
Občasník č. 1                                                                Březen 2005
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.

Pokojné a radostné prožití velikonočních svátků
plných naděje, dětem bohatou pomlázku a hodně příjem-
ných dnů strávených v přírodě Vám všem přeje

starosta obce, zastupitelstvo obce a pracovníci obecního úřadu

28. březen – DEN UČITELŮ
Všem pedagogickým pracovníkům, učitelům a vychovatelům děkujeme za 

práci, kterou věnují vzdělávání a výchově našich dětí. Přejeme jim hodně zdraví, 
mnoho trpělivosti a úspěchů v práci i osobním životě.

Informace o dění v obci od 11. zasedání 
zastupitelstva obce (18. 10. 2004)

• opraveno zábradlí na můstku ul. Na Nový svět
• zřízen přechod po pozemku p. Vybošťokové z ul. Na Nový svět
• opravena kanalizace pro odvod vody ze silnice I/58 před čekárnou Na Světlově
• provedena kolaudace kuchyně v budově ZŠ
• opravena podlaha v garáži Hasičské zbrojnice
• požádáno o vydání územního rozhodnutí na stavbu inženýrských sítí v lokalitě za školou
• předán projekt chodníku ul. Proskovická
• prodán obecní pozemek vpravo a vlevo od stavby RD na ul. Paskovské, připravuje se prodej 

pozemku sousedícího s cestou k ČOV
• kolaudována rekonstrukce vodovodu – II. etapa
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• Krajským úřadem provedeno dílčí přezkoumání hospodaření obce
• s firmou ZEMKOVO uzavřena smlouva na provádění zimní údržby místních komunikací
• odstranění zařízení staveniště u bývalé skládky TDO provede p. Petr Šperlín
• kontrolu dokumentace vedené u JPO III SDH provedl HZS F-M – bez závad

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 20. 12. 2004
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) kontrolu usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 11. zasedání zastupitelstva obce
c) informaci o rozpočtových opatřeních č. 3/2004, 4/2004 a 5/2004

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/1994 

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠD
b) rozpočtové provizorium obce na rok 2005:
 třída 1. – 4. 16 854 tis. Kč
 třída 5.–6. 16 854 tis. Kč
 třída 8. - 8115   1 112 tis. Kč
    - 8124   1 112 tis. Kč
c) výkup pozemků ve vlastnictví p. Alenky Kolářové – parc. č. 556/1, díl „a“ o výměře 180 m2, 

parc. č. 557/2, díl „b“ o výměře 39 m2 a parc. č. PK 377/1 o výměře 100 m2 do majetku obce, 
vše za cenu 50 Kč/m2

d) jednorázové finanční dary členům komisí při radě obce za rok 2004
e) další odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce za II. pololetí 2004 ve výši 25 % měsíč-

ní odměny – dle nařízení vlády č. 591/2004
f) Přílohu č. 2 ke zřizovací listině Příspěvkové organizace Základní školy T. G. Masaryka a Pří-

spěvkové organizace Mateřské školy
3. Zastupitelstvo obce ukládá:

a) trvá bod 3 a) z 11. zasedání zastupitelstva obce ze dne 18. 10. 2004

Informace o dění v obci od 12. zasedání zastupitelstva 
obce (20. 12. 2004)

• ke stavbě chodníku ul. Proskovická proběhlo územní řízení
• připravuje se prodej posledního stavebního pozemku podél ul. Paskovské
• Krajským úřadem provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2004
• Finančním úřadem provedena kontrola dotací ze státního rozpočtu za období let 2001–2002
• předána dokumentace inženýrských sítí podél ul. Kostelní a ve spojnici mezi ul. Starodvor-

skou a Starou Cestou
• na Krajský úřad podána žádost o dotaci ve výši 200 000 Kč na stavbu chodníku ul. Proskovic-

ká
• u firmy OZO objednán sběr velkoobjemového odpadu 9. 4. a 8. 10. 2005 a nebezpečného od-

padu 8. a 9. 4. a 7. a 8. 10. 2005
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• kontrola Krajské hygienické stanice v budově ZŠ – zřídit úklidovou místnost a WC pro za-

městnance
• v budově ZŠ zahájil činnost masážní salon
• pro výběr dodavatele rekonstrukce budovy ZŠ vybrána firma City Invest Ostrava
• objednán projekt izolace základů budovy ZŠ v ceně 17 612 Kč vč. DPH
• bude podána žádost o dotaci na údržbu aleje na Krmelínský kopec z programu Péče o krajinu 

MŽP

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce,  

konaného dne 17. 3. 2005 

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 12. zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočet obce na rok 2005:
 třída 1 až 4 13 908,1 tis. Kč
 třída 5 a 6 18 153,3 tis. Kč
 třída 8 – 8115   5 357,2 tis. Kč
       8124   1 112,0 tis. Kč
 včetně přílohy „Příjemci dotací a příspěvků z rozpočtu“.
b) zprávu ústřední inventarizační komise o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2004
c) výkup pozemku parc. č. 1589/6 o ploše 15 m2 z vlastnictví Statutárního města Ostrava, Měst-

ského obvodu Nová Bělá do majetku obce za cenu 200 Kč/m2

d) rozpočtový výhled obce na léta 2006 až 2007 
e) doplněk změny územního plánu č. 1 
f) odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 697/2004 Sb.

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) Finančnímu výboru:
 projednat závěrečný účet obce r. 2004
 zkontrolovat pokladny obce a knihovny
b) Kontrolnímu výboru:
 provést kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce
 provést kontrolu služeb telekomunikací a radiokomunikací

Sdělení obecního úřadu

Náš rozhovor - slovo má starosta
Jaký byl ten loňský?
1. Pane starosto, naše občany určitě zajímá, co se podařilo či nepodařilo uskutečnit v různých
předsevzetích v loňském roce?
V loňském roce byla úspěšně rekonstruována školní kuchyň s náklady cca 2 000 000 Kč a po-
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staveny 3 tenisové kurty v ceně asi 1 800 000 Kč s dotací 500 000 z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje. Lze říci, že investiční akce schválené v rozpočtu obce na rok 2004 byly splněny.

2. Myslíte si, že loňský rok byl oproti rokům předešlým v něčem výjimečný v uskutečňování akcí 
pro „rozkvět“ obce?

Loňský rok byl v akcích pro rozkvět obce standardní, postupně jsou realizovány investiční akce 
schválené zastupitelstvem obce na celé volební období. Výjimečný mohl být tím, že obec obdrže-
la 6 000 000 Kč za prodej plošné plynofikace.

3. Samozřejmě, že vše záleží na přílivu financí do obecní pokladny, bude ten letošní rok lepší?
V letošním roce bude oproti jiným plnější obecní pokladna, a to o částku za prodej plošné 

plynofikace. Celá její výše je určena na investiční akce schválené pro letošní rok.
4. Jaké nejdůležitější akce nás v letošním roce čekají? Co si můžeme v rámci rozpočtu dopřát?
Rozpočet obce byl schválen na 13. zasedání dne 17. 3. 2005, jeho součástí jsou i investiční 

akce v roce 2005. Největší položka je určena pro opravu budovy základní školy, spočívající v izo-
laci základů, zateplení pláště a vrchního stropu, výměně oken a zhotovení sedlové střechy nad 
přístavbou. Dále hodláme postavit chodník v délce asi 60 m podél ul. Proskovické, vybudovat 
centrální cestu na hřbitově včetně osvětlení a zřízení nového odběrného místa na vodu u hlavní 
brány a prodloužit 2 úseky veřejného osvětlení. 

Děkuji za rozhovor, Josef Menšík

Změny v oblasti občanských průkazů a cestovních 
dokladů
Vážení občané,
v současné době dochází v oblasti občanských průkazů a cestovních dokladů k několika legis-

lativním změnám, proto bychom Vás rádi s některými z nich seznámili.
Nejdůležitější budou zřejmě informace o skončení platnosti dosavadních občanských průka-

zů bez strojově čitelných údajů. Dle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., budou státní občané České 
republiky povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných

- do 31. prosince 1994 nejpozději do 31. prosince 2005
- do 31. prosince 1996 nejpozději do 31. prosince 2006
- do 31. prosince 1998 nejpozději do 31. prosince 2007
- do 31. prosince 2003 nejpozději do 31. prosince 2008
s tím, že žádost bude vždy nutné podat nejpozději do 30. listopadu daného roku.

Další změny v zákonech č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a č. 329/1999 Sb., o cestov-
ních dokladech, jsou účinné již od 1. ledna 2005; jedná se o následující oblasti

- je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu a cestovního do-
kladu bez souhlasu občana

- mezi druhy cestovních dokladů přibyl náhradní cestovní doklad Evropské unie, který se 
vydává v případě, že občan Evropské unie cestovní doklad ztratí nebo je mu odcizen na území 
státu, kde se právě nachází a v tomto státě není zastupitelský úřad jeho země; náhradní cestovní 
doklad Evropské unie mu vydává zastupitelský úřad jiného státu Evropské unie.
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- do občanského průkazu lze zapsat dítě do nabytí zletilosti, tj. 18 let.
- do cestovního dokladu lze zapsat dítě pouze do 15 let, a to pouze v případě, kdy toto dítě je 

státním občanem České republiky
- do občanského průkazu i cestovního dokladu lze zapsat všechny požadované akademické 

tituly a vědecké hodnosti a označení „docent“ nebo „profesor“
- do občanského průkazu lze nyní zapsat také manžela(ku) a dítě, kterým nebylo přiděleno 

rodné číslo, jedná se o cizince.
- žádost o vydání obou dokladů lze i nadále podat na kterémkoliv matričním úřadě nebo úřadě 

obce s rozšířenou působností, tam lze také nově oba vyhotovené doklady převzít
- při vydání prvního cestovního pasu je občan povinen prokázat státní občanství České republi-

ky, tzn. že musí předložit občanský průkaz, cestovní doklad nebo osvědčení, popřípadě potvrzení 
o státním občanství České republiky;

- má-li být tedy vydán první cestovní pas dítěti, bude rodič povinen předložit zmíněné osvěd-
čení o státním občanství ČR (bližší informace Vám sdělí zaměstnanci matriky Městského úřadu 
Brušperk na tel. čísle 558 666 232)

- ohlášením ztráty nebo ohlášením odcizení cestovního dokladu platnost tohoto dokladu 
skončí, a to i v případě, že by cestovní doklad byl nalezen.

Dále bychom Vás rádi upozornili na vyplňování žádosti o vydání občanského průkazu a ces-
tovního dokladu, konkrétně se jedná o podpis držitele (oranžový rámeček vedle fotografie)

– u občanského průkazu se podpisem rozumí písemné vyjádření jména i příjmení, popřípadě 
pouze příjmení, u cestovního dokladu se podpisem rozumí písemné vyjádření jména i příjme-
ní (správně je např. Jan Novák, nesprávně např. J. Novák, Ing. Jan Novák, Novák Jan). Titul se 
u podpisu nesmí uvádět.

Vydání prvního občanského průkazu
Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce nejdříve 

60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku.
Zákonný zástupce je povinen předložit:

- rodný list patnáctiletého občana, 1 fotografii a doklad o státním občanství
Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří matriční úřad, 

u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství 
občana u krajského úřadu. Dokladem o státním občanství je i cestovní pas České republiky.

Přestupku na úseku občanských průkazů se dopustí fyzická osoba tím, že nepožádá o vydá-
ní prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let. To znamená, že 
přestupku se v tomto případě dopustí patnáctiletý občan, když za něj jeho zákonný zástupce ve 
stanovené době 60 dnů před dovršením 15 let nepožádá o vydání prvního občanského průkazu.

Změna stavu občana – ovdovění, rozvod, manželství
Další podstatnou změnou, která platí od 1. 1. 2005 je, že přestupku se dopustí občan, když do 

15 pracovních dnů nepožádá o vydání nového občanského průkazu po obdržení úmrtního listu 
manžela nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství.
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V případě, že tato změna stavu týkající se povinných údajů zapisovaných do občanského prů-

kazu nastala již před rokem 2005, je občan rovněž povinen si požádat o nový občanský průkaz, 
aby jeho povinné údaje v občanském průkaze odpovídaly skutečnosti.

Dále Vám oznamujeme, že za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů 
lze od 1. 1. 2005 nově uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Přestupky na úseku občanských průkazů (dle zákona č. 328/1999 Sb.)
Fyzická osoba se dle § 16a dopustí přestupku tím, že

a) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením 
nebo zneužitím

b) nepožádá o vydání nového občanského průkazu do patnácti pracovních dnů
• po uplynutí doby platnosti v OP vyznačené
• po ohlášení ztráty nebo odcizení
• po obdržení oddacího listu
• po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
• po obdržení úmrtního listu manžela
• po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, pří-

jmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
• po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhod-

nutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
• po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost 

k právním úkonům
• po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu po-

bytu
c) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz
d) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu
e) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občan-

ském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů 
zapisovaných do občanských průkazů

f) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti
g) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provádět výměnu svého občanského průkazu 

bez strojově čitelných údajů
h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském 

průkazu
i) poskytne nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu 

do objektu nebo na pozemek
j) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana
k) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Přestupky na úseku cestovních dokladů (dle zákona č. 329/1999 Sb.)
Fyzická osoba se dle § 34a dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením ne-

bo zneužitím
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b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu
c) se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování 

státních hranic ČR na hraničním přechodu
d) při opuštění území ČR neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního dokla-

du
e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu
f) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy
g) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalez-

ne nebo získá zpět jiným způsobem
h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad
i)  poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu 

do objektu nebo na pozemek
j) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana.

Zákon o správních poplatcích č. 634/2004 Sb.
Tento zákon nabyl účinnosti od 17. 1. 2005 a došlo k některým změnám při vybírání správních 

poplatků.
Na úseku matriky bychom Vás rádi upozornili na některé nové výše správních poplatků,
týkající se vyřizování matričních náležitostí.

- Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se vybírá poplatek 100 Kč.
- Za ověření stejnopisu, opisu, kopie a fotokopie se za každou stránku vybírá poplatek 30 Kč.
- Za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený ne-

bo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na 
žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů (např. dítě, manžel, titul) se vybírá 
poplatek 100 Kč při podání žádosti o OP.

- Za vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny (tj. cestovní pas vyhotovený v kratší lhůtě, 
platný pouze 1 rok) se vybírá poplatek 600 Kč jak u dospělých občanů, tak i u dětí.

Sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, 
rok 2005
Na základě Dodatku ke „Smlouvě o dílo a sběru, svozu a zneškodňování komunálního odpa-

du“ bude probíhat svoz odpadu takto:
a) svoz a zneškodnění velkoobjemového odpadu z obce Krmelín
Kontejnery budou umístěny na níže uvedená místa v obci v sobotu 9. dubna a 8. října 2005 

v ranních hodinách a odvezeny rovněž v sobotu v odpoledních hodinách. Organizace rozmístění 
a odvozu kontejnerů bude dohodnuta s autodopravcem p. Petrem Šperlínem, tel.č. 558 674 258 
nebo 602 570 566.

Rozmístění kontejnerů:
1. ulice Stará cesta, prostranství před paní Známskou
2. plocha vedle prodejny Potraviny – před Sportovní halou v centru obce
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3. ulice Na Brodě – před budovou Českého svazu chovatelů
4. ulice Záhumenní – před p. Dušanem Matušinským 
5. křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za Křížem
6. parkoviště vedle hostince „Na Světlově“
7. ulice Hajní – před bytovkami 
b) přistavení mobilní sběrny na nebezpečné odpady

• v pátek 8. dubna a 7. října 2005 od 9 do 16 hodin na plochu vedle Hasičské zbrojnice
• v sobotu 9. dubna a 8. října 2005 od 9 do 16 hodin na parkoviště vedle hostince „Na 

Světlově“

Upozornění majitelům psů
Upozorňujeme vlastníky psů na povinnost zaplatit poplatek ze psů do 31. března 2005 dle 

„Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 o místních poplatcích“.
Poplatek ze psů platí vlastníci psů starších 3 měsíců, kteří mají trvalý pobyt v územním obvodu 

obce. Sazba poplatku činí za prvního psa 120 korun, za druhého a každého dalšího psa 180 ko-
run ročně. Držitelé psů jsou povinni dle výše uvedené vyhlášky zajistit, aby psi nosili známku na 
obojku z důvodu usnadnění identifikace volně pobíhajícího zvířete.

Vyzýváme všechny majitele psů, aby zamezili volnému pobíhání svých zvířat, neohrožovali 
tím zdraví dětí a ostatních občanů a neznečišťovali veřejná prostranství!

Naši jubilanti
Významná životní výročí našich spoluobčanů v měsících lednu, únoru a březnu letošního roku 

jsou spolu s přáním pevného zdraví, životní pohody a spokojenosti příležitostí k našemu blaho-
přání: 

Helena Pavlicová  70 let
Ing. Jindřich Velecký 70 let
Ilona Beneková 70 let
Ludmila Sýkorová 75 let
Olga Binková 75 let

V závěru roku 2004 a v prvních měsících tohoto roku nás opustili:
Věra Cholavová 64 let
Mgr. Ing. Jana Máchová 47 let
Ivan Nečas 61 let
Jindřich Psota 82 let
Jaroslav Chvostek 73 let
Rodinám zemřelých vyslovujeme hlubokou soustrast. 

Hana Plačková

Josef Jamroz 80 let
Alenka Kolářová 80 let
Bohumil Tartaini 85 let
Anežka Jamrozová 90 let
Eduard Linhart 91 let
Františka Cholevová 91 let
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Tříkrálová sbírka pomáhá doma i v zahraničí

Již 2. ledna t. r. vyšly také v Krmelíně tříkrá-
lové skupinky za doprovodu pověřených dospě-
lých osob se zapečetěnými kasičkami České ka-
tolické Charity přinášet lidem radost, koledovat 
pro ty nejpotřebnější a poděkovat za dar, vlože-
ný do pokladniček. Vedle dříve připravených 
záměrů na podporu charitních aktivit však letos 
vybírali také na pomoc lidem postiženým země-
třesením v Jihovýchodní Asii. Vedení Diecézní 
charity Ostravsko-opavské se rozhodlo ze sbírky 
zaslat 300 000 korun na tento účel. Také Chari-
ta Ostrava převede 50 % z obnosu z Tříkrálové 
sbírky na konto pro pomoc v Asii. V naší obci se 
podílelo na Tříkrálové sbírce kromě jejich orga-
nizátorů 6 skupinek, včetně doprovodu dospě-
lých osob. Potěšitelné je, že 2 skupiny vytvořili 
místní skauti: Dalibor Flám, Tomáš Bauer, Va-
šek Bauer, Lukáš Matula a Radek Flám s Ondře-

jem Kunzem, Romanem Balcarem a Přemkem Kramolišem.
Shodli se na tom, že „většina lidí jim otevřela, lidé byli celkem štědří, takže se sbírkou a jejím 

výsledkem byli celkem spokojeni“.
V dalších 4 skupinách byli již převážně zkušení koledníci z minulých sbírek: Radka Václavíko-

vá, Monika Staňková a Lenka Šindlová. Další skupinu tvořili: Martina Tokarská, Zdeněk Záboj, 
Tomáš Konečný a Zuzana Konečná. 3. skupina: Jana Paseková, David Šperlín, Dominik Kuča, 
Aleš Paseka a 4. skupina: Ing. Martina Stoszková, Adéla Paličková, Jana Paličková a Šimon Stos-
zek. Dojmy z koledování vyjádřila pověřená osoba doprovázející koledníky následovně: „Byla 
jsem překvapená, jak štědří jsou lidé, jak se na nás usmívají. Občas se stane, že se do některého 
domu nedozvoníme, ale nevíme, jestli jejich obyvatelé nejsou třeba pryč. A některé babičky při kole-
dování dojetím i pláčou. Mnohé nás i pohostily“.

A jak dopadla Tříkrálová sbírka v Krmelíně:
Naši občané darovali do pokladniček 29 877,50 Kč. V roce 2004 to bylo 24 852 Kč. Projevili tak 

solidaritu i s lidmi těžce postiženými – daleko od nás. Podobně se zachovali také občané v našem 
okolí. Pro ilustraci uvádíme následující přehled výsledků sbírky v Kč:

              Rok 2005                     Rok 2004
Brušperk 62 730 47 336
Stará Ves 66 137 48 960
Proskovice 27 895 17 842
Stará Bělá 91 990 69 358
Nová Bělá 35 383 29 351
Ostravský region  1 298 855  810 902
Z uvedeného přehledu je vidět, že krmelínští občané čestně obstáli. Radost z dosaženého vý-
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sledku sbírky projevili všichni koledníci, zvláště když po rozpečetění pokladniček z nich vypadla 
i tisícikoruna. 

Komu nyní peníze z charitní sbírky pomohou? Těm, jak bylo předem slíbeno. Našim nej-
potřebnějším občanům, např. onkologicky nemocným v Charitním domě sv. Veroniky v Pasko-
vě, ošetřovatelské a pečovatelské službě středisku Tereza a dalším, a také těm, které zasáhla vlna 
tsunami na Srí Lance.

Členové Charity ve spolupráci s partnerskými organizacemi na Srí Lance naplánovali konkrét-
ní pomoc při obnově postižených oblastí, a také připravili rozvojové projekty na konkrétní místa 
a lidi: V nemocnici Mahamudra ve městě Galle již financovala česká Charita stavební opravu
dvou poškozených budov, opravu krevní banky, nákup potřebného materiálu a zničeného vyba-
vení. Objekt se podařilo otevřít pro pacienty již v polovině února. Druhým projektem je návrat 
50 rodin, které musely po přívalech vody utéci z vesnice Navalada v provincii Batticaloa a opustit 
svá hospodářství.

Největším současným projektem na Srí Lance je nákup lodí a sítí pro tamní rybáře. Díky této 
pomoci budou moci rybáři znovu vyplout na lov ryb – ten je totiž jejich zdrojem obživy, o který 
přišli.

Výsledek sbírky je opravdovým projevem lidskosti a zájmu našich občanů o pomoc těm, kteří 
to nejvíce potřebují. Protože díků za pomoc potřebným nikdy není dost, děkuje ještě jednou všem 
dárcům, koledníkům a organizátorům Tříkrálové sbírky prostřednictvím dopisu zaslaného panu 
starostovi obce, vedení Charity Ostrava a sv. Alexandra pan Martin Pražák a Ing. Pavel Folta. 

Ing. Jan Šperlín, Lenka Staňková 

Oznámení zákazníkům české pošty
Pro kvalitnější doručování zásilek do domovních schránek žádáme občany, aby své schrán-

ky označili jménem a příjmením a číslem popisným na viditelném místě. Schránka by měla být 
umístěna na viditelném místě, přístupném z komunikace, popř. na hranici pozemku.

Případné žádosti o doručování mimo byt adresáta nebo jiné nepravidelnosti hlaste na poště 
Krmelín telefonicky (558 674 063) nebo osobně, předejdete tím dalším nepříjemnostem.

Na spolupráci se těší kolektiv pošty Krmelín

Velikonoční pořad bohoslužeb
24. 3. Zelený čtvrtek 16.15 hod. v Krmelíně 18.00 hod. ve Staré Bělé 
25. 3. Velký pátek 16.15 hod. v Krmelíně 18.00 hod. ve Staré Bělé
26. 3. Bílá sobota  19.30 hod. ve Staré Bělé
27. 3. Neděle velikonoční 9.15 hod. v Krmelíně  7.30 hod. ve Staré Bělé
28. 3. Velikonoční pondělí 9.15 hod. v Krmelíně  7.30 hod. ve Staré Bělé

Velikonoční radost a pokoj pro každý den Ing. Jan Šperlín
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Z naší školy 

Sbírka 
Dne 26. 12. 2004 se střetly dva kontinenty, což způsobilo zemětřesení, které vyvolalo vlny 

tsunami. Tsunami zaplavilo některé pláže a způsobilo hotovou zkázu. Po zkáze se zatím našlo 
přes 165 000 obětí.

O pár dní později náš pan prezident Václav Klaus požádal všechny občany ČR, aby přesně ve 
12.00 hodin drželi 3 minuty ticha.

Naše škola v Krmelíně – přesněji 5. třída – uspořádala sbírku. Zúčastnil se skoro každý žák 
a celý pedagogický sbor. Celkem bylo utrženo 2 675,50 Kč, které byly poslány na konto UNICEF-

-Pomoc dětem. Skoro každý přispěl.
Adam Poukar, Dominik Harabiš, Zdeněk Záboj, 4. třída

Mateřské škola vás informuje . . . 
Zápis dětí do Mateřské školy v Krmelíně na školní rok 2005/2006 se uskuteční 
ve čtvrtek 31. března 2005 v době od 15.00 do 17.00 hod. v Mateřské škole v Krmelíně.
K zápisu si rodiče donesou rodný list svého dítěte.

Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

60. výročí osvobození
Vážení občané,
V letošním roce si připomeneme významné výročí, a to 60 let od osvobození naší vlasti. Hrůzy 

války a dobu okupace starší občané nikdy nezapomenou, neboť se jim hluboce vryla do paměti, 
ti mladší si tuto dobu mají možnost připomenout prostřednictvím médií, knih, filmu či z vyprá-
vění. Chceme vám nastínit, jak v naší obci konec druhé světové války probíhal, nezávisle od dvou 
zdrojů, a to formou článků naší redaktorky a kronikářky slečny Martiny Popelářové a bývalého 
občana, který má k naší obci neustále vřelý vztah, i když už léta bydlí v Praze, pana MVDr. Radko 
Pastora. 

60 let od konce 2. světové války 
Dne 8. května 2005 si připomeneme ukončení 2. světové války, která měla pro celý svět, ale 

také pro jednu generaci lidí, neblahé zkušenosti a následky a poznamenala i obyvatele Krmelína.
Osudný rok 1938:
Pohádkový zjev spatřili lidé v Krmelíně v úterý večer 25. ledna 1938. Červená záře hrající 

všemi odstíny rozlévala se široko daleko po obloze. Byla to nádherná podívaná. Lidé vybíhali 
z domů a marně si lámali hlavu, co by to mohlo být. I místní hasičský sbor byl vyburcován, aby 
vyjel na místo požáru. Hasiči jeli, jeli …, ale nedojeli, když poznali, že jedou za vidinou, vrátili se 
domů. I jiné sbory byly v pohotovosti. Na druhý den přinesly noviny zprávu, že to byla polární 
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záře, u nás zjev velmi vzácný. Mnoho pověr v tu chvíli ožilo. Ženy naříkaly, že je to znamení války, 
ohně a bídy. Tahle slova se zanedlouho měla vyplnit.

A potom přišla rána bodnutá přímo do zad. Z 29. na 30. září 1938 se sešla v Mnichově konfe-
rence evropských velmocí (Německa, Velké Británie, Itálie a Francie). Jednotliví zástupci zemí 
podepsali dohodu, která plně akceptovala německé představy. ČSR nebyla k jednání přizvána. 
Tím byl osud republiky zpečetěn. Občané v prvních minutách, kdy uslyšeli z rádií o podepsání 
dohody, tomu nechtěli uvěřit. Před pár dny proběhla mobilizace a muži byli odhodláni bránit 
svou vlast. Nikdo se nevyhýbal své národní povinnosti. Oni chtěli hájit svou zem se zbraní v ruce, 
ale zrada od těch nejbližších bolela. I vojáci z Krmelína nastupovali přesně v určenou dobu ke 
svým útvarům.

Po zabrání pohraničního pásma německými vojsky se demobilizovaní vojáci vraceli domů 
a vykládali své zážitky. Jak stáli připraveni hájit svou zem, jak na hranicích německé obyvatelstvo 
se zdráhalo poskytnout našim vojákům ubytování. Jak bylo přísně zakázáno používání zbraní. 
I armáda, naše poslední naděje a spása, se rozpadávala.

Největším šokem bylo, že nám Polsko vpadlo zákeřně do zad na Těšínsku. „Krmelákům“ je Pol-
sko velmi blízkou zemí. Vidí z kopce až na jeho hranici. Vyklidili jsme část Těšínska bez boje tak, 
jak jsme vydali celé ostatní pohraničí. Polsko trumfovalo nad námi. Toto násilí bolelo mnohem 
více, než od Němců. Lidé si nic tak vřelého nepřáli, jako žít s Poláky v klidu a míru. Já znám z vy-
právění, jak dědečka a babičku Poláci vyhnali z Orlové, jak dědu chtěli zastřelit a babičku odvléci 
do Polska. Poláci dosáhli toho, čeho chtěli dosáhnout dříve, když říkali o „Ostravici – granici“. Za 
novými polskými hranicemi měli pro nás jen výsměch. I přes naši obec prošlo několik utečenec-
kých kolon ze zabraného pohraničí, které směřovaly do vnitrozemí.

Okleštěná republika neměla již sílu vzdorovat. Přišel 15. březen 1939, kdy německá vojska 
vkročila na zbylé území Československé republiky. Razila si cestu bez jakéhokoliv odporu do 
srdce země – do Prahy. Jedině v Místku se na odpor postavili vojáci 3. praporu 8. slezského pluku. 
Po utvoření Protektorátu čekalo obyvatelstvo republiky dlouhých 6 let na svobodu a mír.

Těžce se žilo každému věrnému Čechovi za okupace i u nás v Krmelíně. Byly to povětšinou 
časy neradostné, na které se vzpomíná jako na zlý sen. Téměř padesát mužů a žen z Krmelína 
poznalo, co je to nacistický kriminál. Ne všichni se vrátili domů. Osmnáct krmelínských rodáků 
zahynulo za šest let okupace. Další velkou ránou pro obyvatele obce bylo totální nasazení, kdy 
některé ročníky odcházely na nucené práce do Německa (první ročník byl 1921). 

Dne 2. května 1945 celým světem letěla zpráva, že hlavní město německé říše Berlín bylo do-
byto vojskem generála Žukova. Téhož dne byla osvobozena Rudou armádou i obec Krmelín. Už 
koncem roku 1944 a počátkem roku 1945 pak zvlášť, byla tato dědina svědkem událostí, které 
nasvědčovaly tomu, že se nezadržitelně blíží konec německé válečné slávy a moci. Obcí projíždě-
ly různé útvary, civilní i vojenské, z nichž některé tu i tábořily. Po pádu Krakova procházely přes 
obec transporty zajatců a skupiny civilních osob, prchajících dále do vnitrozemí. Když v měsíci 
lednu 1945 vedly německé stráže ruské zajatce po silnici ke Staré Vsi, shlukli se lidé při hostinci 
Petra Večeře č. 137 a dávali zajatcům chléb a vše co mohli. Dva zajatci byli přitom surovou stráží 
postřeleni. Zůstali ležet v krvi na silnici, až je odvezl povoz neznámo kam. Z tohoto transportu 
se podařilo některým zajatcům uprchnout.

Několik dnů před osvobozením přijely do vesnice větší oddíly Todtovy organizace. Říkalo se 
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jim „Toťáci“. Byli ve vesnici již dříve, ale jen nepatrná část. Na hlav-
ních cestách stavěli závory z tlustých kmenů a kol cest kopali zákopy. 
V oblasti Krmelín bylo těchto protitankových uzávěr 5. Nad krme-
línským kopcem vysokým 327 m na pozemku rolníka Al. Golky, 
porazili „toťáci“ pamětní Švehlovou lípu a asi 15 kroků od místa si 
zřídili důkladný podzemní kryt pro telefonní a pozorovací stanici 
s hustou sítí menších krytů v lesíku pod kopcem i všude okolo na 
chráněných místech. Z krmelínského kopce byla dobře viditelná při-
cházející fronta přes boje na Opavsku, až k dobytí Ostravy dne 30. 4. V tu chvíli 
se přes obec hnala německá vojska. Jedni zde zůstali a zaujali obranné pozice, jiní zase spěchali 
dál.

Z rána 2. května se nacházely v obci první oddíly. Od Nové Bělé hřměla děla a rachotily kulo-
mety. To už šlo do tuhého. Lidé se ukryli ve sklepích, kde se zařídili jak se dalo. V samé blízkosti 
obce se objevili rudoarmějci před 7. hodinou ráno. Němci, kteří čekali útok od Ostravy, zřídili 
v části obce „Na cigánce“ několik protitankových zátarasů. Ty ale rudoarmějci objeli. Když se 
Ruští vojáci dostali do prvních domů v obci, zřídili si velitelský štáb v domě č. 171 (ten i navštívil 
velitel Ostravské operace maršál Jeremenko). Rudoarmějci chtěli dále postupovat do centra obce, 
narazili zde na tuhý odpor. Bojovalo se skoro o každý dům. Některé domy zapálili samotní Něm-
ci, jiné zase hořely od vybuchlých granátů. Ruský nápor byl tak silný, že Němci museli ustoupit 
po celé šíři vesnice. O půl čtvrté odpoledne se přeneslo těžiště bojů ke krmelínskému kopci. Zde 
se bojovalo až do tmy. Němci dvakrát odrazili ruský nápor, ale Rudoarmějci se přesto stali pány 
situace a zatlačili Němce do přilehlých lesů. Zoufalství německých vojáků bylo tak velké, že se 
jich několik přímo v obci zastřelilo. Večer 2. května boj ustal a lidé vítali své osvoboditele. Přesto 
ještě 3. května na okraji vesnice boj pokračoval. Němci se pořád nechtěli vzdát a místy jejich 
odpor sílil. Od tohoto dne se valila ruská vojska přes vesnici jako lavina. Všechny druhy zbraní 
tu prošly nebo projely. Ve všech domech, zahradách a dvorech tábořili Rusové. Jedni odjížděli, 
druzí přijížděli.

Je pozoruhodné, že obyvatelstvo obce neutrpělo v bojích o vesnici žádných ztrát na životech. 
Jenom o vlásek unikli smrti Václav Hranický, rolník, č. 68 a jeho syn Václav. Právě, když 2. května 
vítali ruské vojáky, byl dům zasažen dělostřelbou a střepiny zranily těžce v obličeji hospodáře 
i syna. Jako zázrakem přítomným rudoarmějcům se nic nestalo. V bojích o Krmelín padlo 27 
sovětských vojáků. Ti byli postupně pochováváni na místním hřbitově, kde jim vděčné obyvatel-
stvo ozdobilo jejich hroby věnci, květinami a postavilo jim pomníčky. Později byly ostatky všech 
padlých Rudoarmějců vykopány a převezeny na Frýdecký hřbitov. Poražení Němci zanechali na 
bojištích okolo 60 až 67 mužů. Ti byli z větší části uloženi v protitankových zákopech na hranici 
starobělské (dnešní část Cigánky). 

Třináctého května uspořádala obec děkovnou slavnost svým osvoboditelům. Slavnosti se zú-
častnila celá obec. Průvod kráčel cestou neobvykle vážně až chmurně. Pamětníci prvního vítání 
svobody 3. listopadu 1918 vzpomínali na jásot a živelnou radost tehdejších účastníků a snažili si 
vysvětlit tak neobyčejný rozdíl. Jednou z příčin toho byla nejistota a tíseň z bezprostředně proži-
tých hrůz války. Už za rok byly domy ve vesnici úplně nebo zčásti znovu postaveny a opraveny.

I když uplynulo 60 let od konce 2. světové války, řada pamětníků nerada vzpomíná na tuto 
dobu a jen těžko skrývají v očích slzy, když si vybavují dny prožité za války. My můžeme v dnešní 



14 Krmelínský zpravodaj
době jenom doufat, že žádná válka nepostihne nás nebo naše potomky.

Uctěme alespoň tichou vzpomínkou ty, kteří neměli to štěstí se dožít konce 2. světové války.
Přikládám jmenný seznam těch, kteří se nevrátili domů. 
Antonín Břenek, Dominik Czana, Matěj Doupovec, Anežka Doupovcová (Kaločová), Václav 

Haladej, Jindřich Hlavenka, František Hlavenka, Adolf Halfar, Rudolf Krpec, Břetislav Krpec, 
Inocenc Kaloč, Karel Linhart, Božena Milatová (Kaločová), František Moša, Milan Pytlík, Josef 
Plaček, Vilém Ptáček, Karel Rybář, Josefa Ručková (Křístková), Josef Šajnar, Adolf Sasín, Amálie 
Vávrová, Alois Vávra (čs. letec působící ve Velké Británii u 311. bombardovací perutě), Miroslav 
Vávra, Alois Goluško, Emanuel Beránek.

Hospodářská skupina: František Krpec, Josef Černík, Felix Ručka, Ludvík Golka.

Druhý seznam uvádí jména 17 mužů a 5 žen, kteří byli odesláni na nucené práce do Německa.
Někteří z těchto občanů žijí ještě mezi námi.
Arnošt Sýkora, Karel Šimečka, Vladimír Mácha, Alois Psota, Václav Zezulka, Jiří Zezulka, Josef 

Zezulka, Václav Jamroz, Alois Jamroz, Václav Doležilek, Karel Matýsek, Alois Goluško, Miroslav 
Petrovský, Vilém Cigánek, Karel Lísek, Radko Linhart, Emil Mácha, Ludmila Štýbrová, Libuše 
Typovská, Vlasta Válová, Ludmila Bočková, Lýdie Klusová.

Částečně převzato z Krmelínského sborníčku – duben 1948.
Martina Popelářová

Vzpomeňte si, jak rozkvetl šeřík před šedesáti lety
Patřím mezi ty šťastné lidi, kteří se dožili úměrně slušného věku. Jsem 

přece jen nejmladší z těch starých, kteří si pamatují okupaci Českosloven-
ska. Dokonce si pamatuji všechny naše prezidenty. Jsem přesvědčen, že prv-
ní, co si pamatuji ve svých pěti letech, bylo úmrtí našeho prvního preziden-
ta T. G. Masaryka. Stařenka mne poslala pro něco do obchodu. Na dědině 
všichni lidé plakali, že nám zemřel tatíček Masaryček. Roku 1939 přišla do 
Krmelína německá armáda. Bylo to vůbec poprvé, když jsme jako děti uvi-
děly v Krmelíně vojáky. Nenapadlo nás nic chytřejšího, než že jsme s radostí 
za těmito vojáky pochodovaly. Neměly jsme tušení, že se jedná o fašistickou 

armádu. Po druhé straně cesty šla náhodou moje maminka, která, když mne viděla, že pochoduji 
za německou armádou, utrhla kus prutu a zřezala mne. Hrdost české mámy nesnesla, že by její 
syn, byť sedmiletý, pochodoval s německou armádou.

Po válce jsme se učili, jak Hitler devalvoval naši českou korunu 1 marka = 10 korun. Toto jsem 
vlastně v praxi viděl u pekaře Šafránka, jak si němečtí vojáci kupovali rohlíky za ty marky, za 
1 marku dostali tolik rohlíků, že je nemohli udržet v rukou, rohlíky jim padaly na zem a strašně 
se smáli. O okupaci bylo napsáno hodně románů. Já chci psát jen o tom, jak Němci hned po pří-
chodu udělali přídělové hospodářství. Já jsem žil u stařička Havránka na gruntě, tak mně přece 
jen bylo líp, než ostatním lidem. Poslouchání cizího rozhlasu bylo zakázáno. Všechna okna mu-
sela být zatemněna. Jako dítě jsem věděl, že stařiček vozil na černo mlet obilí k panu Lednickému 
do Brušperka. Toho pak zavřeli a byl v koncentráku mučen. Staroveský mlynář Honaiser byl sice 
Němec, ale k místním lidem se choval dobře. Dělalo se to tak, že se navážilo na vůz tolik obilí, na 
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kolik byl vystaven úřední doklad. To se dovezlo domů a zase se naložilo stejné množství obilí a je-
lo se na jedno potvrzení v jeden den do mlýna podruhé. Ke konci války se už i mlynář Honaiser 
bál, tak jsme nakonec mleli obilí u tetky Šimečkule na půdě na žerně. Pekli jsme už tehdy celo-
zrnný chléb, kterému se dnes říká moderní strava. Také jsme vařili cukrovou řepu, protože bylo 
málo cukru. Řepná melasa byla ovšem protivná, také jsme s tím neměli žádné zkušenosti a vím, 
že jsme ji mockrát nevařili. Já osobně jsem jako jediné dítě v rodině žádným nedostatkem netr-
pěl. Měl jsem dost mléka, dost domácího chleba, strýcové pěstovali hodně salátů a květáků a ve 
sklepě jsme měli naloženou velkou bečku zelí. Všichni na tom nebyli tak dobře. Já, který jsem si 
mohl vzít do školy na svačinu chleba a jablek kolik jsem chtěl, mohl jsem ještě ve škole rozdávat. 
Přestože jsme měli dvacetihektarový grunt, tak se stařičkovi na pole nosila melta s mlékem a su-
chý chléb. Nikdo se neodvážil namazat si jakýmkoliv omastkem chleba. Tuku bylo i v selském 
stavení málo. Také jsme za války zabíjeli prasata. Když bylo prase velké, musela se půlka odvést 
jako kontingent. Chodil prohlížitel a úředník, který maso vážil a pak nám byly na určitou dobu 
odebrány lístky na maso. Vím, že jsme také zabili několik prasat na černo, a že zabíjačku prováděl 
soused a řezník pan Polášek. Měl pistoli a zabíjelo se v noci. Bylo to velké riziko. Atmosféra stra-
chu byla velká. Semknutost přátelství lidí a vlastenectví bylo ještě větší.

Na jaře roku 1945 i děti věděly, že válku Němci prohráli. V Paskově na zámku byli zajatci. Řa-
dové sestry chodily po okolních obcích žebrat a chtěly pro zajatce aspoň kousek chleba. Viděl 
jsem na vlastní oči, jak ctihodné sestry plakaly, že je nábožná a bohatá selka vyhnala. V dubnu 
roku 1945, okolo 11.00 hodin dopoledne přilétala americká letadla a bombardovala Vítkovické 
železárny. Jako naivní děti jsme se těšily, až začnou houkat sirény, že odejdeme ze školy a budeme 
z Krmelínského kopce pozorovat, jak Američané bombardují. Když jsem to po létech v Čechách 
vyprávěl, dověděl jsem se, že Američané před osvobozením bombardovali plzeňskou Škodovku.

Boj 2. května o Krmelín byl velký. Ostrava byla již osvobozena. Hlavní bitva se odehrála na 
Ostré Hůrce v Hrabyni. Bitva o Krmelín byla komplikovaná tím, že dobytou část Sovětskou ar-
mádou dobyli zase Němci. K nám do sklepa, kde jsme spali již několik týdnů, se narvali němečtí 
vojáci. Rovněž muž vedle muže stáli vojáci okolo našeho chléva. Měl jsem opravdový strach, že 
okýnkem nebo dveřmi hodí sovětští vojáci granát a zahynou jak vojáci, tak my civilisté. Ráno 
jsem viděl na zahradě hodně mrtvých vojáků, většinou Němců. 

Nadšení z nabyté svobody bylo veliké. Tak spontánní radost jsem v Krmelíně nikdy neviděl. 
Tehdy jsme všichni věřili, že je to poslední válka na světě. Žel jsme se všichni mýlili. Války jsou 
stále, trpí nevinní lidé v zájmu rozpínavosti některých jedinců, nebo velkých národů. 

Dnes patří Krmelín ke kulturním obcím na evropské úrovni. Bylo by dobře připomenout život-
ní pravdu. Splachovací záchod v Krmelíně měl jen pan učitel Zmrz-
lík. S koupelnami to bylo asi stejné. Co je to toaletní papír, to nikdo 
nevěděl. První ústřední topení měl v Krmelíně ke konci 50. let pan 
Radomír Plaček.

Milí mladí a mladší, važte si toho, co máte. Nic nepřišlo jen tak sa-
mo sebou. Za vším musíte vidět kus činorodé práce a úsilí něco vybu-
dovat. Uvědomte si, že za naši svobodu zaplatili lidé svými životy, jak 
v koncentračních táborech, na frontě i jinde. 

MVDr. Radko Pastor
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Zájmové organizace

Klub důchodců informuje
Setkání členů místního Klubu důchodců, které se uskutečnilo 

13. ledna 2005, bylo místem hodnocení bohaté činnosti v roce 2004 
a vytýčení činnosti pro rok 2005. 

V úvodu hodnocení bylo konstatováno, že klub má registrováno 
106 členů, z toho 70 žen a 36 mužů.

Činnost klubu byla v uplynulém roce již tradičně bohatá. Uskutečnilo se 12 měsíčních přátel-
ských posezení s celkovou účastí 772 osob. Z obsahově nejvýznamnějších to byl v únoru spole-
čenský večírek v restauraci Nautilus, v květnu vzpomínka 35 let trvání místního Klubu důchodců 
a říjnové přátelské posezení, na kterém v hodinovém, velmi hezkém programu, vystoupil folk-
lórní soubor Havířovské babky. Obě poslední akce byly v sále restaurace Na Benátkách za účasti 
delegací spřátelených Klubů důchodců a Senior klubů.

Dalšími akcemi klubu bylo 52 pondělních setkání s účastí 1 972 členů, 10 setkání žen v dám-
ském klubu, dva poznávací autobusové zájezdy, již s tradiční prvomájovou vycházkou jarní pří-
rodou a dětské zábavní odpoledne v rámci Mezinárodního dne dětí.

Významnou akcí, kterou se v roce 2004 podařilo zorganizovat pro naše členy a další zájemce 
z řad místních občanů, byl hromadný ozdravný pobyt ve slovenských lázních Dudince.

Úspěšně se rozběhla prostřednictvím Klubu důchodců organizovaná distribuce sterilovaných 
hotových jídel.

Mimo akce místního klubu byly organizovány rovněž návštěvy na akcích organizovaných spřá-
telenými Kluby důchodců a Senior kluby. 

Zaměření činnosti klubu v roce 2005 je obsahově obdobné činnosti v roce uplynulém.
Již samozřejmostí jsou pravidelná pondělní dopolední setkání a přátelská měsíční posezení. 

10. února se již uskutečnil zdařilý přátelský večírek v restauraci Nautilus. Na přátelském posezení 
3. března zaměřeném obsahově k MDŽ vystoupili žáci hudební školy z Hrabůvky a členové míst-
ního Klubu. Přítomným ženám bylo popřáno a předány drobné dárky. Na dubnové přátelské po-
sezení zabezpečuje výbor kulturní vystoupení členů Klubu důchodců ze Sedlišť. Na květnovém 
posezení si chceme připomenout 60. výročí osvobození Československa a naší obce od německé 
okupace a rovněž Den matek. I další přátelská měsíční posezení má výbor klubu v plánu určitým 
způsobem zpestřit.

Jednou měsíčně jsou nadále organizována setkání žen v dámském klubu. V plánu máme or-
ganizování dvou autobusových zájezdů, dětské odpoledne, vycházky do přírody a podle zájmu 
členů a možností klubu i další akce. Nadále chceme udržovat přátelské styky, vzájemné návštěvy, 
předávání a přebírání zkušeností se spřátelenými kluby.

Členové místního Klubu důchodců rádi mezi sebou přivítají další občany, kteří mají zájem 
blíže se seznámit s činností klubu, případně jen zhlédnout akce, či naopak stát se členy a také se 
podílet podle zájmu a možností na činností klubu.

František Novák 
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Plán aktivit klubu důchodců v roce 2005

Duben
4., 11., 18., 25.  9.00–11.00 pondělní setkání klubovna
7.  15.00 měsíční posezení (KD Sedliště) klub+salonek
21. 17.00 dámský klub klubovna

Květen
1. 14.00 vycházka  
2., 9., 16., 23. 30. 9.00–11.00 pondělní setkání klubovna
5. 15.00 měsíční setkání (60. výr. osv. + Den matek) klubovna
18. ? zájezd (náhradní termín 25. 5.)
25.   náhradní termín zájezdu
26. 17.00 dámský klub klubovna

Červen
2. 15.00 měsíční posezení klubovna
4. 15.00 Dětský den
6.,13., 20., 27. 9.00–11.00 pondělní setkání klubovna
23. 17.00 dámský klub klubovna

Ze života včelařů naší obce
V letošním roce se bude konat VIII. sjezd Českého svazu včelařů, kte-

rému budou předcházet okresní konference a v současné době probíhají 
výroční členské schůze základních organizací.

Krmelínští včelaři se sešli na své výroční schůzi v pátek 25. února 2005. 
Našimi hosty byli místopředseda Okresního výboru svazu včelařů ve 
Frýdku-Místku pan Karel Lupa a starosta obce Ing. Václav Zezulka.Výroč-

ní zpráva zhodnotila veškeré oblasti naší práce při vědomí, že náš chov včel má 
nemalý přínos pro obec, občany i zemědělskou výrobu.

V jednotlivých létech jsme vykazovali následující počty včelařů a stavy včelstev:
Věkový průměr našich členů je 55 let, čímž se řadíme k nejmladším organizacím ve svazu. 

V hodnoceném období zemřeli p. Jindřich Novák, p. Petr Němec a p. Jaroslav Havránek. Ze 
zdravotních důvodů ukončili chov včelaři p. Ing. Jiří Jeník, p. Hilda Škutová, p. Ing. Milan Hrubý 
a p. Václav Zezulka. Jako noví členové byli přijati p. Ing. Vladimír Černík, p. Václav Havránek 
a p. Zdeněk Hlavenka.

Činnost ukončil včelařský kroužek a školní včelín po dohodě s vedením obce a školy, byl pro-
najat p. Aleši Blatoňovi. Velmi dobře pečuje o estetický i technický stav objektu a okolí. Z medo-
braní odvádí 10 kg medu na svačinky do školní jídelny.

Jedním z nejdůležitějších zaměření naší organizace jsou zdolávací opatření na Varroázu včel. 
Důsledně se v praxi řídíme vyhláškou veterinární správy a výsledky v léčení nás řadí vždy mezi 
5 nejúspěšnějších základních organizací v rámci okresu Frýdek-Místek. Již tradičně nám na léče-
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ní přispívá z rozpočtu Obec Krmelín, což svědčí o pochopení významu včel pro tvorbu a ochra-
nu životního prostředí u všech členů zastupitelstva obce.

Kočováním se včelstvy se v současné době zabývají dva naši členové a jeví se opodstatněným 
příslib, že se mobilní způsob včelaření u nás v dalším období výrazně rozšíří. Včelstva jsou přisu-
nována k zemědělským kulturám organizace Zemkovo a do lesních porostů. Spolupráce se Zem-
kovem je na velmi dobré úrovni a každoročně je zajišťována písemnou smlouvou a závěrečným 
vyhodnocením kočovné sezóny.

V chovatelské činnosti pokračujeme v rozchovu ušlechtilého Kraňského plemene přelarvo-
váním vhodného plodového stádia inseminovaných matek z výzkumných ústavů. Tento liniový 
chov je zaměřen na mírnost včel, sníženou rojivost a zvýšenou odolnost ke včelím nemocem.

Proti minulosti je stále složitější realizace základních včelích produktů medu a vosku. Soukro-
mí výkupci se chovají jako překupníci, to je od včelařů vykoupit za co nejnižší cenu, ale co nejdrá-
že pak prodat na trhu. Teprve příští období nám ukáže, jak se nám bude včelařit v Evropské unii, 
zda a jaká bude podpora chovu včel ze strukturálních fondů. Znepokojivé je otevření Evropy 
pro dovozy levných medů z Číny a Jižní Ameriky. Zde je nutno vzkázat odpovědným činitelům, 
že medu je možno dovézt neomezené množství, ale dovézt opylovací činnost včel možné není. 
Kontroly České obchodní a potravinářské inspekce a veterinární správy v obchodních řetězcích 
ukazují nevalnou kvalitu prodávaných medů, které jsou spíše směsí blíže nespecifikovaných
komponentů. Český med je uznáván jako jeden z nejkvalitnějších medů. Proto kupujte med pří-
mo od známých včelařů, kteří jsou zárukou kvalitního získávání i ošetření medu. Uvědomte si, 
že med je velmi významná dietetická potravina, nejlépe stravitelné sladidlo a organická součást 
lidového léčitelství.

Nedílnou součástí výroční schůze byly volby členů, kteří povedou naši organizaci dalších pět 
let. Ze zdravotních důvodů odstoupili z funkcí místopředseda p. Čestmír Plaček a jednatel p. Ra-
domír Plaček. Výroční schůze jim poděkovala za odvedenou práci a následné volby ustanovily 
nové orgány základní organizace.

Výbor:  Předseda Ing. Miroslav Kanclíř
 Místopředseda JUDr. Bohuslav Klímek
 Jednatel Aleš Blatoň
 Pokladník Radek Tříska
 Nákazový ref. Stanislav Čikas
Kontrolní a revizní komise:
 Předseda Josef Havránek
 Člen Zdeněk Hlavenka
Rovněž byli zvoleni včelařští důvěrníci pro organizační práci a léčení Varroázy ve svěřených 

úsecích obce.
Z uvedeného přehledu je vidět, že včelaření v Krmelíně má svou tradici, má dobrou základnu, 

a že láska ke včelám překonává i ztížené podmínky. Nově zvolený výbor by měl ve složitějších 
i dosud neznámých podmínkách spojených se členstvím ČR v EU udržet a dále zlepšovat úroveň 
včelaření v Krmelíně. 

Zálibám zdar a včelaření zvlášť!
Ing. Miroslav Kanclíř, předseda ZO ČSV Krmelín 
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Z činnosti hasičů

 Stalo se tradicí na začátku nového roku dojet vlakem do Ostravice a hez-
ky po svých vyšlapat na Lysou horu. Letošní ročník jsme pojali trochu jinak. 
Vypustili zastávku v základním táboře a jali se zdolávat kopec prvovýstupem. 
Cesta byla méně prošlapaná, ale docela to šlo. Počasí nahoře bylo vynikající 
a stalo se odměnou za námahu. Obloha bez mraků a nádherný výhled, byly 
vidět Jeseníky s Pradědem i Vysoké Tatry.

Podzimní cvičení v hale pokračovalo i na začátku roku. Muži se zúčastnili 
turnaje v Pustkovci, kde za domácími obsadili skvělé druhé místo. Další turnaj bude v Krmelíně 
a poslední ve Staré Vsi n. O. 

Žákovské kolektivy absolvovaly hadicovou a uzlovou štafetu – další část celoroční soutěže Pla-
men, avšak obsadily zadní pozice.

Hasičský ples s kloboukem, čepicí nebo jinou pokrývkou hlavy proběhl 5. února 2005. Soutěž 
o nejoriginálnější symbol plesu byla tentokrát zastoupena devíti finalisty a ty nejlepší výtvory
byly po právu oceněny. Slosování místenek a netradiční hra - vajíčko pro štěstí nabízené sličnou 
Karkulkou přinesly trochu rozptýlení. Taneční skupina DÝM TÝM začala čtveřicí kovbojů, ti 
ukázali prvky country tanců a v druhé polovině je doplnila „živá“ kráva, která si s nimi pořádně 
hodila kopýtkem a zaházela zadkem. Závěrečná tombola s hlavní cenou elektrickým skútrem 
a mnoha hodnotnými cenami se stala příjemnou tečkou programu. Pohodovou atmosféru do-
tvářela kapela Šmydli Boys a všichni návštěvníci se bavili až skoro do rána. 

Výcvikový rok zásahové jednotky obnáší pravidelná teoretická školení členů z různých oblastí 
požární ochrany. Činnost během zásahů, taktika při požáru, vybavení členů, nebezpečné látky 
a mnoho jiných je zahrnuto do osnov. Nezbytná je příprava výjezdových vozidel a opravy vý-
zbroje a výstroje. V posledním případě se připravují školní a námětová cvičení, praktické prově-
ření dovedností a znalostí v terénu s použitím techniky. O to vše se stará velitel sboru ve spolu-
práci s veliteli družstev. Nutnou podmínkou je vedení průkazné evidence o školeních a členech 
zásahové jednotky, o prohlídkách agregátů a materiálu. Na konci roku u naší jednotky provedl 
revizi výcviku zástupce HZS FM a neshledal žádných závad.

 Plánované akce?
30. 4.   - od 16.30 hodin stavění máje s lidovou veselicí a živou hudbou, specialitami kuchyně,  

grilovanými makrelami a uzenými párky
28. 5.  - Memoriál Vladimíra Kováře – O pohár Obecního úřadu 
 - soutěž hasičských družstev v požárním útoku: od 9.00 kolektivy mládeže
                                                       od 14.00 muži, ženy
Ve spolku se po déletrvajícím váhání obnovil zájem pořízení slavnostního praporu. Výbor 

připravuje grafické návrhy, rozvahu a v nejbližší době bude vybírána zhotovitelská firma. Poři-
zovací náklady na prapor jsou velké a uberou značnou část prostředků spolku, proto bychom 
chtěli oslovit podnikatele a živnostníky ke sponzorství na této věci. Každý sebemenší příspěvek 
jim umožní spolupodílet se na obnovení jedné slavnostní tradice. Prapor sboru patří k hlavním 
symbolům spolku, odráží se v něm tradice doby založení i hluboký vztah k zástavě, napomáhající 
vyhrávat bitvy, na níž jsou hasiči, bratři a sestry hrdí. 

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín 
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Z oddílu tenisu
Oddíl tenisu při Tělocvičné jednotě Sokol Krmelín vstupuje do druhé sezóny. Loňský rok, 

vlastně jeho půl sezóny, nám sice dal obraz o tom, jak se využívají kurty a hlavně jaké jsou mož-
nosti pro hospodaření oddílu. V prosincovém Zpravodaji jste byli podrobněji seznámeni o prů-
běhu výstavby tenisového areálu, o majetkových vztazích a také o tom, že TJ Sokol Krmelín musí 
splatit Obci Krmelín během 10 let částku 800 tis. Kč. Až po zaplacení této částky bude teniso-
vý areál předán do vlastnictví TJ Sokol Krmelín. Do té doby jsou kurty majetkem obce, která 
je pronajímá k užívání Tělocvičné jednotě za symbolickou jednu korunu a naopak za stejnou 
symbolickou korunu pronajímá Tělocvičná jednota obci pozemky, na kterých jsou kurty vybu-
dovány. To vše je smluvně podloženo a oboustranně podepsáno. Jinými slovy to znamená, že 
musíme v roční bilanci nahospodařit 80 tis. Kč pro pravidelné splátky. Dělají se kroky jak se 
s touto skutečností vypořádat. Zvýšila se nám členská základna již na 66 členů včetně mládeže, 
na letošní rok jsme stanovili vyšší oddílové příspěvky na 1 000 Kč pro dospělé, 500 Kč pro ženy 
v domácnosti, důchodce, studenty a mládež do 18 let a 300 Kč pro žactvo do 15 let. Po zaplacení 
oddílových příspěvků mají členové oddílu přístup na kurty zdarma po celou sezónu. Hodinové 
poplatky za kurt zůstaly stejné jako v loňském roce, a to pro členy TJ 40 Kč a 60 Kč a pro nečleny 
60 Kč a 80 Kč. Při finanční rozvaze na letošní rok, už po promítnutí vyšších oddílových příspěvků,
schází po odečtení provozních nákladů zhruba 40 tis. Kč. Jak tuto situaci řešit? Počítáme s dal-
ším růstem členské základny, chceme formami reklamy (poutače, letáčky, internetové stránky, 
inzerce apod.) zajistit větší využití kurtů a v neposlední řadě spoléháme na sponzoring. V našem 
tenisovém oddíle, obci i okolí máme dost podnikatelů a významných manažerů, kteří by mohli 
sponzorováním pomoci řešit naši finanční bilanci s tím, že bychom je alespoň částečně odměnili
volnými hodinami na kurtech.

V loňském roce kromě rekreačního provozování tenisu na nových kurtech jsme uspořádali 
3 turnaje, v letošním roce v tom budeme pokračovat. Po celé zimní období probíhá ve sportovní 
hale trénink začínajících žáků. Chceme v průběhu dvou let přihlásit do dlouhodobé soutěže ale-
spoň jedno družstvo mládeže a jedno družstvo starších mužů (nad 40 let, příp. nad 50 let). Pro 
začínající tenisty zajišťujeme učitele tenisu. Stejně jako v loňském roce, v době prázdnin, dáme 
k dispozici 2 kurty místnímu žactvu (do 15 let) zdarma vždy v úterý a čtvrtek od 8 do 12 hodin. 
Na tyto uvedené dny je třeba se přihlásit předem a podřídit se pokynům správce.

Přesto, že jsme oddíl velmi mladý, stihli jsme toho již dost a plány máme daleko vyšší. Radost 
nám ale kalí vandalství, které se nevyhnulo ani tenisovému areálu. Neustále se někdo pokouší 
úmyslně ničit majetek tím, že poškozuje antukový povrch, stříhá pletivo i napínací dráty, ničí 
zámky, ničí čáry z plastu apod. Nejen, že toto vandalské chování znehodnocuje tenisové kurty, 
ale způsobuje značné škody. Provedli jsme sice určitá opatření, jako uzavírání házenkářského 
hřiště přes noc, požádali Policii v Brušperku o namátkové kontroly, děláme vlastní kontroly apod. 
Pokud však nezjistíme pachatele přímo při činu, případy devastace se těžko vymýtí. 

Co si přát v nadcházející sezóně? Aby se kurty zaplňovaly co nejvíce, aby k pohodě přispívalo 
slunné počasí, aby náš sportovní stánek se stal sportovištěm mládeže a relaxačním místem pro 
rekreační sportovce.

Kdo ještě nenašel cestu k nám, první kontakt může být na mobilu číslo 723 772 599. 
Neváhejte a přijďte!

Za výbor TJ Sokol Krmelín Ing. Leoš Pchálek st.
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TJ SOKOL Krmelín 
Vážení sportovní přátelé,
Nejdříve bych chtěla zhodnotit Sokolský ples. Z našeho pohledu byl úspěšný. Vyplatí se nám 

investovat do nákladného osvětlení a rovněž výzdoba vytváří ze sportovních prostor útulné pro-
středí pro slavnostní ráz plesu, na který se každoročně rádi vrací občané Krmelína i širokého 
okolí. O dobrou náladu se letos postarala výborná kapela Paradox Q a program zpestřili mladí 
tanečníci a naše cvičenky.

Doufáme, že výpadek proudu, za který se velice omlouváme, nám bude odpuštěn a v příštím 
roce se všichni v hojném počtu přijdete opět pobavit.

Ještě bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za pěkné dary do tomboly, kterými náš ples 
podpořili.

Dne 18. 3. t. r. proběhla Valná hromada členů TJ Sokol. Byl zhodnocen uplynulý rok, schválen 
rozpočet na rok 2005 a členové byli seznámeni s hospodářskými akcemi chystanými v letošním 
roce.

S rostoucími náklady na energii, vodu a plyn, jsme bohužel byli i my nuceni zvednout ceny za 
pronájem prostor haly. Přesto doufáme, že malá i velká tělocvična budou i nadále sportovními 
nadšenci v plné míře využívány.

Od měsíce dubna se naplno rozbíhá jarní část soutěže v házené. Pro naše věrné příznivce uvá-
díme rozpis domácích zápasů:

Sobota 2. 4. 8.00–14.00 turnaj minižáků
Neděle 3. 4. 9.30 ml. žáci Sokol Krmelín × Sokol Klimkovice
Neděle 17. 4. 8.00 st. žáci Sokol Krmelín × HC Zubří „B“

9.00 dorost Sokol Krmelín × TJ Meteor Orlová
10.30 muži Sokol Krmelín × JT Veselá
12.00 ml. žáci Sokol Krmelín × HC Zubří „B“

Neděle 1. 5. 8.00 ml. žáci Sokol Krmelín × KH Orel Paskov
9.00 dorost Sokol Krmelín × KH Orel Paskov
10.30 muži Sokol Krmelín × KH „Z“ Vsetín
12.00 st. žáci Sokol Krmelín × KH Orel Paskov

Neděle 8. 5. 8.00 ml. žáci Sokol Krmelín × HCB Karviná „B“
9.00 dorost Sokol Krmelín × TJ Loko Suchdol
10.30 muži Sokol Krmelín × TJ TŽ Třinec
12.00 st. žáci Sokol Krmelín × HCB Karviná „B“

Neděle 22. 5. 9.00 st. žáci Sokol Krmelín × Sokol Ostrava „B“
10.30 muži Sokol Krmelín × TJ Loko Suchdol
12.00 ml. žáci Sokol Krmelín × Sokol Ostrava „B“

Pátek 3. 6. 16.00 ml. žáci Sokol Krmelín × KH Kopřivnice „B“
17.00 st. žáci Sokol Krmelín × KH Kopřivnice „B“

Neděle 5. 6. 9.30 ml. žáci Sokol Krmelín × Sokol Krnov
10.30 st. žáci Sokol Krmelín × Sokol Krnov

Na některé zápasy, mimo Krmelín, zajíždějí mužstva autobusem, kterým se za mírný poplatek 
mohou svézt rodiče i ostatní fanoušci a podpořit tak hlavně naši mládež.

Lenka Zborovská, výbor TJ
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Mezi námi

Milí občané Krmelína,
moje teta paní Liduška Adámková mne požádala, abych napsal krátké po-

vídání o mých zážitcích z Afriky do této rubriky. Přestože nepocházím z vaší 
obce, mám ke Krmelínu blízký vztah – vždyť ve vaší obci se před téměř 71 lety 

v rodině sedláka Josefa Černíka narodila moje maminka Marta. Nikdy jsem sice v Krme-
líně nežil, ale vždy jsem rád navštěvoval svoje krmelínské příbuzné. Vzhledem k mému pracov-
nímu působení v zahraničí jsou však moje návštěvy vaší obce čím dál vzácnější. Přesto však na 
Krmelín často vzpomínám – nyní v Kapském Městě v Jihoafrické republice, kde od 1. července 
2004 působím ve funkci generálního konzula České republiky.

Mnoho mých přátel, příbuzných a známých si představuje, že zde v Africe jsme obklope-
ni divokou zvěří, chýšemi původního obyvatelstva a exotickou flórou. To vše zde samozřejmě
naleznete, ale Kapské Město je zároveň i typickým světovým velkoměstem s více než 2 milióny 
obyvatel, v celé velké městské aglomeraci Kapského Města pak žije téměř 5 miliónů obyvatel, 
tedy desetina všeho obyvatelstva Jihoafrické republiky. Od všech ostatních světových velkoměst 
se však Kapské Město, které bude v roce 2010 hostit například mistrovství světa v kopané, liší 
svým malebným umístěním na Kapském poloostrově, na březích Kapského zálivu a pod nezapo-
menutelnou Stolovou horou, která se na pobřeží Kapského zálivu vypíná do výše 1 007 m n. m. 
Úchvatná poloha na Kapském poloostrově a na úpatí Kapského vrásového pohoří pak způsobuje, 
že z téměř každého místa v Kapském Městě je vidět moře – ať už bouřlivý a chladný Atlantik, 
nebo poměrně mírný a teplý Indický oceán, který je však domovem velkých bílých žraloků, kteří 
bohužel neloví pouze lachtany jihoafrické a tučňáky brýlové, ale každoročně usmrtí v kapských 
vodách i několik osob.

A jak je to s divokou zvěří, chýšemi původního obyvatelstva a exotickou flórou? Nádherné
rostliny, které v Evropě pěstujeme v květináčích a v zimních zahradách, zde kvetou doopravdy 
všude. Zrovna nyní, když vrcholí africké léto, se Kapské Město ocitlo v záplavě květů ibišků všech 
možných barev, stejně tak oleandrů a bouganvillií. S blížící se zimou opět rozkvetou strelície a na 
jaře pak kaly, které zde plní stejnou úlohu jako u nás sněženky – jsou posly končícího období 
dešťů a začínajícího jara.

I na chýše původního obyvatelstva zde narazíte. A není to – bohužel – příjemný pohled. V okolí 
Kapského Města se nachází několik townshipů, tedy slumů původního obyvatelstva, které vznikly 
v dobách apartheidního režimu. V největších townshipech Khayelitsha, Mitchell´s Plain a Gu-
guletu se tísní více než 2 milióny obyvatel v doopravdy nedůstojných podmínkách. Nová, de-
mokraticky zvolená jihoafrická vláda bude ještě muset vyvinout značné úsilí, aby zlepšila životní 
podmínky obyvatel townshipů – především jejich zaměstnanost a přístup k adekvátní lékařské 
péči. Prozatím jsou townshipy semeništěm kriminality a zákeřných chorob jako TBC či HIV/
AIDS. Za typickou idylickou africkou vesnicí se proto musí návštěvník Kapského Města vypravit 
více do vnitrozemí, do oblasti Karoo.

A divoká zvěř? I tu lze spatřit pouze v národních parcích či v soukromých rezervacích, které se 
nacházejí po celém území této fantastické země. Hned „za branami“ Kapského Města se nachází 
národní park „Mys Dobré naděje“. Jedná se o 52 km dlouhý výběžek pevniny, který je v nejšir-
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ším místě jen 16 km široký. V národním parku můžete obdivovat nedotčenou přírodu, obrovské 
plochy porostlé fynbosem (křovinatá buš), který tvoří především královské protee, bílé písečné 
pláže se zde střídají s prudkými skalisky čnícími z věčně rozbouřených vod Atlantiku na západě 
či z mírnějších vod Indického oceánu na východě. A při troše štěstí můžete ve fynbosu zahléd-
nout buvolce bělořitného, antilopu černouchou, antilopu losí či pštrosa dvouprstého. Všude se 
pak potulují tlupy paviánů babuinů, před kterými je však lepší mít se na pozoru – jsou to velcí 
nenechavci, kteří seberou co vidí. Výjimkou nejsou ani útoky na turisty ve snaze sehnat něco 
k snědku.

Z tohoto krásného prostředí, ze samého jihu Afriky – od Mysu Dobré naděje – přeji všem 
obyvatelům Krmelína hodně dobré naděje do roku 2005.

Tomáš Pernický

Opět se těšíme na Velikonoce. Přinášejí nám pocity slavnostní a ne-
jen lásky k bližnímu, ale i dobré pohody, dalšího příchodu dnů 

vzkříšení všeho živého – nastávajícího jara.
Prodlužme si tedy slavnostní okamžiky s „mandlovým beránkem“.

Radostné Velikonoce Vám všem!  
Vaše Ludmila Adámková

Mandlový beránek
1 a 1/4 hrnku hrubé mouky, 3/4 hrnku cukru, 1/2 hrnku mléka, 1/2 kostky tuku, 1 balíček mandlí, 

1/2 prášku do pečiva, 1 vanilkový cukr, citrónová kůra z 1/2 citrónu, tuk a strouhanka na vymazání 
a vysypání beránkové formy.

Máslo s cukrem utřeme do pěny a postupně přidáváme žloutky, vanilkový cukr a strouhanou ci-
trónovou kůru. Po lžících střídavě vmícháváme mléko a mouku promíchanou s práškem do pečiva 
a mletými mandlemi. Nakonec přidáme z bílků a lžíce cukru ušlehaný tuhý sníh. Těsto vlijeme do 
tukem vymazané a strouhankou vysypané beránkové formy, pečeme asi 35 minut ve vyhřáté troubě 
a ještě 5 minut necháme dojít ve vypnuté troubě.

Regenerace - Relaxace – Rekondice
Firma Miroslav Zezulka – masáže (mzezulka@centrum.cz) nabízí rozšířenou činnost o vakové 

uhličité koupele. Tuto koupel lze využít jako samostatnou proceduru uhličité terapie nebo jako 
doplněk dalších rehabilit. Procedura pro široký záběr ozdravných účinků je nesporným kladem 
pro zdraví. Procedura je naprosto bezpečná a pocitově velmi příjemná. Řadí se do skupiny pod-
nětových procedur, jako jsou např. magnetoterapie, akupunktura, termoterapie, hydroterapie 
nebo galvanoterapie, má však podstatně komplexnější a výraznější účinky. Uhličité koupele mají 
bohatou tradici v českém a slovenském lázeňství, založenou na vzniku Františkových lázní, Ma-
riánských lázní, Konstantinových lázní, Poděbrad, Luhačovic a Piešťan. První plynové uhličité 
lázně byly založeny ve Františkových lázních a Karlových Varech. Nejznámější jsou plynové in-
jekce, inhalace a absorbování tělem nad tekoucí vodou – odpařováním, celková vodní lázeň. Tato 
metoda je výzkumem i praxí dostatečně ověřena; působí bez jakýchkoliv vedlejších negativních 
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účinků. Koupel má antistresový účinek, vede k poklesu vysokého krevního tlaku a zlepšení sr-
deční činnosti, k poklesu periferního cévního odporu, zlepšení průtoku krve. V českém lázeňství 
jsou tyto koupele hlavním pilířem při léčení ischemických a kardiovaskulárních chorob a při do-
léčování stavů po infarktu myokardu, kožních alergií, proleženin, popálenin, bércových vředů, 
regeneraci pokožky s výraznými kosmetickými účinky.

Základní princip uhličité terapie se dělí do dvou směrů a to
• vazodilatace cévního systému (vzpružnění a rozšíření cévních stěn)
• zvýšená dodávka kyslíku do tkání.
Zákazník je ve vaku nafouknutém CO2 po dobu 30 minut – ve spodním prádle (při proceduře 

vzniká pocení), které je nutno po skončení převléci do suchého. Celá ozdravná koupel sestává 
z 10 procedur. Proč 10? K adaptaci organismu dochází zpravidla během 4 týdnů při aplikaci 2 až 
3krát týdně. V rozmezí 4–5 procedur může dojít k pocitu únavy (tzv. lázeňský syndrom), což je 
projevem probíhajících adaptačních procesů organismu. Výraznější ozdravný efekt se projeví po 
absolvování 6 či 7 procedury. Po desáté proceduře se adaptační schopnosti organismu již výraz-
něji nezvyšují, stabilizuje se však a prodlužuje jejich účinek. Proto je doporučený počet 10 proce-
dur. Každý zákazník má svůj vlastní vak s datem a jménem, který bude po celou dobu využívat. 
Častým projevem procedury je usínání. Není to vůbec na škodu, naopak spouští další ozdravné 
procesy. Při procedurách je vyloučeno předávkování. Tato uhličitá terapie je vhodná pro ženy 
i muže každého věku, zejména pak pro osoby s dřívějším datem narození, které mohou posílit 
svůj organismus bez jakéhokoli rizika.

Zdravotní účinky vakových uhličitých koupelí
Pokožka

• celkové zjemnění a zvláčnění pokožky
• tlumení hyperpigmentace, stařeckých bradavic
• potlačení celulitidy (pomerančová kůže)
• hojení povrchových poranění a jizev po operaci
• tlumení alergií včetně projevů lupénky
• hojení proleženin, bércových vředů, popálenin

Svalstvo – kostra
• odstranění lymfatických otoků
• potlačení revmatických potíží
• potlačení osteoporozy (řídnutí kostí)

Srdce
• zlepšení prokrvení srdce (stav po infarktu myokardu, angina pectoris)
• snížení hodnoty vysokého tlaku
• odlehčení tlakového výkonu srdečního svalu

Cévní systém 
• celkové vzpružení cév, žil a vlásečnic
• potlačení tvorby křečových žil
• zlepšení prokrvení končetin (rukou, nohou)
• potlačení následků roztroušené sklerozy
• zlepšení prokrvení mozku

Hormonální systém
• zvýšená produkce hormonů včetně sexuálních
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• potlačení všech klimakterních potíží
• potlačení bolestí při menstruaci, úprava nepravidelného menstruačního cyklu
• možné odstranění sterility

Nervový systém
• posílení nervového systému
• odstranění neuroz, depresí, stavu vyčerpání, nespavosti, migrén
• zlepšená činnost vegetativního nervového systému (dýchání, srdeční činnosti,
  trávení, činnost ledvin a jater)
• celkové posílení imunitního systému

Aktuality
• Na obecním úřadě jsou k dispozici aktuální jízdní řády hromadné autobusové přepravy linek 

projíždějících obcí, kterou zajišťuje CONNEX Morava, a.s.
•  Na obecním úřadě lze objednat do konce dubna aktuální letecký snímek obce o rozměrech 

55×50 cm v ceně 535 Kč.
• Žádáme naše občany, bydlící podél místních komunikací, aby podle svých možností uklidili 

před svými domy či zahradami zimní posyp. Pokud bude potřeba, po ohlášení na obecní úřad, 
bude posypový materiál odvezen. Zároveň žádáme o provedení ořezu stromů, jejichž větve pře-
sahují oplocení a tím komplikují průjezd vozů při sběru domovního odpadu.

•  Zeměměřický úřad Praha oznamuje provádění zeměměřických prací v základním polohovém 
bodovém poli v Obci Krmelín v období od 4. dubna do 30. listopadu 2005. Výsledkem prací bu-
de údržba a obnova měřických značek, jejich signalizačních a ochranných zařízení a zřizování 
nových bodů. Zaměstnanci zeměměřického úřadu jsou oprávněni vstupovat i vjíždět v nezbyt-
ně nutném rozsahu na nemovitosti. Vlastníkům a uživatelům nemovitostí se prokáží úředním 
průkazem. Zeměměřický úřad žádá občany, aby byli nápomocni při provádění uvedených pra-
cí.

Přečetli jsme za Vás…

Co všechno obsahují margaríny? Jsou skutečně zdravější než máslo?
Obecně margaríny obsahují rostlinné oleje, vodu, emulgátory, vitaminy, 

sůl, regulátory kyselosti, barviva, aromata a konzervační látky. 
Máslo má v podstatě jen dvě složky: mléčný tuk a vodu (maximálně do 10 procent). Za-

tímco u másla zákon zakazuje jiný tuk než mléčný, do rostlinných tuků – margarínů se můžou 
přidávat i tuky živočišné (sádlo, lůj, rybí tuk), mléčného tuku však nesmí obsahovat víc než 3 %. 
Pokud se týká zdraví, nejsou všichni odborníci zajedno, jde spíše o úhel pohledu.

Máslo vždy obsahuje mnohem víc nasycených mastných kyselin, které zvyšují riziko srdečních 
a cévních chorob; z tohoto pohledu jsou margaríny zdravější.

Pro spotřebitele - Reklamaci nevzdávejte! 
Neuznali mi reklamaci značkových bot s tím, že jde o běžné opotřebení. Mám tedy dojem, 

že je jedno, zda koupím boty ve značkové prodejně, nebo na trhu – oboje jsou nekvalitní! Ty z tržiště 
ale přijdou lacino, takže tolik nevadí, když slouží jen chvíli.
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Máte pravdu, kvalita u nás prodávaných bot opravdu není dobrá a netýká se to jen obuvi ku-

pované na tržištích. Na poradny SOS se často obracejí spotřebitelé se stejnou zkušeností, jakou 
máte vy; zakoupili obuv ve značkové prodejně a po několika týdnech zjistili, že její kvalita je 
velmi špatná a navíc že prodejna postrádá jakoukoli vstřícnost při vyřizování reklamace! Mnozí 
prodávající při reklamaci zboží tvrdí, že vada je způsobena běžným opotřebením, takže se na ni 
záruka nevztahuje …

V takové situaci by se spotřebitel neměl vzdát! Měl by se pokusit dohodnout se s prodávajícím, 
že bude akceptovat nezávislý odborný posudek, a obrátit se na příslušnou zkušebnu, případně na 
soudního znalce v oboru obuvi. Tato fáze vyjednávání často už stačí k tomu, že mnozí prodávající 
svým zákazníkům vyhoví! Uvědomí si totiž, že spotřebitel ví, jakým způsobem se bránit a také to, 
že je odhodlán svého práva využít.

Pokud prodávající není ochoten akceptovat ani posudek soudního znalce, pak nezbývá nic 
jiného než se obrátit na soud.

Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Česneková omlazovací tinktura
Staročínský recept byl údajně nalezen v roce 1972 v Tibetu. Česneková kúra má zbavit 

tělo přebytečných tuků a vápenatých usazenin v cévách, zlepšit látkovou výměnu, posílit zrak. Při 
dodržení postupu užívání tinktury by mělo dojít k výraznému omlazení organizmu.

Recept: vyloupané stroužky česneku (350 g) se rozetřou ve skleněné misce bez dotyku kovu a zalijí 
2 dl čistého lihu. V hermeticky uzavřené láhvi se na 10 dní uloží do chladna a temna, pak se přecedí 
přes sterilní gázu a tekutina se nechá 3 dny stát. Užívá se třikrát denně vždy 10 minut před jídlem 

– po kapkách rozpuštěných v malé skleničce mléka a v množství uvedeném zde:
1.  den před snídaní 1 kapka, před obědem 2 kapky, před večeří 3 kapky, 2. den (4, 5, 6 kapek) 

3. den (7, 8, 9), 4. den (10, 11, 12), 5. den (13, 14, 15), od 6. dne snižujeme dávku (15, 14, 13), 7. 
den (12, 11, 10), 8. den (9, 8, 7 kapek), 9. den (6, 5, 4), 10. den (3, 2, 1).

Od 11. dne se užívá vždy po 25 kapkách ráno, v poledne a večer před jídlem až do spotřebování. 
Celá kúra by se neměla opakovat dříve než po 5 letech.

V l P s. r. o. oznamuje, že zahájila činnost
v oboru sportovní, rekondiční a regenerační služ-
by s prodejem potravinových doplňků a koření.

V rámci rekondičních a regeneračních služeb 
jsou prováděny masáže klasickou technikou nebo 
Bowenovou technikou. V rámci těchto technik je 
prováděna i speciální masáž pro estetické formo-

vání postavy.

Provoz je zahájen ve Zdravotním středisku 
Krmelín, ul. Zdravotní 214.

Služby jsou prováděny na základě telefonické 
objednávky na tel. 603 737 175.

Prodej PB plynu v tlakových lahvích
Fa AMI trade, s. r. o., prodává 
PB plyn v tlakových láhvích 
následovně:
PB láhve   2 kg za   55 Kč
PB láhve 10 kg za 220 Kč
PB láhve 33 kg za 720 Kč

Prodej probíhá denně
od 8 do 18 hodin.

Plyn se prodává na adrese: 
Miroslav Matušinský

ul. Proskovická 144
739 24 Krmelín-Světlov



27Krmelínský zpravodaj

PRÁCE VE VÝŠKÁCH
NATĚRAČSKÉ PRÁCE: nátěry střech, fasád, žlebů, svodů, štítů, úžlabí,
oplechování, podhledů, konstrukcí, malování reklam
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE: opravy a montáže žlebů, štítů, úžlabí, svodů
oplechování, sněžníků
POKRYVAČSKÉ PRÁCE: opravy a pokládání krytin
ZEDNICKÉ PRÁCE: opravy a výstavby komínů, věnců, opravy atik, fasád
MONTÁŽNÍ PRÁCE: opravy, zateplování a stavba světlíků, zateplování
dilatačních spár, výměny mřížek fasádních průduchů, vnější i vnitřní obkládání
dřevem, výroba polykarbonátových oken střešních vikýřů
DEMOLIČNÍ PRÁCE: bourání komínů, střech. konstrukcí
RIZIKOVÉ KÁCENÍ A OŘEZY STROMŮ, TĚŽBA

FA VÁVRA: tel: 558 669 384, mobil: 777 560 571, 777 069 589
WWW.PRACEVEVYSKACH.COM, pracevevyskach.com@seznam.cz

Rizikové práce jsou prováděny za pomoci horolezecké techniky, bez použití 
lešení a vysokozdvižných plošin
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MALÍŘ – NATĚRAČ – Firma MALUCHA

provádí: malířské a natěračské práce
- nátěry oken barvou HERBOL a OKNOL i jiných barev dle přání zákazníka
- nátěry radiátorů a teplovodního potrubí
- nátěry dveří
- nátěry střech s horolezeckým vybavením
- nátěry fasád
- opravy a nátěry lepenkových střech
- nátěry podlah s vybroušením starého laku
- lakování nábytku
- nátěry ocelových konstrukcí
- malování pokojů a nanášení strukturových maleb Bučiato a Gotele
- nátěry okapů a okapových svodů
- lepení polystyrénových stropních podhledů a  podlahových korků s nátěrem
- odstraňování starých maleb a tapet
- tenkovrstvé omítky, protiplísňové nátěry a zateplovací nátěr
- Thermo-Shield
Firma poskytuje na tyto práce záruku

Nabídkové ceny (orientačně):
- nátěry oken s opálením dle potřeby   140 Kč/m2

- malování pokojů v bílé barvě   18 Kč/m2

- malování pokojů v barevných odstínech včetně válečku 23 Kč/m2

- nátěry fasád     od 85 Kč/m2

Cena obsahuje práci vč. materiálu. Doprava zdarma. Těšíme se na Vaši spolupráci.
Malucha Petr, 739 24 KRMELÍN, Okrajní 241, Tel.: 558 674 205 mobil 603 777 182, 608 777 182.

Od 15. 3. 2005 zahajuje činnost nová prodejna vyhrazených léčiv 
ZDRAVÍČKO, ulice Proskovická 286, Krmelín (vedle potravin Matušínský na 
Světlově)

NABÍDKA:
- vyhrazená léčiva
- vitamíny, minerály
- léčivé čaje a byliny
- léčebná kosmetika
- kloubní preparáty
- přípravky proti chřipce a nachlazení
- přípravky na redukci tělesné hmotnosti
  a řada dalších

Poradenství a měření krevního tlaku zdarma.
Při nákupu nad 100 Kč každého čeká uvítací dárek
Kvalitní přípravky za příznivé ceny.
Na Vaši návštěvu se těší                                                         Iva Polzerová
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Vážení zákazníci,
nejbližším kontaktním místem SMP ve Vašem regionu je kancelář

smluvního partnera SMP

GASCONTROL,
společnost s. r. o.
Palkovická 1432
73801 Frýdek-Místek
Tel/Fax: 595 142 572
e-mail: gascontrol@gascontrol.cz
web: www.gascontrol.cz

Otevírací doba
Pondělí  8.00–12.00  13.00–17.00 
Úterý  8.00–12.00  13.00–15.00 
Středa  8.00–12.00  13.00–17.00 
Čtvrtek  8.00–12.00  13.00–15.00 
Pátek  zavřeno

Vydává Obecní úřad Krmelín. Za správnost obsahu článku odpovídá autor. 
Redakční rada: Josef Menšík, Ludmila Adámková, Martina Popelářová, Anna Lejsková

Vychází i na www.krmelin.cz, e-mail: krmelin@ krmelin.cz. Uzávěrka příštího čísla je 6. 6. 2005.

U nově plynofikovaných objektů
• přijímá žádosti o připojení k distribuční 
 soustavě
• přijímá žádosti o dodávku zemního plynu
• uzavírá smlouvy na dodávku zemního
 plynu 
• provádí montáže plynoměrů (bezplatně)

U stávajících zákazníků SMP přijímá
• žádosti na změnu odběratele
• žádosti na změny v kupních smlouvách
• žádosti na demontáž plynoměrů


