažte opustit okamžitě byt směrem na chodbu. Zavřete za 
sebou dveře - zamezíte zakouření chodby a možnému ohrožení ostatních nájemníků

 Nikdy se pro nic nevracejte (oheň při znovuotevření dveří získá na intenzitě)
 Při silném zakouření neriskujte nikdy průchod chodbou, viditelnost je nulová a je 

znesnadněna orientace. Využijte balkon a snažte se na sebe upozornit křikem "Hoří!"
 Naučte sebe a své děti formou hry opustit byt co nejkratší cestou. Např. si zavažte 

oči a z postele se snažte opustit zamčený byt co nejrychleji po kolenou, takto zkuste i  z 
balkonu

 Mějte domluveno pevné místo schůzky pro případ rozdělení rodiny
 Profesionální hasiči doporučují umístit v bytě kouřový detektor (lze zakoupit v 

supermarketech nebo specializovaných prodejnách, cena cca 450,- Kč). V případě 
požáru nebo zakouření reaguje silným akustickým signálem, který probudí celou rodinu.

 Dále se doporučuje mít v domácnosti, ale i ve vozidle hasící sprej Pyrocol (OBI, 
Kaufland, cena cca 300,- Kč). Lze s ním hasit i přístroje pod. el. napětím

Prevence požáru

     Dnes se hovoří o znovuzařazení tzv. branné výchovy do osnov školní výuky. Ano, jistě je 
to dobrá myšlenka v dnešní době velkých požárů, povodní, terorismu apod. Ale jak výuku 
zajistit, aby byla pro malé žáčky zajímavá?
     Prevence na školách ve velkých městech téměř neexistuje. V malých obcích a městech 
většinou pracuje SDH, ve větších městech je to horší, tam jen děti občas vidí projet hasičské 
auto po ulici.
     Těší nás, že právě naše obec se snaží zapojit do činnosti v SDH děti už od útlého věku. 
Loni na Den dětí se u nás byly podívat děti z mateřské i základní školy a v našich řadách se 
objevují již prvňáčci. Učí se nejen jak čelit požárům, ale i další užitečné věci, důležité pro 
praktický život. 
     Pokud máte přístup k Internetu a chtěli byste jako rodiče udělat něco pro prevenci, zkuste 
si nalistovat stránky bratří Mikulků z Bruntálu na www.hasik.cz.
                                                                                              Robert Adámek, preventista obce

CHOVATELÉ  INFORMUJÍ

     Tak jako každý rok,  i letos, začátkem března,  začíná nová chovatelská sezóna.
Každý začíná kontrolovat své  chovy a vybírat jedince  pro nastávající chovné období.  Jsou 
před námi  nové úkoly, ale nejdříve je třeba zhodnotit rok uplynulý.
Chovatelé hodnotili loňský rok 7. března na výroční členské schůzi v chovatelském středisku,  
pietní vzpomínkou uctili památku zesnulého člena  a přítele Ladislava Mylka, který byl 
dlouholetý chovatel a naposled choval Novozélandské červené. 
     Ústředním bodem schůze bylo vyhodnocení  soutěže chovatelů, vytýčení nových cílů a na 
závěr volná zábava.



Nejdříve Vás seznámíme s výsledky obecní soutěže  chovatelů.

V roce 2002 se umístila ZO chovatelů takto:

1.  Krmelín 7 035     bodů
2.  Staříč 6 876     bodů
3.  Stará Ves 6 854,5  bodů
4.  Paskov 6 364,5  bodů

     Naše umístění bylo ovlivněno nákupem a odchovem slepic, které se nám podařilo na 
výstavy   pořádně připravit. Konečně jsme se vzpamatovali z našeho útlumu v chovu slepic a 
přineslo nám to úspěch.

     V naší organizaci vyhlašujeme nejlepšího chovatele za rok 2002:
Jsou to tito členové:  p. Matěj Jiří            - chov králíků   - Malburský       
                                  p. Klimeš Miroslav - chov drůbeže - Bielefeldka     
                                  p. Matěj Jiří            - chov holubů   - Pražský rejdič 

     Nyní jen v krátkosti hlavní úkoly, na něž se chceme soustředit letos.
1. uspořádání 37. výstavy drobného zvířectva ve dnech 21. a 22. června
2. získání nových členů
3. úpravy a zvelebení chovatelského střediska, které nutně potřebuje zlepšení po
    vzhledové stránce
4. uspořádat tématický zájezd
     Má-li někdo zájem chovat čistokrevná zvířata, je výbor ochoten mu pomoci s ustájením v 
našem středisku. Informace podá pan Miroslav Klimeš.
     Vzhledem k tomu, že se kvapně blíží termín výstavy, žádáme soukromé podnikatele, kteří 
mají zájem o umístění reklamy na výstavišti nebo v katalogu, ať se obrátí na pana Klimeše 
Miroslava. Jakékoliv sponzorské dary jsou vítány.
     Vyzýváme všechny spoluobčany ke spolupráci.

Na závěr přehled o tom, jak proběhnou výstavy v širokém okolí:
Sedliště 14. - 15. 6. 2003            Frýdland n.Ostr.    13. - 14. 9. 2003
Krmelín 21. - 22. 6. 2003            Frýdek-Místek       20. - 21. 9. 2003
Stará Ves n.Ondř.    11. - 12. 7. 2003            Třinec                    19. - 21. 9. 2003 
Paskov                          22. - 24. 8. 2003            Horní Bludovice     27. - 28. 9. 2003
     To jsou  úkoly, které bychom jako chovatelé chtěli letos realizovat. Víme, že to nebude
lehké , neboť nás není moc, ale jsme dobrá parta a umíme za vytýčenými úkoly stát.
                                                                                                     Za výbor ČSCH Miroslav Klimeš

SKAUTSKÝ ROK  2002

Opět  bychom  chtěli ve stručnosti seznámit občany naší obce s děním v našem 
skautském oddíle v loňském roce. 

Hned druhý víkend v lednu se šestičlenná skupinka našeho oddílu vypravila do obce 
Spálov  u Oder,kde jsme na místní faře a jejím okolí prožili krásné tři dny v nádherném zimním 
prostředí oderských vrchů. Vaření i zábavu jsme si obstarávali sami a domů  jsme se vrátili 
s mnoha krásnými zážitky.

Pro velký úspěch jsme v únoru opět navštívili divadelní představení v obci Baška  
s názvem KARLŠTEJN. Představení, které nacvičili skauti a mládež z Frýdku-Místku se opět 
velmi líbilo a bylo shlédnuto mimo jiné i otcem biskupem Františkem Lobkowitzem a natáčela je 
i čs. televize.

Další větší akcí byla tradiční skautská pouť v Brušperku konaná 27.dubna. Téma pro 
tradiční pouťovou hru, konanou po mši sv., byla ,,HVĚZDNÁ BRÁNA“. Při ní bylo nutno sesbírat 



vzorky z jednotlivých planet Galaxie a dopravit je na ,,mateřskou základnu“,kde z nich byl 
vyvinut ,, lék pro záchranu lidstva“. Vše samozřejmě v časovém limitu. Hra se opět líbila,jelikož 
se při ní zažilo spousty legrace i napětí.

První květnový den jsme se vydali na výstup ke skautské mohyle IVANČENA. Zde jsme 
si připomněli skauty popravené za 2. svět. války. Po odpočinku jsme se rozhodli vystoupit na 
nejvyšší vrchol Beskyd – Lysou horu, kde jsme díky celkem dobré viditelnosti mohli pozorovat 
krajinu do veliké dálky.

V den státního svátku 8.května se v Místeckém lese konalo okresní kolo závodu vlčat-
chlapců a světlušek-dívek.  Naše vlčácká družina ve složení Václav a Tomáš Bauerovi, Ondřej 
a Michal Kunzovi, Roman Zmeškal a Richard Olšovský  se v konkurenci osmi  družin umístila 
na pěkném 3.místě za vlčaty z Místku a vlčaty z Frýdlantu n. O. Odměnou jim bylo foto do 
okresní kroniky, sladký dort s diplomem a prožité napětí závodu. Během celého závodu byla 
možnost prohlédnout si nedaleká kasárna s ukázkami vojenské techniky a shlédnout 
vystoupení divadelního souboru.

Předposlední červnovou sobotu jsme se sešli u naší klubovny k slavnostnímu zakončení 
skautského roku. Byly vyhodnoceny celoroční soutěže a předány odměny. Nakonec jsme si 
povídali u zapáleného táboráku a těšili se na vrchol celoročního snažení a tím byl náš skautský 
tábor.

Ten se opět konal u Velkých Karlovic na Vsetínsku v místě zvaném ,,Dynčák“. Zúčastnilo 
se jej 16 dětí a 2 dospělí vedoucí. Celotáborová hra tentokrát vycházela z legendy o civilizaci 
Mayů a jejich pokladu, který bylo třeba po splnění a překonání různých úkolů a nástrah najít.Hra 
se líbila a protože i počasí nám přálo, měli jsme možnost zažít spoustu dobrodružství a legrace. 
A abychom nestrádali ani duchovně, přijali naše pozvání k návštěvě otec Jan Vodák a otec 
Kamil Vícha, který nám i sloužil mši sv.pod širým nebem. Po čtrnácti dnech jsme se tak vraceli 
plni krásných zážitků a dobrodružství.

Prázdniny utekly jako voda a bylo tu opět září  a s ním nejen škola ale i skautské 
schůzky. A aby nás bylo opět víc, provedli jsme hned v prvním zářijovém týdnu nábor nováčků 
v naší škole.  Podařilo se nám na první schůzku získat  6 nováčků, kteří začali pravidelně 
docházet na schůzky družin. V současné době máme v našem oddíle 1 družinku světlušek –
vedoucí Pavel Jarolím, 2 družinky vlčat – vedoucí Lukáš Boček a Radomír Flám a 1 družinku 
skautů – vedoucí Dalibor Flám. Ostatní starší členové se různě podle potřeby podílejí na chodu 
oddílu. Celkem má náš oddíl 20 členů, vůdcem  je Pavel Jarolím.

Podzim v oddíle byl hlavně ve znamení sehrávání se a učení se spolupráci v jednotlivých 
družinách. Bohužel byl poznamenán i jedním negativním jevem, kdy naši klubovnu poctili svou 
návštěvou v nočních hodinách nezvaní návštěvníci a zcizili nám několik, pro nás cenných věcí. 
K naší smůle to  bylo i topení darované nám obecním úřadem, čímž se nám trochu 
zkomplikovala činnost v zimním období.

V měsíci říjnu jsme podnikli výpravu  do lesa mezi Oprechticemi a Novou Bělou. 
Pozorovali jsme podzimní přírodu, hráli různé hry a soutěže a objevovali místa, na která 
bychom se jinak asi nedostali. Po poledni jsme se vrátili utahaní, ale opět bohatí  o spoustu 
nových zážitků.

V sobotu 9.listopadu se konal v budově školy v Dolním Sklenově již tradiční skautský 
seminář pořádaný našim střediskem sv. Jiří v Brušperku. Seminář je určen nejen skautům a 
skautkám starším 15 let, ale i veřejnosti. Témata a přednášející byli opět velmi zajímaví, 
posuďte sami: Pavla Kosková – Objevování sebe sama a okolního světa přes tvořivou 
dramatiku, Jan Kašinský ( odborník z útulku  pro nalezená divoká zvířata v Bartošovicích) – Co 
můžeme udělat pro nalezené zvíře,otec Jiří Kaňa – Přístup k dítěti – výchova nejmenších, Petr 
Hájek – Rytířství – Rovering, Radomír Stachura – Rallye Paříž – Dakar. Večer pak byl opět již 
tradiční skautský bál.

A byl tu prosinec a s ním i vánoce. Ty v našem oddíle proběhly opět tradičně jako 
vánoční besídka s předáváním dárků. Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese a nadělili jim 
dobroty do krmelce. Jako již tradičně jsme přinesli i světlo z Betléma, které jsme rozvezli 
skautským vůdcům našeho střediska a na štědrý den jsme jej přinesli na půlnoční mši svatou 
jako symbol pokoje a klidu. 



Co říci závěrem? Mnoho věcí se nám v loňském roce 2002 povedlo, ale je i mnoho věcí 
a plánů , které zůstaly nezrealizovány. Doufáme, že se nám je podaří uskutečnit v letošním 
roce. Děkujeme všem kdo nás v loňském roce podporovali a pomáhali nám. Všem občanům 
Krmelína přejeme vše dobré v již probíhajícím roce 2003.
                                                                                   Pavel Jarolím, za 1. skautský oddíl Krmelín

Redakční rada Zpravodaje se obrátila na p. Ludmilu Adámkovou  o poskytnutí článku, 
který přiblíží život na Kubě. V následující zpravodajích bude vycházet toto  vzpomínání na 
pokračování.

KUBA VE VZPOMÍNKÁCH PO 30 letech . . .

     Když se mně manžel 1. dubna 1967 zeptal, zda chci žít nějaké období na Kubě, odpověděla 
jsem, že i několik let. Netušila jsem, jak blízko jsem byla skutečnosti. Pak už dostaly věci rychlý 
spád-očkování, pasy. Manžel letěl v červnu, já s osmnáctiměsíční dcerkou v červenci 1967. O 
Kubě jsem věděla, že je ostrovem v Karibské oblasti střední Ameriky a jejím úředním jazykem 
je španělština.  Do jazykové školy, na rozdíl od manžela, jsem nechodila. Španělsky před 
odletem jsem dokázala pozdravit, poprosit a poděkovat.
     Dovolte, abych se s Vámi o nezapomenutelný zážitek z první cesty podělila.
Letadlem jsem nikdy neletěla. Z Mošnova na Ruzyň nebyl problém, v  Praze sdělili, že letadlo 
má jednodenní zpoždění. Mobilní telefony ještě nebyly, takže letecká společnost nás odvezla 
do centra Prahy a odlet byl následujícího dne. Letecká společnost Bristol Británia trasou Irsko-
Kanada nás na Kubu dopravila bez mezipřistání za 22 hodin. Klárka byla nejmenší pasažér, 
měla postýlku na stěně vedle kajuty kapitána letadla. Když nespala, pořád se ptala, kdy už 
budeme s taťkou. Až v letadle jsem si uvědomila cíl cesty a začaly obavy, jaký život to bude, co 
nás čeká. Byl tady strach i zodpovědnost, jací budou obyvatelé, za jak dlouho se v tropech 
zaklimatizujeme. Navíc, se  zpožděním letu obava, zda nás bude vůbec někdo čekat.  Když 
letuška v 6.30 ráno oznámila, že za 15 minut přistáváme v Havaně, kde je teplota 28 stupňů 
Celsia, okýnkem jsme uviděli slony. Měla jsem dojem, že jsme v Africe. Při sestupu z letadla 
jsme byli, pro velké parno, jako ve skleníku. Asi 100 metrů před námi byla letištní bílá kruhová 
budova se širokým,  vysazeným ochozem. Před ní, po celé délce keře kvetoucích červených 
oleandrů, za budovou vrcholy palem. Klárka si přidržovala klobouček a brýle proti slunci, držela 
se mé obrovské tašky a docházeli jsme k úrovni ochozu. Proti nám přicházel vysoký černoch v 
bílé košili, volal na nás jménem a chtěl mi pomoci se zavazadlem. Vtom z ochozu před nás 
dopadla obrovská kytice orchidejí. To jsem věděla, že je nahoře manžel a veškeré obavy 
odešly. Ukázalo se, že onen člověk je řidičem vozidla, které nás odvezlo do Havanské čtvrti 
Vedado, kde jsme se ve výškové 33 patrové budově,  v jejím 24. poschodí na 3 dny ubytovali. Z 
balkonu jsem viděla zprava i zleva malinké bílé kostky různých tvarů a velikostí a před sebou 
nedozírný modrý Atlantický oceán.
     Havana je opravdu bílá. Podél celého pobřeží je předměstí s úžasnými vilami, vedle vjezdu 
do přístavu jsou moderní, lehké konstrukce výškových budov.
Třídy moderní Havany jsou široké, jsou budovány systémem kolmo se přetínajících ulic a 
pravidelných bloků. Proslulá Pátá třída (Avenida Kinta) se svými pečlivě ošetřovanými 
tropickými keři a květinami, se označuje za nejkrásnější ulici světa. Pravá historická Havana ze 
španělských dob má zase jiné kouzlo. Jsou zde úzké uličky, v ničem nepodobné Praze. Obytné 
domy jsou stavěny v koloniálním slohu - tlusté zdi a malá okna, aby se uvnitř držel chládek. 
Průměrná letní teplota je 28 stupňů a zimní 23 stupně, stálý mořský vánek ochlazuje horké letní 
dny. Historických památek je mnoho. Stará pevnost Morro, která střeží vjezd do přístavu, Palác 
španělských guvernérů, stará španělská radnice, která byla sídlem prvního prezidenta 
svobodné Kuby.
     Za nejvzácnější památku je považována stará pevnost Fuerza, která byla nejen sídlem 
guvernérů, ale i útočištěm obyvatel v dobách nebezpečí. Na její věži je větrná korouhev ve tvaru 
ženy, jménem Havana. Pozoruhodná je i barokní budova senátu. Architektonicky nejcennější je 



Katedrála, je v ní jeden z náhrobků objevitele Kuby Kryštofa Kolumba. V roce 1967 měla 
Havana asi 1 300 000 obyvatel, země měla asi 8 mil.  Žilo v ní 70 % bělochů, pak mulati, 
černoši, zbytky indiánů.
     Kuba je zemí s časovým posunem, váhovou jednotkou je libra, peněžní peso. Obchody jsou 
otevírány od 15 hodin odpoledne, v zemi je přídělový systém.
     Poznali jsme mnoho míst, o kterých ani domorodci nevěděli. Byly to nádherné 4 roky pobytu. 
Škoda jen, že již nemohu vzpomínat spolu s manželem, díky němuž jsem zemi poznala. Byl 
nesmírně pracovitý, obětavý, přímý ve vztahu k lidem. O několik zážitků ze 
života na Kubě se s Vámi v příštích vydáních ráda podělím. Bez vlastního názoru na politickou 
situaci v zemi, ale plná obdivu k tamnějšímu obyvatelstvu, jeho morálním kvalitám v době, kdy 
jsme mezi nimi žili. A plná obdivu i k mému manželovi, v úctě ke všemu, co v životě dokázal 
udělat.                                                                                                               Ludmila Adámková

Volný čas v 19. století

     Způsob trávení volného času se v průběhu druhé poloviny 19. století měnil. Objevily se 
mnohé novinky. Mimo běžné a tradičně uctívané církevní svátky a oslavy, spojené se změnami 
ročního období, se s rozvojem industrializace začaly prosazovat i oficiální slavnosti a různorodé 
civilní hry, promenády, taneční a zábavy. Chodilo se do divadel, hospod a kaváren. Vedl se čilý 
spolkový život a začalo se masově sportovat. 
     Křesťanský kalendář vyplňovaly četné tradiční svátky. K hlavním patřily Vánoce a 
Velikonoce, vztahující se k narození, ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V městských 
rodinách se od roku 1843 patrně podle německého zvyku zdobily vánoční smrčky a nebo 
jedličky ovocem, perníkem a šátky. Byly zavěšené od stropu nebo postavené na stole. Na 
venkově zdomácněly vánoční stromky až od 60. let a vytlačovaly jesličky (betlémy), na něž se 
pak lidé chodili dívat do kostelů. Pod vánočním stromkem se objevovaly dárky. Na sv. Kateřinu 
(25. 11.) si hospodyňky kupovaly potřebné suroviny na Vánoce. Předvánoční svátky sv. 
Ondřeje (30. 11.), sv. Barbory (4. 12.) a sv. Lucie (13. 12.) souvisely s ochranou před 
nadpřirozenými silami. Nadílku dětem přinesl i sv. Mikuláš (6. 12.). Období Vánoc končilo o 
Třech králích (6. 1.) koledou.
     Masopust, typický pro vesnické prostředí a trvající od  Tří králů po začátek postu před 
Velikonocemi (Popelec - středa), se postupně zbavoval religióznosti a obyčeje (vynášení zimy o 
5. neděli postní), s ním spojené, určovaly přechod k jarním polním pracím. Ve městech byl 
masopust obdobím bálů, maškarních plesů (sokolských šibřinek) a tanečních zábav. 
     Předjarní a jarní svátky byly na venkově spjaty s žádostmi o hojnou úrodu (sv. Matěj 24. 2., 
sv. Řehoř 12. 3., sv. Jiří 24. 4., Filipojakubská noc 1. 5., dnes 3. 5.). Velikonoce, pohyblivé 
církevní svátky, provázel pašijový týden. Ten byl spojen s hrami, připomínajícími Kristovo 
utrpení a zakončen pondělní velikonoční koledou.
     Ukončení sklizně se slavilo na venkově i ve městech dožínkami, dočesnými a vinobraním. 
Posvícení se chápalo jako svátek na oslavu patrona místního kostela. V Čechách se všeobecné 
ujalo Svatováclavské posvícení (28. 9.). Do adventu (čtyřtýdenní období před vánocemi) se 
uctíval den Všech svatých a Dušičky (1. a 2. 11.).
     Pověry  a obřady se pojily i k důležitým rodinným okamžikům, jako byly svatby, křtiny, 
narozeniny a pohřby. Typickými dny byly jmeniny čili svátky Josefů (19. 3.), Janů (24. 6.), Anen 
(26. 7.) a Václavů (28. 9.), které se ve druhé polovině 19. století staly všelidovou záležitostí, 
doprovázenou poutěmi a jarmarky. V této době byly České země pod vládou Habsburků, a tak k 
oficiálním oslavám patřily narozeniny císaře, jubilea jeho vlády a vojenské velikonoční parády. 
Tak nějak probíhal celý rok v 19. století.
                                                                                                                        Martina Popelářová



     P O D Ě K O V Á N Í

     Dovolte mi, abych za  pořadatele  Vánočního koncertu, konaného dne 12. 1. 2003 v kostele 
sv. Jana a Pavla v Krmelíně,  poděkoval všem účinkujícím.
     Především  patří upřímný dík pěveckému sboru při ZŠ v Krmelíně pod vedením sbormistryně 
paní učitelky Trávničkové a paní učitelky Kovalové. Svým  vystoupením školních dětí navodily 
příjemnou vánoční atmosféru a radostným a milým projevem potěšily všechny přítomné. 
Zároveň děkujeme za spolupráci  také vedení školy.  
     Dále děkujeme panu J. Strakošovi - absolventu Janáčkovy konzervatoře za brilantně 
předvedenou hru na varhany a vokální skupině Brušperské schóly za působivé přednesení 
černošských  spirituálů. 
     V neposlední řadě pak krmelínskému kostelnímu sboru, který pod vedením pana
P. Paličky nastudoval a předvedl části 2. Mše Vánoční J. J. Ryby a přispěl tak k výborné 
atmosféře koncertu, v němž zazněly i koledy za doprovodu cimbálu. Ceníme si ochoty, zájmu a 
nasazení všech zpěváků a muzikantů.
     Velice děkujeme i Vám, kteří jste se zúčastnili koncertu a opravdu nešetřili potleskem. 
                                                                                                                               Ing. Jan Šperlín                             

M e z i   n á m i . . . 
     Vážení spoluobčané,
víte jak se prožívá radost ? Odpověď mohou dát ti občané, kteří se zúčastnili dne 12. ledna 
2003 Vánočního koncertu ve zdejší kapli. Naslouchali jsme a nevycházeli z údivu, co všechno 
jde nacvičit a zorganizovat. Zpívaly děti zdejší školy, představil se Spirituál z Brušperka i 
krmelínský pěvecký sbor kaple, který doprovází bohoslužby. Závěrečná píseň Tichá noc byla 
doprovázena i přítomnými návštěvníky a věřte, že si domů každý z nás odnášel sváteční pocit. 
Bylo to krásné nedělní odpoledne. 
     V minulých dnech jsem zavítala do objektu zdejší mateřské školy. Viděla jsem, co všechno 
dokáže s interiérem vytvořit pracovní kolektiv - týmová práce pod vedením paní ředitelky - pro 
zdejší  "dětičky". Obdivovala jsem se nejen nápaditým detailům    v odděleních "kuřátek a 
"sluníčka", ale i odborným  pomůckám, které rozvíjejí duševno, podporují hygienické návyky, 
cíleně iniciují tvořivost těch nejmenších. A ty hračky ! Nevěděla jsem, že se  takové vyrábějí ! 
Pravidelné návštěvy odborníka z logopedie, miniaturní školní tabule s počítadlem a hodinami, 
barevné nálepky šlépějí na podlaze určující směr a motoriku chůze k umyvadlům, malinké 
židličky, stolečky, klavír. Místnosti ve světlém pastelu, teplo a úzkostlivá čistota. Moc se mi ve 
školce líbilo ! Dozvěděla jsem se, že 22. května 2003 bude Den otevřených dveří. Vřele Vám 
návštěvu školky doporučuji, bude Vám hezky na duši.
     Také cítíte jaro ve vzduchu ? Příroda se probouzí, ptáčky je již slyšet. Minulý týden bylo 
dopoledne ve skleníku téměř 28 stupňů tepla. Muškáty i fuchsie nás zdraví, začínají znovu 
obrážet. S přesazováním, včetně úpravy kořenových balů u pokojových květin, můžeme začít. 
Máme již jarní náladu. Zachovejme si ji co nejdéle, ona sice všechny problémy za nás nevyřeší, 
ale dodá nám tolik elánu, že stojí za to si ji udržet.
     Blíží se Velikonoce, svátky jara, konec půstu. Jestliže jsme v zimním období dělali více 
buchet a koláčů, zbývají nám bílky. Zkusme mandlový třískový chlebíček. Rozpočet:
4 bílky
10 dkg cukr písek
15 dkg mandlí (spařené a oloupané)
10 dkg mouka hladká
Postup: chlebíčkovou formu vyložíme pečícím papírem. Do ušlehané směsi (bílky a cukr)   
střídavě  přidáváme mandle s prosátou moukou.
Hotovou směs klademe lžíci  do formy a ve vyhřáté troubě (160 st. teplé) pečeme asi 35 minut. 
Druhý den krájíme ostrým nožem, bude asi  40 tenkých plátků s krásnou mozaikou mandlí.
Určitě se Vám moučník podaří  a bude chutnat .
Stále dobrou náladu, veselé Velikonoce se sváteční pohodou Vám přeje 
                                                                                                                          Ludmila Adámková



Velikonoční pořad bohoslužeb
17.4.   Zelený čtvrtek 16.15 hod.
18.4.   Velký pátek 16.15 hod.
19.4.   Bílá sobota 19.30 hod. ve Staré Bělé
20.4.   Neděle Velikonoční   9.15 hod.
           (Boží hod velikonoční)
21.4.   Velikonoční pondělí   9.15 hod. 

     K velikonočním svátkům přejeme dar naděje,
pokoje a radosti pro každý den                                   Ing. Jan Šperlín

A K T U A L I T Y

Balónová anténa aneb jak jsme "tentokrát"  n e v y h r á l i

   Během uplynulých víkendů bylo možno spatřit "podivnou minivzducholoď", která se vznáší 
nad jednou z dominant obce - kótou Krmelínský kopec s vystavěným vodojemem.
     Několik nadšenců ze sdružení Radioklub Frýdek-Místek (OK2KQQ) se rozhodlo zúčastnit se 
krátkovlnného jednopásmového závodu (pásmo 160 m zvané taktéž TOP Band) a bylo 
rozhodnuto o této lokalitě hned z několika důvodů (nízká úroveň průmyslového rušení, 
minimální možnost rušení příjmu televize nebo rozhlasu, možnost natažení dlouhých 
přijímacích antén, dostatečně dlouhá vertikální anténa 86 m, přátelské postoje sousedů). 
     Vlastní závod proběhl ve dnech 24.- 26. ledna t.r. a pod naší závodní značkou (OL 7 Q)
bylo navázáno 540 platných spojení s 54 zeměmi a 4-mi kontinenty.

Podle předběžných výsledků zveřejněných prakticky následující den po konání vlastního 
závodu na internetu (server pro tento závod lokalizován v USA) nejlepší stanice z ČR 
(OK5 DX) navázala platných 1050 spojení se 71 zeměmi.
     Vzhledem k naší "specializaci" pro decimetrová a mikrovlnná pásma nebylo naším cílem 
zvítězit, ale po létech s pomocí balónové antény se navrátit na toto nejdelší krátkovlnné 
amatérské pásmo a tzv. "rozdat body".
     Prostředí nás zaujalo natolik, že v "testování antén" pokračujeme nadále. Chtěli bychom 
využít tohoto příspěvku a poděkovat paní Jiřině Golkové a panu Josefu Havránkovi za 
poskytnutí pozemků, dále pak společnostem DOVA a.s. Paskov a ARCimpex, s.r.o. Sviadnov 
za sponzorskou podporu.
                                                                     Zdeněk Blecha, OK2ZB, jednatel ZSO radioklub F-M

Chraňme si své životní prostředí

     Jak vypadá životní prostředí  v našem okolí je zřejmě jedno nezodpovědnému občanovi z 
rodinných domků na Světlově. Jak prohlásili všímaví občané, vozí soustavně  domovní odpad 
včetně popela na okraj lesa, kde postupně vznikají obrovské hromady odpadu. 
Je na každém z nás v jakém životním prostředí budou vyrůstat naše děti.
Důrazně upozorňujeme občany, aby si je neznečišťovali !!                                Josef Menšík

P o d ě k o v á n í
     Poděkování patří paní Miluši Tyšerové, dlouholeté pracovnici v místní 
knihovně, za obětavou práci, vstřícný a zodpovědný přístup,  s jakým jsme se 
setkali při návštěvě knihovny.   



Výlet na Velkou Stolovou

Délka výletu cca 10 km s převýšením 500 m. Výlet není vhodný pro rodiny s malými 
dětmi. Pro orientaci v terénu je nutná mapa v měřítku 1:50 000 ; Moravskoslezské Beskydy č. 
96.
     Pro výlet bychom si měli vybrat den s dobrou dohledností, jinak naše námaha nebude 
odměněna krásným výhledem do krajiny. Výchozím místem výletu je železniční stanice v 
Kunčicích pod Ondřejníkem.
     Vydáme se po žluté turistické značce směr Malá Stolová. Naše trasa vede kolem 
historického dřevěného kostelíku, který byl přemístěn do Kunčic až z daleké Zakarpatské 
Ukrajiny. Neopomeňme si jej prohlédnout zblízka. 
     Od kostelíku začne pozvolné stoupání po asfaltových silničkách mezi chatami až k hranici 
lesa. Pak začne prudký výstup lesní pěšinou na rozcestí s červenou turistickou značkou pod 
Malou Stolovou. Dále pokračujeme podle mapy ve výstupu po lesní asfaltové silnici, která nás 
zavede na místo s jedinečným rozhledem do krajiny. Ocitáme se pod Velkou Stolovou, kde také 
asfaltová silnice končí. Odpočineme si, pořídíme fotografie a nastává rozhodující okamžik 
cesty.
      Studiem mapy zjistíme, že cca 700 m po vrstevnici je vedena silnice z opačné strany hory. 
Vydáme se k ní a tato cesta nás dovede na zelenou turistickou značku. Po značce pohodlně 
přijdeme k hospůdce Na Pekliskách, kde obnovíme síly. Odtud je to již jenom kousíček k 
nádraží a konci naší cesty.                                                                                        Jana Šťastná

     Přeji příjemný výlet a pěkné zážitky.                                                    

Všem spoluobčanům přejeme krásné a radostné prožití velikonočních svátků. Hodně jarního 
sluníčka a příjemných dnů strávených v přírodě.   
Občané mohou své příspěvky do zpravodaje odevzdat na obecním úřadě.
Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 2. června 2003 

V e l i k o n o č n í  z á b a v a se skupinou HEC
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