
Občasník č. 1                                                                Duben 2006
POMLÁZKA
Přicházím si pro pomlázku:
Co mi dáte?
Co vy pro mě, hospodyňko, uchystáte?
Vejce čtyři na talíři od cukráře.
Bílou housku na ubrousku od pekaře.

RADOSTNÉ VELIKONOCE
Radostné a veselé velikonoční svátky,
bohatou pomlázku a krásné jarní dny,
plné hřejivého slunce a prvních květů
přejí

starosta obce, zastupitelstvo obce, pracovníci obecního úřadu a členové redakční rady 

Informace o dění v obci od 16. zasedání zastupitelstva 
obce (9. 12. 2005)

• probíhá stavební řízení pro rekonstrukci vodovodního řadu ul. Školní a Benátská-investor 
SmVaK

• informace SÚS F-M o nezařazení silnice III/4841 do plánu oprav na rok 2006
• MěÚ F-M řešil v roce 2005 celkem 14 přestupků
• podána žádost o dotaci ve výši 125 000 Kč (50 % investičních nákladů) na Krajský úřad 

MSK pro rozšíření veřejného osvětlení
• rozhodnutí MěÚ F-M o vydání povolení k vypouštění odpadních vod z 8 výpustí do vod 

povrchových s platností do 31. 12. 2010
• na MěÚ F-M podána žádost o pořízení změny č. 2 územního plánu obce
• audit hospodaření obce za rok 2005 proveden Krajským úřadem dne 21. 2. 2005
• v budově ZŠ dokončeny sanace zdiva v suterénu a probíhají práce na vnější izolaci pláště 

budovy
• dokončena projektová dokumentace inženýrských sítí ul. Záhumenní
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Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného 
dne 8. března 2006
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) kontrolu usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 16. zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozšíření programu zasedání o nové body:

č. 10 – Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády 
č. 50/2006 Sb. od 1. 1. 2006

č. 11 – Schválení zadání změny č. 1 územního plánu obce 
č. 12 – Schválení dodatku č. 4 ke Zřizovací listině PO ZŠ T. G. Masaryka, Krmelín

   a tím označení původních bodů programu zasedání č. 10, 11, 12 jako body č. 13, 14 a 15
b) rozpočet obce na rok 2006:
  třída 1. – 4. 15 446 919 Kč
  třída 5. a 6. 20 832 300 Kč
  třída 8. – 8115 6 775 381 Kč
                  8124 1 390 000 Kč
 včetně přílohy „Příjemci dotací a příspěvků z rozpočtu“ a konceptu Smlouvy o poskytnutí 

dotace a zplnomocnění starosty k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace 
c  zprávu ústřední inventarizační komise o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2005
d) rozpočtový výhled na léta 2007 a 2008
e) výkup pozemku parc. č. 950/11 o výměře 314 m2 v k. ú. Krmelín z majetku p. Mgr. Martiny 

Holíkové do majetku obce za cenu 50 Kč/m2

f) odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 50/2006 Sb. od 
 1. 1. 2006 
g) zadání změny č. 1 územního plánu obce a současně upouští od zpracování konceptu změny 

č. 1 územního plánu a bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování 
ze dne 7. 3. 2006 a zprávu o veřejnoprávním projednání zadání změny č. 1 územního plánu 
obce 

h) Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola T . G. Masaryka Kr-
melín – předání do správy majetek v ceně 723 666,50 Kč – rekonstruované sociální zařízení 
v budově ZŠ 
3. Zastupitelstvo obce ukládá:

a) na příštím zasedání zastupitelstva obce podat informaci o plnění bodu 3. a) b) c) usnesení 
z 16. zasedání zastupitelstva obce

Sdělení obecního úřadu
Používání občanských průkazů k překračování státních hranic České republiky
občany České republiky od 1. ledna 2006
Od 1. ledna 2006 nabývá účinnosti novela zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, 

ve znění pozdějších předpisů. Od tohoto data mohou občané České republiky použít k vy-
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cestování z České republiky k cestě do států Evropské unie jako cestovní doklad občanský 
průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenou vyznačenou část. Oddělenou částí 
se rozumí oddělení některého z rohů občanského průkazu podle § 12 zákona č. 328/1999 Sb., 
o občanských průkazech.

Z toho vyplývá, že od 1. ledna 2006 nelze již k cestám používat občanské průkazy typu 
identifikační karty bez strojově čitelných údajů. Platné občanské průkazy bez strojově čitelné
zóny budou policisty Služby cizinecké a pohraniční policie nadále uznávány při překračování 
státních hranic České republiky podle příslušně mezinárodních smluv a pouze v jejím rám-
ci (tj. Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku 
č. 187/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Dohoda mezi vládou České republiky a vládou 
Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících 
státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody č. 23/1998 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské 
republiky o zrušení vízové povinnosti č. 149/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Občanům České republiky, kteří vycestovali do zahraničí před 1. lednem 2006 policisté 
umožní návrat na území České republiky pokud se prokáží všemi druhy platných občanských 
průkazů (a samozřejmě nadále i cestovním pasem).

Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie

Ptačí chřipka
V souvislosti s výskytem ptačí chřipky na území našeho státu vám přinášíme pár rad - infor-

mace týkající se této problematiky jsou umístěny na adresách:
Státní veterinární správa    http://www.svscr.cz/files/pt.html
Hasičský záchranný sbor MSK  http://www.hzsmsk.cz
Doporučení Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj při neškodném odstraně-

ní jednotlivě nalezených uhynulých ptáků:
V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáků v přírodě nebo na místech, kde není 

znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému 
odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího. Občan má tyto možnosti:

- zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zví-
řat a ochrany životního prostředí)

- spálení v kotli na pevná paliva
- oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním území místo nálezu leží.

Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky:
- k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné 

boty, čepici zakrývající vlasy
- po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem.

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých 
vodních ptáků vždy kontaktujte Veterinární inspektorát ve Frýdku-Místku tel. č. 558 631 316, 
případně Obecní úřad Krmelín tel. č. 558 674 046, 558 674 085 nebo operační středisko inte-
grovaného záchranného systému na linku 150.
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Poděkování
Pan Petr Edelsberger, bytem Na Nový svět č. 113, obdržel Zlatý kříž 2. třídy, udělený Čes-

kým červeným křížem za 120 bezpříspěvkových odběrů krve. Touto cestou panu Petru Edel-
sbergerovi děkujeme a oceňujeme jeho hluboce lidský postoj, kterým přispěl k záchraně zdra-
ví a života mnoha lidem.

Nabídka na pronájem nebytových prostor
K 1. 4. 2006 bude ukončena činnost trafiky umístěné vedle Hasičské zbrojnice. V této sou-

vislosti jsou nabízeny k pronájmu uvolněné nebytové prostory. Případným zájemcům budou 
poskytnuty informace na Obecním úřadě v Krmelíně.

Z činnosti knihovny v loňském roce
Naši knihovnu v loňském roce navštívilo 3 550 čtenářů, kteří si 

vypůjčili 21 229 knih a časopisů. Za nové knihy a časopisy jsme za-
platili 52 829 Kč. Knihovna má v půjčovně 13 000 knih, jak beletrie 
pro dospělé i děti, tak i literatury naučné, jako je literatura technická, 
přírodovědecká, hospodářská, zdravověda, literatura faktu, cestopisy, 

kuchařky, slovníky, knihy dějepisné, životopisné, o vesmíru, anekdoty, o rukodělných pracích, 
dále pro děti celou řadu naučných knih i dobrodružných, včetně pohádek. Taktéž jsou oblíbe-
né dívčí romány a personál knihovny je neustále doplňuje. V knihovně jsou rovněž časopisy, 
kterých odebíráme 13 druhů.

V loňském roce do knihovny přibyly 2 internety, čímž se z knihovny stalo informační cent-
rum. Knihovna uspořádala 7 besed, zejména pro žáky ZŠ na různá témata. Jedna z největších 
akcí byla v loňském roce v přírodě u příležitosti sedmdesátého výročí od úmrtí významného 
spisovatele Karla Maye, za významné spolupráce místního skautu. Za krásného počasí tuto 
akci navštívilo 110 žáků ZŠ i školky. Na pozemku u lesa „Máchovce“ skauti postavili pravý 
indiánský stan.

Knihovna v roce 2005 rozšířila půjčovní dobu o středy - od 16.30 do 19 hodin. V pátek zů-
stává půjčovní doba nezměněná, tj. od 16 do 19 hodin.

Personál žádá všechny naše příznivce, aby dodržovali půjčovní dobu, tj. 5 týdnů, po uplynutí 
této doby by měli zapůjčené knihy vrátit. Věřte, že neradi píšeme upomínky. Máme zájem, aby 
se knihy dostaly na všechny, proto musí do oběhu.

Těšíme se na Vaši návštěvu
Josef Menšík, vedoucí knihovny

Základní škola vás informuje
Základní škola TGM v Krmelíně uvedla do provozu nové webové stránky:
www.zskrmelin.info
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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 
blahopřání: 

Jiří Nogol 70 let
Jaroslav Šulák 70 let
Milada Velecká 70 let
Bohumil Blatoň 70 let
Josef Pospěch 70 let
Ludmila Čmielová 70 let
Květoslava Židková 75 let
Ludmila Chvostková 75 let
Jaromír Sýkora 80 let
Ludmila Berousková 80 let
Marie Šimečková 85 let
Anežka Jamrozová 91 let
Eduard Linhart 92 let
Františka Cholevová 92 let

...Od hříbátka do poupátka
všichni víme, kdo je matka.
Ty jsi jabloň a my květ,
kolem jarem voní svět...

Členové komise pro občanské záležitosti a žáci základní 
školy připravili v prvním jarním víkendu slavnostní přivítá-
ní do svazku obce deseti našim nejmenším občánkům:

Patrikovi Gemsovi Alešovi Poláškovi
Kristýně Gemsové Elišce Novákové
Davidovi Vrkočovi Tereze Havránkové
Denise Zezulkové Antonínovi Hájkovi
Kláře Rubinové a Veronice Břežné.
I my se, vážení rodiče, připojujeme k blahopřání, přejeme vám hodně hezkých chvil s vaším 

děťátkem a alespoň s některými z vás se těšíme na shledanou.

V prvních měsících letošního roku nás opustili:
Miroslav Petrovský 84 let
Marie Jurášková 79 let

Rodinám zemřelých vyslovujeme hlubokou soustrast. 
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Když statistika není nuda...
k poslednímu dni loňského roku měla naše obec 572 čísel popisných a 1932 občanů, hláše-

ných k trvalému pobytu:
 počet               průměrný věk              datum narození       datum narození
                            nejstaršího              nejmladšího
všichni občané 1932 39,13 3. 1. 1914 14. 11. 2005
muži 946 37,90 3. 1. 1914 26. 10. 2005
ženy 986 40,32 29. 1. 1914 14. 11. 2005
děti do 15 let 295  7,58 
děti do 18 let 378  9,43 
19–60 let 1170
starší 60 let 384 69,96

51 občanů se přihlásilo k trvalému pobytu
20 nových občánků se narodilo (7 hochů a 13 dívek)
29 občanů se odhlásilo z trvalého pobytu v obci
10 občanů zemřelo (5 mužů a 5 žen)
bylo uzavřeno 14 sňatků a 8 manželství bylo rozvedeno

Hana Plačková 

Žijí stále mezi námi
Určitě každý z nás nemůže přehlédnout, že v naší obci probíhá v posledních létech značná 

výstavba rodinných domků. V některých už bydlí občané, kteří rozšířili naše původní „řady“, 
mnohé se ještě stavějí.

Je výjimkou, že občané se z naší obce odstěhují jinam. Nic naplat, takový je už život. Je ško-
da, že v Krmelíně chybí zařízení pro seniory, kteří by umístění v něm jen přivítali. Ti, kteří by 
v naší obci rádi zůstali, jsou i manželé Jarka a Pepík Slívovi.

Jejich zdravotní stav – hlavně pohybového ústrojí a přibývající věk jim již způsobil problémy 
setrvat ve svém rodinném domku, a proto v závěru loňského roku byli nuceni se poohlédnout 
po takovém zařízení, které by uspokojovalo jejich poždavky.

Nebylo to lehké rozhodnutí, tvrdili svorně oba naši bezproblémoví občané, když jsme je 
navštívili v domě s pečovatelskou službou v Ostravě-Nové Bělé.

V Krmelíně jsme již zapustili kořeny a je nám po něm smutno. Těší nás, že do Krmelína není 
tak daleko, abychom do našeho bývalého bydliště, jak nám to jen trochu náš zdravotní stav 
a počasí dovolí, se nezajeli podívat. Máme hodné děti i vnoučata a ty nám určitě tuto tužbu 
pomohou splnit.

Dům s pečovatelskou službou je úplně nový, velmi moderně a účelně zařízený. Slívovi ma-
jí velký obývák, kuchyňský kout s linkou, ložnici, koupelnu s vanou, předsíň, balkón a ještě 
malou místnost s regály, kde je i přípojka pro instalaci pračky . V domě nechybí samozřejmě 
výtah, je zde stálá lékařská ordinace i lékárna. Na každý měsíc vydává vedení domova plán 
činnosti pro volný čas s bohatým kulturním programem, s vystoupením různých souborů. 
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V kroužcích pro ženy, jako např. pečení, si obyvatelky vyměňují recepty , pro muže jsou při-
praveny rukodělné práce. 

Je nám tady dobře, říkají svorně a těší nás, že za krátkou dobu, co zde bydlíme, nás kromě 
našich dětí navštívila celá řada krmelínských přátel, a také okna našeho bytu jsou situována 
na Krmelín.

Nám nezbývá nic, než Jarce a Pepíkovi popřát příjemný pobyt, Pepíkovi k jeho osmdesáti-
nám, kterých se v těchto dnech dožívá, přejeme pevné zdraví a hodně hezkých chvil v kruhu 
svých blízkých.

Návštěvu uskutečnil a s manžely Slívovými rozmlouval Josef Menšík 

Tříkrálová sbírka 2006
Také letošní tříkrálová sbírka v naší obci byla úspěšná. Přestože byla opravdová zima, přišli 

koledníci s koledou k našim občanům. Mnozí, zvláště starší lidé, je již očekávali. Rádi přijali 
jejich koledování, někteří připravili horký čaj a k tomu něco sladkého. Samozřejmě, nejdříve 
vložili do pokladničky doprovodným pověřeným osobám finanční dar. Koledníkům bylo zase
příjemné, že se mohou někde při vinšování alespoň ohřát. Vždyť mezi třemi králi byli i takoví, 
kteří navštěvují mateřskou školku. A na dotaz „čtyřletého krále“ zdali nechce jít domů, protože 
je zima, byla jednoznačná odpověď: „domů jít nechci, protože se mi to vinšování a zpívání 
lidem líbí“.

Výsledek letošní tříkrálové sbírky nám sdělili pracovníci Charity po odpečetění pokladniček. 
Celkem 25 171,50 Kč. 

Výsledek Tříkrálové sbírky v naší starobělské farnosti činil:
 2004 2005 2006
Stará Bělá 69 358,-  91 990,- 91 514,-
Nová Bělá 29 351,- 35 383,- 38 017,-
Proskovice 17 842,- 27 895,- 26 452,-
Krmelín 24 852,- 29 877,- 25 171,-
Ostravský region
CELKEM 810 902,- 1 298 855,- 1 078 645,- 
V dopise panu starostovi vedení Charity pan Martin Pražák a Ing. Pavel Folta děkují všem, 

kteří se v naší obci organizačně a nebo přispěním finančního daru podíleli na realizaci Tříkrá-
lové sbírky 2006.

Výsledek sbírky je z části určen na výstavbu Hospice v Ostravě-Výškovicích, financovaného
především z dotací. Při zahájení stavby hospice, který bude prvním zařízením tohoto typu 
v Moravskoslezském kraji, primátor Ostravy Aleš Zedník uvedl: „Jsem rád, že se podařilo za-
hájit výstavbu Hospice svatého Lukáše. Chtěl bych Charitě Ostrava, která bude hospic provo-
zovat, poděkovat za její péči o seniory. Díky ní město ukazuje svoji vlídnou tvář. A nejen to. 
Charita nám všem ukazuje, jak se má mladá generace chovat ke starším lidem“.

Biskup František Václav Lobkowicz připomněl, že v péči o nemocné se ukazuje kultura měs-
ta a společnosti. „Člověk, který pracoval, má právo, aby o něj bylo postaráno ve chvíli nemoci 
a utrpení“, řekl biskup před požehnáním základního kamene stavby.
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„O nevyléčitelně nemocné pa-

cienty se budou v třísměnném 
provozu starat zdravotní sestry, 
ošetřovatelky, sociální pracovnice 
a lékaři. Součástí týmu bude ta-
ké sociální pracovnice, duchovní, 
psycholog a fyzioterapeut“, dodal 
ředitel Pražák. 

Dále je část sbírky určena na roz-
voj chráněných dílen, na poskyto-
vání humanitární pomoci, rekon-
strukci azylového domu pro osoby 
bez přístřeší, a také na humanitární 
pomoc do zahraničí.

Vedení Charity si velmi váží Vaší 
podpory, upřímně děkuje dárcům i koledníkům a přeje mnoho dobrého všem, kteří se podíleli 
na výsledku Tříkrálové sbírky. 

Ing. Jan Šperlín, Lenka Staňková

Zájmové organizace

Z činnosti místního Klubu důchodců
Rok 2005 uzavřeli členové místního Klubu důchodců na své výroční členské schůzi 12. ledna 

2006. Zhodnotili výsledky svých aktivit v uplynulém roce a nastínili si zaměření činnosti na 
rok 2006.

V úvodu zprávy o činnosti bylo konstatováno, že uplynulo již 36 let trvání a pravidelné čin-
nosti Klubu, a že za tuto dobu bylo, předně zásluhou obětavé práce členů výboru a dalších 
obětavých členů, vykonáno kus prospěšné práce nejen pro Klub a jeho členy, ale pro celou 
obec, pro společnost.

Zpráva informovala, že Klub měl k 31. 12. 2006 110 registrovaných členů. Z toho 72 žen a 38 
mužů. V roce 2005 se Klub rozloučil s jednou členkou a do svých řad získal 5 nových členů.

Devítičlenný výbor pod vedením paní Věry Cintlerové, spolu se dvěmi revizorkami účtů 
v hodnoceném roce 2005 zorganizovali 52 pondělních dopoledních setkání s průměrnou 
účastí 39 členů na jedné akci. Dále pak přátelský večírek v restauraci Nautilus s bohatou tom-
bolou.

Mimo něj a výroční schůzi členů ještě 10 měsíčních přátelských posezení v klubovně, v sa-
lónku, či v letních měsících na terase restaurace Nautilus vždy s hudbou a nějakým zpestře-
ním nebo překvapením, anebo s programem zaměřeným k určité významné události či výročí. 
V měsíci září například vyhrávala na terase restaurace Nautilus k poslechu i tanci dechová 
hudba pana Konečného z Brušperka.

Již pět let se každý měsíc, mimo červenec a srpen, scházely ženy v dámském klubu. Zajíma-
vé programy pro ně i v roce 2005 připravovala paní Jana Pchálková. Byly a jsou to akce pro 
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všechny ženy, které mají zájem se setkávat, případně získat informace, které pak mohou i doma 
využít.

Klub zorganizoval již tradiční májovou vycházku do přírody, výlet na Hukvaldy. V plánu 
měl dva autobusové zájezdy a zorganizoval tři. Navíc pak týdenní ozdravný pobyt ve sloven-
ských lázních Dudince.

Klub organizoval rovněž školení zájemců v základní znalosti práce s osobním počítačem 
a internetem. O ten však mezi členy Klubu velký zájem nebyl.

V rámci přátelských styků a získávání poznatků z činnosti jiných Klubů důchodců či Klubu 
Seniorů byly organizovány návštěvy na jejich akcích. 

Pro rok 2006 si Klub stanovil v plánu aktivit nadále zachovat pravidelná pondělní setkání, 
měsíční přátelská posezení, setkávání žen v dámském klubu, autobusové zájezdy za poznáním, 
v rámci možnosti ozdravný pobyt v Dudincích, vycházky do přírody a podle zájmu členů Klu-
bu a možnosti organizace i další aktivity. 

V tomto roce se mimo pondělních setkání uskutečnil v únoru přátelský večírek v restaura-
ci Nautilus s hudbou a bohatou tombolou za přispění hlavních sponzorů – Pekařství Boček 
a Zemkovo Krmelín. V měsíci březnu to bylo přátelské měsíční posezení s programem zamě-
řeným k Mezinárodnímu dni žen.

Organizována jsou nadále setkání žen v Dámském klubu. Například na březnovém setkání 
se účastnice měly možnost seznámit s majitelkou prodejny Zdravíčko a jí nabízeným zbožím.

Závěrem informace o činnosti Klubu důchodců i touto cestou sdělujeme občanům, že akce 
Klubu jsou přístupné i nečlenům a naopak členství v Klubu nezavazuje k pravidelné aktivitě. 
Starobní či invalidní důchodci, přijďte mezi nás!

František Novák

Z činnosti hasičů
Každoročním cílem na začátku roku se pro nás stala Lysá hora. Také 

v tomto roce se naše výprava vydala zdolat nejvyšší „kopec“ Beskyd. Cesta 
vlakem ubíhala příjemně do doby vystoupení. A pak už hezky po svých 
na výšlap dlouhý cca 8,5 km. Každý si zvolil svoje tempo a tím postupo-
val vzhůru. Někdo byl nahoře rychleji a mohl si více odpočinout, jiní se 
na vrcholku zdrželi kratší dobu, ale každému občerstvení v chatě chutnalo. Zpáteční sestup 
jsme nasměrovali zpět na Ostravici, jinou trasou, se zastávkou v Hospodě u zbuja. Přestup na 
vlak v Ostravici byl ještě okořeněn zpožděním dalšího spoje. Letos vrchol zdolal plný počet 
15 účastníků.

Na poli sportovním jsme absolvovali z počátku roku 24 hod. turnaj ve futsalu, volejbalu 
a floorbalu v Ostravě-Dubině, na němž jsme chtěli vylepšit loňské 3. místo, avšak slabší výkony
ve floorbalu nás odsunuly na 4. místo z osmi startujících družstev. Proběhly dva futsalové tur-
naje ve Staré Vsi, na nichž jsme obsadili 3. a 1. místo. Poslední halový turnaj bude ještě v Krme-
líně. Do sportovní výbavy jsme pořídili floorbalové náčiní a objevujeme nový druh sportu.

Hasičský ples s deštníkem byl netradičně v pátek 17. února 2006. Program plesu začal před-
tančením společenských a diskotanců, které předvedli tanečníci z Ostravy. Hudbu během 
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večera obstarávala skupina Proxima Orchestra, nabízela kvalitní skladby pro tanec i poslech. 
Výhercem soutěže o nejoriginálnější deštník se stal majitel výtvoru s klobáskami a jinými po-
chutinami. Skupina DÝM TÝM letos slaví 10 let od prvého vystoupení a pro ples si připravila 
pestrou směs. Příchod členů ve skafandrech byl efektním začátkem. Pak každý předvedl krátký 
kousek tance na jiný styl hudby. Skafandry šly dolů a svůdnými pohyby předvedli tanec se 
židlí. Poslední fáze vystoupení byla v rychlejším tempu na hudbu Michaela Jacksona. Tombola 
s hlavní cenou DVD rekordérem a mnoha hodnotnými cenami uzavřela program. Hodně ná-
vštěvníků tančilo až do časných ranních hodin. Termín plesu v roce 2007 je ještě pro pořádek 
3. 2. 2007.

V hasičském domě jsme v lednu provedli úpravy garáže a kuchyně. V garáži byly oblože-
ny spodní část stěny a prostory kolem vodovodních kohoutků a pod věšáky. Stěna do výše 
110 cm byla natřena otěruvzdorným nátěrem. Kuchyně prodělala větší proměnu. Stěny byly 
oškrábány, nově vymalovány a obloženy. Strop byl pomocí profilů a obkladů snížen a osazen
novými světly, na podlahu byla položena nová krytina a přimontovány nové poličky. Ocenění 
za kuchyň náleží těmto členům sboru: Stolař Pavel, Edelsberger Pavel, Kaisler Martin, Grut-
man Marek a dorostencům.

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

chyně,  grilovanými makrelami a soutěží Jistá ruka v házení šipek a zatloukání 
hřebíků 

 6. 5. námětové cvičení  
 7. 5. svěcení nového praporu sboru v římskokatolickém kostele Krmelín v rámci 

mše svaté, sraz praporů sborů okrsku, pochod k hasičskému domu a připnutí 
pamětní stuhy 

27. 5.  Memoriál Vladimíra Kováře – O pohár Obecního úřadu 
 soutěž hasičských družstev v požárním útoku: od 9.00 kolektivy mládeže 
 od 14.00 muži, ženy

Nový prapor sboru jsme v závěru roku představili na výroční valné hromadě. Na přední 
straně praporu je vyobrazen Sv. Florián, ochránce v nebezpečí ohně, vody a války, patron ha-
sičů, kominíků a zedníků, který slaví svátek 4. května. U příležitosti jeho svátku a v rámci mše 
svaté dne 7. 5. 2005 v římskokatolickém kostele v Krmelíně bude prapor vysvěcen (přesněji 

„žehnán“), což má svolávat Boží požehnání na osoby a činnost těch, kdo jej bude s vírou pou-
žívat. Zveme všechny obyvatele obce na tento slavnostní den.

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

Tenis bilancoval
Oddíl tenisu Tělocvičné jednoty Sokola v Krmelíně pořádal 2. 3. 2006 vý-

roční schůzi. Na rozdíl od loňské, byl průběh poklidný, neboť splátky Obci 
Krmelín ve výši 80 tis. Kč byly v termínu zaplaceny, takže problém, který se 
zdal být před rokem neřešitelný, se zvládl, byť za přispění i sponzoringu.

Oddíl tenisu měl k 31. 12. 2006 70 členů, z toho 8 žen, 12 z řad mládeže do 18 let a zbytek 
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mužů. Členská základna nám postupně narůstá, i když v průběhu loňského roku někteří čle-
nové ubyli především pro nezaplacení členských příspěvků. Tento úbytek byl nahrazen nový-
mi členy. Naše sportovní činnost je založena především na bázi rekreačního sportování. Kurty 
po dobu celé sezóny využívají nejvíce ti členové, kteří zaplatili oddílové příspěvky (46). Zájem 
mají členové i nečlenové naší jednoty, kteří za nájem kurtů platí. Dle záznamů se na našich 
kurtech vystřídalo více jak 250 hráčů. Je překvapivé, že o tenis prozatím nejeví větší zájem 
naše mládež. Dokladem toho je nízký podíl mládeže v naší členské základně, ale i to, že po 
dobu letních prázdnin má žactvo do 15 let vždy v úterý a čtvrtek dopoledne vstup na kurty 
zdarma, bohužel se toho zvlášť nevyužívá. Přitom mají k dispozici rakety, míče i instruktora. 
Tenis dosud u mládeže není tolik zakořeněný a oblíbený, aby ji odpoutal od počítačů a jiné 
zábavy. Přesto se několik žáků i žákyň tenisu pravidelně věnuje, zúčastňují se turnajů i mimo 
naši jednotu a prosazují se. Mimo to jsou v zimních měsících ve sportovní hale volné hodiny 
pro tenis, především pro žactvo.

Dlouhodobou soutěž v minulé sezóně hrálo jen družstvo mužů ve věkové kategorii nad 
45 let, ve složení: Boček Jiří, Paulík Karel a Tošenovský Jiří. Celkem jsme zorganizovali 4 turna-
je, z toho jeden žactva ve dvouhrách (8), turnaj dospělých ve dvouhře i čtyřhrách (16), oblastní 
turnaj dvojic (38) a vánoční turnaj čtyřher (16). Tím nejzdařilejším turnajem byl již 2. ročník 
oblastního turnaje dvojic, který se konal 30. 7. 2005 za rekordní účasti 19 dvojic. Aby se celá 
akce zvládla v jednom dni, část zápasů (předkola, útěcha) se hrála na kurtech v Brušperku. 
V turnaji, kde naši jednotu zastupovalo 5 dvojic, vyhráli v soutěži útěchy Lyčka Jiří s Lyčkou 
Danielem (Proskovice) a hlavní soutěž vyhráli Letkovič, Priesol (Ostrava). Přesto, že herní 
úroveň hráčů se postupně zvyšuje, dosud není na takové úrovni, že bychom mohli do mistrov-
ských soutěží přihlásit mládežnické družstvo. To bude vyžadovat určitý čas a hlavně poctivě 
trénovat. Proto i v letošním roce chceme pokračovat jen v turnajových aktivitách.

Loňský rok byl pro náš oddíl prubířským po stránce hospodářské, neboť osmdesátitisícová 
splátka není zanedbatelná pro finanční bilanci. Navíc rok 2005 byl z hlediska počasí pro tenis
krajně nepříznivý, takže plánované tržby z pronájmu kurtů jsme zhruba o 20 tis. Kč nenaplnili. 
Stalo se skoro pravidlem, že víkendy, které představují největší příjmy, propršely. Navíc časté 
přívaly dešťů nám splavovaly antuku, která se musela mnohokrát navážet a znovu upravovat. 
Spotřeba antuky činila na 8 t, což představuje 22 tisíc Kč. 

Díky sponzoringu i tyto nepříznivé vlivy se nám podařilo překlenout. Roční příjmy byly 
zhruba ve výši 140 tis. Kč, čemuž odpovídaly i výdaje. Nakonec jsme skončili s mírným pře-
bytkem. S vyrovnaným rozpočtem počítáme i pro letošní rok.

Dosavadní praxe ukázala, že stanovené oddílové příspěvky i tarify za pronájem kurtů jsou 
přiměřené, v souladu s okolními tenisovými oddíly a jsou i konkurenční. Proto jsme poplatky 
zachovali na úrovni roku 2005.

Oddílové příspěvky (vstup na kurty po celou sezónu zdarma)
 1 000 Kč/sezónu dospělí
 500 Kč/sezónu studenti, mladiství do 18 let, ženy v domácnosti, důchodci
 300 Kč/sezónu mládež do 15 let 
Nájem kurtů  I. pásmo  všední dny do 15 hod. 
  II. pásmo všední dny po 15 hod., So, Ne, svátky
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       Kč/1 hod./kurt
Člen TJ Sokol Krmelín 40,-  I. pásmo
 60,- II. pásmo

Kurty se objednávají dopředu buď přímo u správce na kurtech nebo telefonicky na čísle 
723 772 599. Provozní řád se všemi podrobnostmi je vyvěšen ve skříňkách.
Informovali jsme Vás prostřednictvím Zpravodaje, že nám majetek poškozovali vandalové. 

Hledali jsme různé formy, jak společný majetek ochránit. Jako nejúčinnější se ukázalo uzamy-
kání házenkářského areálu přes noc. Tím se prakticky zamezilo poškozování oplocení, stříhání 
pletiva, drátů apod.

Drobné vandalství se sice objevilo na opačné straně (od zdravotního střediska), ale už 
v menší míře. Doufáme, že i tento projev „hrdinství“ zcela vymizí.

Na závěr bychom chtěli poděkovat těm, kteří se na činnosti oddílu podíleli, zvláště sponzo-
rům, chtěli bychom pozvat na kurty ještě více našich spoluobčanů, zvláště mládeže a popřát 
sportovní úspěchy a příjemné vyžití na kurtech.

Za výbor: Leoš Pchálek st.

Zpráva o činnosti TJ SOKOL KRMELÍN
23. 3. 2006 proběhla v naší tělovýchovné jednotě valná nhromada, na které jsme vyhodnotili 

uplynulý rok naší činnosti.
V podstatě se příliš nelišil od let minulých. Ve všech oddílech probíhala běžná činnost. Oddíl 

házené má opět problémy s nedostatkem trenérů, ale po herní stránce se mu daří. Po první 
půlce soutěže jsou družstva mužů i dorostu na prvních místech, mladší žáci na čtvrtém a starší 
žáci na osmém místě. Jarní část soutěže začíná 1. dubna.

Oddíl futsalu se po propadnutí do 3. ligy vzchopil a na konci sezóny skončil na druhém 
místě se ztrátou pouhých pěti bodů za vedoucím mužstvem Jistebník B.

Oddíl stolního tenisu pracuje bez větších výkyvů a v poslední době se snaží organizací růz-
ných turnajů získat nové finanční zdroje pro svou činnost.

Naším nejúspěšnějším oddílem a to i na zahraniční úrovni je sportovní karate. Pracuje bez 
větších problémů stabilně již několik let.

Oddíl sportu pro všechny neustále rozšiřuje svou členskou základnu o zájemce z řad mla-
dých i starších. Zaznamenali jsme zájem i u přespolních cvičenců.

Z akcí pro veřejnost stojí za zmínku letní Rockshow a tradiční Sokolský ples, který byl jako 
vždy velmi úspěšný.

Z větších investicí jsme v loňském roce renovovali sprchy a nechali opravit střechu nad 
obytnou částí haly.

V letošním roce nás čeká řešení problému velikosti hřiště v hale. Oddíl futsalu si musí na své 
mistrovské zápasy pronajímat hřiště v hale Sareza, a také házená se začíná přesouvat z ven-
kovních ploch do krytých prostor. Tento problém však bude složitější a uvidíme, jak se nám 
podaří s ním poprat.

Na závěr uvádím pro fanoušky házené rozpis jarních domácích zápasů a doufám, že naše 
sportovce budou i nadále psychicky podporovat. 

Nečlen TJ Sokol Krmelín 60,- I. pásmo 
 80,- II. pásmo
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neděle 2. 4. 10:00 Sokol Krmelín × DTJ Polanka muži

neděle 9. 4. 8:00 Sokol Krmelín × SKP Frýdek-Místek ml. žáci

9:00 Sokol Krmelín × KH Orel Paskov dorost
10:30 Sokol Krmelín × TJ TŽ Třinec muži
12:00 Sokol Krmelín × SKP Frýdek-Místek st.žáci

sobota 22.4. 15:00 Sokol Krmelín × HC Hlučín ml.žáci
16:00 Sokol Krmelín × Sokol Trnávka st.žáci

neděle 30.4. 9:00 Sokol Krmelín × HC Zubří B ml. žáci
10:00 Sokol Krmelín × HC Zubří B st. žáci
11:00 Sokol Krmelín × HC Hlučín dorost

neděle 14.5. 9:00 Sokol Krmelín × TJ Rožnov p/R. st.žáci
10:00 Sokol Krmelín × TJ Rožnov p/R muži

sobota 3.6. 16:00 Sokol Krmelín × TJ Meteor Orlová ml. žáci
17:00 Sokol Krmelín × TJ TŽ Třinec st. žáci

neděle 4.6. 10:00 Sokol Krmelín × TJ Sokol Krnov ml. žáci
11:00 Sokol Krmelín × TJ Sokol Krnov st. žáci

sobota 10.6. 15:30 Sokol Krmelín × TJ Meteor Orlová dorost
17:00 Sokol Krmelín × Sokol Trnávka muži

Lenka Zborovská, výbor TJ

FUTSAL – ÁČKO DRUHÉ
Po sestupu z 2. ligy a úvodních rozpačitých výkonech v prvních třech ko-

lech se mužstvo zvedlo. 17 neprohraných zápasů v řadě, nejlepší obrana v sou-
těži a s odstupem jen pět bodů za vítězem, který využil služeb hráčů, kteří 

před dvěma lety získali mistrovský titul, dává mužstvu šanci při možnosti postupu do vyšší 
soutěže hrát rovnocennou partii s ostatními týmy 2. ligy. Domácí zápasy v nové sportovní 
hale v Brušperku přiblíží dalším lidem v Krmelíně a okolí tento sport.

Tabulka 3. ligy – DIVIZE „F“ 2005/2006 po neúplném 20. kole:
1. CC R.Mroček – LKW Jistebník „B“ 19 16 2 1 147:72 50 postup do 2.CL
2. SK KRMELÍN 20 15 3 2 106:60 48 
3. HDO Olomouc 19 10 4 5 126:95 34

Výsledky zápasů
SK Krmelín-Jistebník 2:7 (0:2) 2:2 (0:2)
SK Krmelín-Přívoz 7:1 (4:1) 5:3 (1:2)
Příbor-SK Krmelín 6:5 (2:2) 1:6 (0:2)
SK Krmelín-Parlament 5:4 (2:2) 7:4 (1:4)
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SK Krmelín - Jeseník 5:1 (1:0) 6:6 (4:3)

SK Krmelín-Roub 7:1 (3:0) 6:2 (3:0)
Sezam – SK Krmelín 1:4 (1:1) 5:10 (2:3)
SK Krmelín-Jakubčovice 5:4 (5:3) 5:4 (1:2)
Zvěřaci-SK Krmelín 3:4 (2:2) 0:4 (0:1)
SK Krmelin-Olomouc 8:2 (3:0) 3:3 (0:2)

SK Krmelín „B“ vítěz okresního přeboru
Naše „béčko“ si trable vybralo před začátkem sezóny, když se zranili 2 hráči základní sestavy 

a museli vynechat celou sezónu. Mužstvo doplnili hráči z „áčka“, za což jim patří dík. Výborně 
se povedl úvod soutěže a až na menší zakolísání, se klukům dařilo výborně a stali se vítězi 
okresního přeboru. Možnost postupu do vyšší soutěže však mužstvo nevyužije z důvodu fi-
nanční, časové i hráčské náročnosti. Dík patří „A“ mužstvu za podporu.

Za „B“ mužstvo P. Hrabovský

Konečná tabulka 2005/2006:
1. SK Krmelín „B“ 14 10 1 3 51:25 31 postup
2. Driling Trade Ostrava 14 9 2 3 48:26 29
3. Balcar City Ostrava 14 8 3 3 44:30 27 

Mikeska Ostrava „B“ po šesti kontumacích byla ze soutěže vyloučená. Výsledky anulovány. 
Při rovnosti bodů o konečném pořadí rozhoduje vzájemný zápas.

Výsledky zápasů
SK Krmelín „B“ - Hrabová 3:1
SK Krmelín „B“ – Drilling Trade 5:1
SK Krmelín „B“ - Alukola 7:0
SK Krmelín „B“ – Start Tronic 2:1
SK Krmelín „B“ – Bohemians Ostrava 7:1
SK Krmelín „B“ – Agnesa Ostrava 2:4
SK Krmelín „B“ – Sampdoria 1:3
SK Krmelín „B“ – Zbyslavice 4:3
SK Krmelín „B“ – Roub „C“ 4:1
SK Krmelín „B“ – Čepo 3:2
SK Krmelín „B“ – Balcar City 1:3
SK Krmelín „B“ – Přívoz „C“ 3:2
SK Krmelín „B“ – Sporting 8:2
SK Krmelín „B“ – Stará Ves 1:1

Matušinský Petr
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   informace o Krmelínském KARATE

V poslední době měli krmelínští karatisté docela napilno. Ještě v prosinci roku 
2005 ukončovali svou roční činnost na prestižním turnaji v karate s názvem Mo-
ravia CUP 2005. Tento turnaj se konal v Brně a mezi největší úspěchy na tom-
to turnaji se řadí 1. místo ve formě 4º, které s přehledem uhájil Lukáš Muladi 

(4. kyu), ten si také odnesl dva diplomy z ligy TOP TEN, kde se umístil ve formách na 9. místě 
a v kategorii absolutní na místě 7. což bylo pro Krmelínský oddíl velkým přínosem. Ve spor-
tovním boji obhájil 2. místo Petr Muladi (4. kyu) a Radana Bočková (4. kyu) vybojovala 
místo 4. Díky celoročním úspěchům našich karatistů náš oddíl obsadil v lize TOP TEN osmé 
místo z celkově patnácti oddílů, které fungují v ČR (věříme, že letos to bude ještě lepší ). 

Novou sezónu zahájili naši borci na zimním semináři v lednu, o jehož prostředním víken-
du se konal turnaj v bojích i ve formách. Přes malé zastoupení našeho oddílu jsme dosáhli 
úspěchu v podobě Lukáše Muladiho, který se umístil v bojích na 1. místě a zároveň obsadil 
místo 2. ve formě 4º, úspěchem bylo rovněž splnění zkoušky u Jakuba Vašici (9. kyu), který 
tímto obdržel z rukou mistra Miroslava Zezulky IV. dan 9. technicko-taktický stupeň. 

Poslední akcí, které se naši bojovníci zúčastnili, byla Velká cena Ostravy, která proběhla 
25.2. 2006. Na tomto turnaji reprezentovali naši karatisté VUT Brno. Na turnaj se dostavi-
li borci z celé České, Polské i Slovenské republiky, což zaručovalo velmi kvalitní konkurenci. 
Nakonec se skrz vynikající bojovníky prodral pouze Lukáš Muladi, který obsadil v kategorii 
Dorostenci, junioři 16–17 let do 75 kg vynikající 3. místo.

Veškeré informace o stylu MSKA, který provozuje Oddíl Karate Krmelín, naleznete na nové 
internetové adrese www.mska.cz nebo pro případné dotazy můžete psát na oddílový e-mail: 
kiai@seznam.cz.

Petr Muladi, vedoucí oddílu

Chovatelé informují
Tak jako každý rok, i letos začátkem března začíná nová chovatelská sezóna. Každý začíná 

kontrolovat své chovy a vybírat jedince do nové sezóny a na výstavy. Jsou před námi nové 
úkoly, ale nejdříve je třeba zhodnotit uplynulý rok. Ten chovatelé hodnotili na výroční schůzi 
dne 10. 12. 2005 v chovatelském středisku.

Hlavním bodem schůze bylo vyhodnocení soutěže chovatelů králíků a drůbeže v organizaci 
a družební soutěž. Dále zhodnocení práce organizace, ohodnocení členů a vytýčení úkolů na 
rok 2006. Nyní trochu statistiky.

Do roku 2006 vstupuje organizace se 16 členy a 1 čestným předsedou.
Vyhodnocení družební soutěže:
1. místo Stará Ves 5 725 bodů
2. místo Staříč 5 716 bodů
3. místo Paskov 5 604 bodů
4. místo Krmelín 5 530 bodů
Naše umístění ovlivnilo vyloučení celé klece kačen na výstavě v Paskově a po jednom kuse 

drůbeže ve Staříči a Paskově. V naší organizaci vyhlašujeme nejlepšího chovatele v oboru chov 
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králíků a chov drůbeže: v obou oborech jím byl přítel Miroslav Vijačka. Králík plemeno Aljaš-
ka získal 566,5 bodů a 3 čestné ceny. V drůbeži plemeno Wyandotka zdrobnělá – 743,5 bodů. 

Za uplynulý rok jsme v organizaci vykonali:
V dubnu obdrželo 10 členů svazové vyznamenání. V červnu jsme uspořádali výstavu. V loň-

ském roce jsme pro členy i nečleny naočkovali 1 200 ks králíků proti moru a myxomatóze. 
Jinak se snažíme zvelebit naše chovatelské středisko. Konečně jsme splnili svá přání a opako-
vaný úkol, vybudovat vyhovující sociální zařízení. 

A nyní úkoly pro letošní rok: získat nové členy, uspořádat výstavu, zkrášlit vzhled chovatel-
ského areálu a osadit jej logem organizace. 

Jsme dobrá parta a umíme splnit předurčené úkoly. I když je nás poskrovnu a nemáme žád-
né sponzory, veškerou naši činnost hradíme ze svých prostředků. Nejsme výdělečně činná 
organizace, chovatelství vykonáváme pro radost a potěšení nás všech.

Za ZO ČSCH Miroslav Klimeš

           Skautské okénko
Jaký byl skautský rok 2005 a co chystáme na rok 2006

Loni se v našem oddíle událo mnoho 
změn a zažili jsme hodně zajímavých 
věcí.Měli jsme už tradiční tábor a také 
jsme byli stanovat v teepee, ale o tom 
jsem se již zmínil v jednom z předcho-
zích článků. 

Krom toho jsme se byli podívat na 
slezsko-ostravský hrad, který se v po-
sledních letech rekonstruoval a záro-
veň jsme si vyšli na nejvyšší místo Os-
travska: haldu Ema. Díky této výpravě 
jsme se mohli přesvědčit, že i přes své 
stáří je halda stále činná a v některých 

místech jsme spatřovali dým unikají-
cí přímo ze země a porozhlédnout se 
po celé Ostravě, i když její velká část 
byla zahalena v oparu. 

Dále jsme se staršími skauty byli 
na pět dní ve srubu na Hadince, kde 
jsme poznali tuhost podzimní příro-
dy, kdy nám hned po příjezdu napadl 
sníh a tak jsme mu museli přizpůso-
bit celý program. Hráli jsme různé 
hry, ale museli jsme velkou část času 
věnovat také vaření a udržovaní ohně, 



17Krmelínský zpravodaj
bez nějž bychom v té zimě nevydrželi. Ale i tak si myslím, 
že jsme si z tohoto pobytu přivezli mnoho zážitků. 

V prosinci jsme měli pravidelnou mikulášskou schůz-
ku, kdy nás navštívil Mikuláš a rozdal sladkosti. Zahráli 
jsme si hry a pochutnali na perníčcích. Den před štědrým 
dnem nás čekala vánoční schůzka. Na té si děti zazpívaly 
několik koled a rozdaly dárečky, které samy vyráběly. Ne-
zapomněli jsme ani na lesní zvířátka, kterým jsme donesli 
pod stromeček hromadu ovoce, ořechů a jiných pochou-
tek. 

Dále se v našem oddíle udála velká změna. Z rodinných 
důvodů od nás odešel vedoucí Pavel Jarolím, který byl už 
u zrodu našeho oddílu. Jeho pozici převzal Dalibor Flám, 
abychom mohli pokračovat v naší činnosti. Tímto by-
chom chtěli popřát Pavlu Jarolímovi vše nejlepší do další-
ho života a mnoho úspěchů v nastávajícím manželství.

Letos bude náš program zase velice pestrý. Jako každý rok se chystáme na Skautskou pouť 
v Brušperku, výpravy a víkendovky v přírodě. Také budeme mít i letos tábor na Hadince s na-
šimi bratry ze Staříče. Krom toho nás čekají i velké úpravy v klubovně i kolem ní. Už jsme 
požádali o finanční pomoc od obce na výstavbu schodiště a zateplení střechy v klubovně. Naši
nováčci by v létě měli skládat slib a v září nás zase bude čekat nábor nových členů. Chystáme 
také den otevřených kluboven pro ty, kdo by se chtěli podívat, jak to u nás vypadá. Pokud se 
zadaří, budeme pořádat i pár jiných akcí pro veřejnost, ale na to přijde řada až v některém 
z příštích čísel zpravodaje.                                             

Dalibor Flám

Mezi námi
Pohled do kalendáře i prodlužující se dny naznačují, že letošní 

nezapomenutelnou zimu postupně nahrazuje jaro. Dlouhé nicne-
dělání ve skleníku i biologický režim květin i ostatní vegetace za-
příčinily, že se právě po zimě na skleník i zahradu nejvíce těšíme 
a věnujeme jí více času, než v jiném ročním období.

Procházím karvinské náměstí, obdivuji nádherně zrekonstruo-
vaný zámek a slyším: „Díky bývalému ministrovi Dostálovi jsme 
získali účelové finanční prostředky, které jsme cíleně využili. Opodál stylová restaurace, na-
bízející meny z telecího masa, které měl v oblibě Mozart: přírodní telecí řízek, vídeňský řízek, 
nadívané hrudi a především fiarr guláš - tomu jsem neodolala a po rozmluvě s šéfkuchařem,
získala recept. Ráda předám.

Nedaleko mě zaujala budova podnikatelské fakulty, která patří k opavské universitě. A zase 
jsem se dozvěděla, že budova dříve sloužila výboru KSČ a stálo mnoho úsilí zastupitelstva ob-
ce, aby tento záměr obhájla a upřednostnila před požadavky OKD. Tak prozíraví byli tehdejší 
představitelé, kteří nepromarnili šanci na vzdělání obyvatel tohoto regionu.
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Navštívila jsem galerii a obdivovala se výstavě, která přiblížila ruční 

výrobu ozdob pro velikonoční období z časů našich babiček.
Všechny výrobky, především háčkované, byly překrásné. Součástí 

prodejní výstavy byla i výroba „řehtaček“ a lepených ozdob z dřevě-
ných hoblin. Procházkou z náměstí jsem se poučila. O květné neděli, 
kdy se světí kočičky, o modrém pondělí, žlutém úterý a především ška-

redé středě. Tyto 3 dny patří úklidu, ale pozor: ten, který se mračí na škaredou středu, bude 
zamračený každou středu v roce. Zelený čtvrtek patří zametání celého domu, ale aby se v něm 
neusídlily blechy, musí být zametání ukončeno před východem slunce. A v tento den odlétají 
zvony do Říma. A dny, které následují k velikonočnímu pondělku již známe.

K velikonočním radostem patří i pečení „jidášků“.
Potřebujeme: 300 g mouka hladká, 200 g mouka hrubá, 100 g másla, 80 g cukr mletý, 2 žloutky, 

30 g droždí, asi 2 dcl mléka, 1 vejce, špetka soli, citronová kůra, med.
Postup: rozmělněné droždí rozmícháme s cukrem, se 3 lžícemi vlahého mléka a trochou mouky 

a necháme vykynout. Změklé máslo utřeme s cukrem do pěny, přidáme žloutky, prosátou mouku, 
citronovou kůru, sůl a kvásek z droždí. Zaděláme tužší těsto a necháme vykynout. Pak utvoříme 
šišku, nožem dělíme dílky, které vyválíme v síle malíku a na plech s pečícím papírem točíme spirály. 
Po vykynutí potřeme rozšlehaným vejcem a upečeme. Podáváme potřené medem.

Sváteční pohodu křesťanských Velikonoc, ve Vašich domovech hodně jasných barev, vů-
ní a jara přeje                                                                                           

Vaše Ludmila Adámková

Mizí stará řemesla?
V poslední době se stále častěji hovoří o vymíráni řemesel, ale ještě před pár desítkami let 

tomu bylo jinak. Jedno ze starých řemesel je řeznictví. Řezníci už tak často jako dříve nechodí 
po zabijačkách, neboť v dnešní moderní době můžeme zajít do obchodu, kde je na pultech 
spousta druhů masa a uzenářských výrobků. I v dnešní době se najde pár nadšenců, kteří ne-
zapomínají na tradici zabijaček a během roku si nějakou tu zabijačku uspořádají. Ale ještě před 
několika lety to bylo jinak. Vždyť skoro každá chalupa na vesnici chovala po celý rok prase. 
Já sama si pamatuji, jak každým rokem se u nás zabíjelo prase, neboť můj děda byl vyučený 
řezník. Byla to vždy událost, na kterou se sešla celá rodina. Každý člen rodiny měl určené při 
zabijačce své místo. Vždy v naší rodině byla spousta dětí různé generace a sotva jsme se naučili 
chodit, tak jsme se motali u všeho podstatného. I když můj otec není vyučený řezník, řeznické 
tradici zůstal věrný, právě po svém otci, a provozuje ji jako svého koníčka. Přiblížím Vám, co 
všechno musel řezník zvládnout před několika desítkami či stovkami let. 

Řeznické řemeslo kdysi tolik nevynášelo, a tak se řezník musel zaměřit i na jinou činnost, 
která by ho dokázala uživit. Když jsem pátrala po našem rodokmenu z dědovy strany, tak jsem 
zjistila, že při řeznictví se vlastnila i hostinská živnost a statek s několika měřicemi polí. 2 až 
3 dny v týdnu měl řezník vyhrazeno pro nákup dobytka, který buď zabil a zpracoval nebo ho 
prodal ve městech. Práce to byla namáhavá a těžká. Řezníci měli svoji stálou klientelu a byli 
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uznávaní, když dobře platili a jednali slušně.Všechny večery a víkendy patřily hostinskému 
řemeslu. V hostinci dokázal řezník část svých výrobků uplatnit. A potom tady byl ještě grunt, 
o který se musel také postarat. Samozřejmě, že bez rodinných příslušníku to nešlo, proto na 
gruntu žilo několik generací lidí, kteří museli celé toto hospodářství zvládnout. Před sto lety 
bylo běžné, že se v rodinách narodilo 10 až 15 dětí. Byla to doba, která se vyznačovala velkou 
novorozeneckou úmrtností. Proto není divu, že si chtěl hospodář zajistit dědice, ale také čás-
tečně pracovní silu. V takových rodinách byl pak nedostatek všeho a život byl plný utrpení. 
Velkou událostí v životě na gruntu bylo to, kdy děti vyrostly a odstěhovaly se. Nejenže se ztra-
tila pracovní síla, ale zároveň se muselo všem vyplatit věno. Jen nejstarší syn zůstal na rodném 
gruntu. 

Každý řezník a zároveň hospodský musel být řádně vyučený. Okolo svého 13. až 15. roku 
opouštěl svůj rodný dům a šel se vyučit k předem určenému mistrovi, kterého mu vybral otec. 
Po řádném vyučení, které trvalo několik let, dostal každý vyučený výuční list a vysvědčení. To-
to vysvědčení nebylo jak dnešní. Byl to papír s kolky na kterém bylo napsáno, že daný učeň se 
řádně vyučil za určité období u daného řezníka, uzenáře a hostinského. To byl případ i mého 
dědy, který byl později uznávaným řezníkem a uzenářem. Dědův Výuční list je z roku 1938.

V dnešní době to se zabijačkami vypadá všelijak. Nedávno jsem v novinách četla, že se Ev-
ropská unie snaží domácí zabijačky zakázat z hygienických důvodů. Čas ukáže jestli s tímto 
návrhem uspějí, když ano, tak bychom se měli i my pomalu začít připravovat na zánik našich 
pravých domácích zabijaček. Doufejme, že se to nestane, neboť to je jedna z našich národních 
tradic, o kterou bychom mohli přijít.

Martina Popelářová
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Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Hematologicko-transfúzní oddělení

HLEDÁ DÁRCE KRVE
Každý dárce dostává do dubna 2006 permanentku na vstup do fitness a ob-
čerstvení zdarma. Opět budou všichni dárci zařazení do soutěže o hodnotné 

ceny, které se nyní budou losovat každý měsíc. Dárci se mohou těšit na 
ubytování ve dvojlůžkovém pokoji vč. večeře a vstupu do bazénu pro dva 

v hotelu Sepetná, dárkové poukázky na solárium, masáže, kosmetické ošet-
ření pleti, nákup v obchodním centru a spousta dalších překvapení. Stejně 

tak na ceny pro kolektiv – piva Radegast. 

Odběrové hodiny – každý den kromě středy od 6 do 10 hodin ve čtvrtky 
také odpoledne od 13 do 15:30 hodin. 

Více na www.nemfm.cz

Aktuality

Poděkování
Zimní údržbu místních komunikací provádí v obci každoročně firma Zemkovo, spol. s r. o.

Krmelín. Nyní končící zima svou délkou a zejména množstvím sněhu prověřila, že na tyto 
práce byla objednána spolehlivá firma. Je vždy obtížné určit, kdy je třeba provést úhrn sněhu
a posyp pro zajištění bezpečnosti provozu na místních komunikacích s ohledem na vývoj po-
časí a optimálně vynaložené finanční prostředky.

S definitivním koncem zimy, pamětníky hodnocenou jako mimořádná, srdečně děkujeme
za provádění zimní údržby p. Jiřímu Zmeškalovi a zejména p. Luďkovi Máchovi, a to za jejich 
konání bez ohleldu na pracovní dobu, za operativní řešení problémů dle požadavků obecního 
úřadu a občanů a za trpělivost a velkorysost při hodnocení jejich práce některými občany.

Na další spolupráci se těší     
                                               Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Inzerce



21Krmelínský zpravodaj

AUTOPŮJČOVNA    A   PRODEJNA
OJETÝCH VOZIDEL

nabízí své služby

Kontakt: Autohart - Karel Linhart
Bělská 446

Mob.: 603 953 354, tel.: 558 674 056

BESKYD 
FRYČOVICE, a. s.

Nakoupíme nebo pronajmeme  
ornou půdu za účelem pěstová-

ní  zemědělských plodin.

Ing. Gustav Konečný;
tel.: 558 422 225

Mob: 602 524 589

e-mail: 
gustav.konecny@beskyd.cz

OPRAVY  chladniček a mrazniček

 do 24 hodin
 opravy všech značek
 plnění autoklimatizací

Okamžité spojení s mechanikem  605 140 362
Tel: 569 731 421

Holaň Radim, Ostrava-Nová Bělá, Krmelínská 357

´ ´
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- Prodej kol a doplňků na splátky bez ručitele, stačí dva doklady – rodný list a občanský průkaz. Není třeba 
potvrzení od zaměstnavatele, za ½ hodiny je kolo Vaše.

- Prodej rybářských potřeb.
- Prodej kol a náhradních dílů – servis zajištěn.
- Garanční opravy do měsíce zdarma.
- Výběr z 80 kol na prodejně. ALTUS, ACERA, ALIVIO, DEORE, LX, XT, XTR.
- Možné objednat barvu a velikost rámu dle přání zákazníka.
- Bezkonkurenční ceny. Stavba kol na zakázku.
- Prodej sportovních potřeb. Hokejky, brusle, lyže, tenisové rakety, míče, rakety na stolní tenis, spacáky a další 

sportovní zboží.
- Oblečení a obuv pro cyklisty.

Pracovní doba:  Po – Pá  9.30–12.00    14.00–18.00 So    8.30–12.00
Stará Ves nad Ondřejnicí, Martin Přikryl, telefon: 603 520 428, http://www.cykloprikryl.wz.cz
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 T-Mobile             MB mobil     Eurotel
Autorizovaná prodejna 

- Prodej mobilních telefonů a příslušenství
- Uzavření nové smlouvy u společnosti T-Mobile a Eurotel, prodloužení 

stávající smlouvy, přechod z Twist a Go karty na tarif
- Dotované mobilní telefony k paušálním službám
- Možnost přenesení čísel od jiného operátora
- Prodej digitálních fotoaparátů a mp3 přehrávačů
- Splátkový prodej
- Zřízení všech předešlých služeb i u Vás doma a zdarma!
- Opravy telefonů
- Výkup a prodej starších mobilních telefonů

Prodejna: Petřvald u Mošnova, Studénka – zimní stadion
Martin Beneš, tel.: 739 009 329, 606 721 125

www.mbmobil.cz
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