
Občasník č.2                                                                         Červen 2001

Léto přeje stavební činnosti 

     Pro většinu občanů jsou letní měsíce příležitostí pro odpočinek, obnovu fyzických sil či 
poznávání neznámých krajů.
   Naopak stavební firmy vyvíjejí v tomto čase největší aktivitu. V naší obci se o tom můžete 
přesvědčit.
    K realizaci jsou připraveny dvě investiční akce – I. Etapa chodníku na ul. Brušperské v úseku 
restaurace Benátky – ul. Lipová a vodovod v lokalitě Na Rybníčku. Jako dodavatel obou staveb 
byla vybrána firma Ing. Jiří Vala z Brušperka. Práce na chodníku za nabídnutou cenu 1 680 000,-
Kč vč. DPH budou zahájeny začátkem srpna, stavba vodovodu za 199 500,-Kč vč. DPH bude 
provedena po dohodě s majiteli pozemků, přes které vede trasa potrubí. Termín dokončení obou 
děl je konec č¨října letošního roku.
    V současné době se dokončuje projekt opravy fasády a střechy Kulturního domu s výměnou 
oken.Podle zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek bude vybrán dodavatel, který 
své dílo provede ještě v letošním roce.
    Nyní jen doufejme, že počasí v červenci a srpnu bude tak, jak má být a slunečné dny Vám 
umožní prožít spokojené prázdniny či dovolenou a stavbařům přispějí k zdárnému dokončení jejich 
děl.

Nadcházející léto budiž pochváleno !
                                                                                                    Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Informace o dění v obci od 15. zasedání zastupitelstva obce

- bylo zadáno architektonické řešení průčelí budovy KD včetně úpravy terasy
- od 2.4.2001 nastoupil k výkonu civilní vojenské služby u obce p.Lukáš Janáček
- po prvotním zamítavém stanovisku Ředitelství   silnic a dálnic Ostrava byla s Krajským 

dopravním  inspektorátem projednána možnost průchodu podél svodidel ke konečné stanici     
autobusu č.55

- po Velikonočních svátcích bude provedena oprava ostrůvku u hřbitova
- u SME objednána pasportizace veřejného osvětlení jako podklad pro rekonstrukci     

s optimální regulací
- vydáno stavební povolení pro dokončení terénních úprav nad bývalou skládkou ČSAD Ostrava 

schválen v rámci rozpočtu příspěvek 160 000,-Kč místo požadované částky 172 389,- Kč
- odvoz velkoobjemového odpadu 20. a 21.4. kontejnery na 6 místech v obci



Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Krmelín, konaného dne 6.4.2001

1.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) kontrolu usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 15. zasedání zastupitelstva obce

2.   Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) Frýdek Místek jako pověřenou obec v rámci II. fáze reformy územní veřejné správy dle              
dotazníku  č. 2  Ministerstva vnitra ČR

b) výkup pozemku p.Ručky - parc. č. 344  o výměře 1 839 m
2

(ul. Lyskova) do majetku obce a 
výkup   pozemku  p. Pluhaře - parc. č. 377/3  o výměře 110 m

2
(ul. U Černého lesa ) do 

majetku obce  v ceně 50,- Kč/m
2

c) směnu bývalé obecní cesty parc. č.  989/4,  989/7 a  989/11 o celkové výměře 2 893 m2               

za soukromé  pozemky pod komunikací k bývalému teletníku-parc .č. 981/50 o výměře           
864 m2   - vlastník p. Havránek Václav, parc.č. 981/51 o výměře 725 m2 - vlastníci Ing.Leoš 
Černík,   Martina Černíková a Pavel Černík a parc.č. 981/52 o výměře 665 m2 - vlastník Luděk 
Mácha  a finanční vypořádání rozdílu výměr směňovaných pozemků v ceně odhadní - orná 
půda  za 20,60 Kč/m

2
a  v ceně již dříve schválené - ostatní plocha -ostatní komunikace za 50,-

Kč/m
2

d) rozpočtové opatření  č. 2/2001

3.   Zastupitelstvo obce ukládá:

a) písemně upozornit distribuci PNS na poškozování travnaté plochy na Světlově
b) požádat dopravní inspektorát o zlepšení dosavadního stavu přecházení cesty I/58 u          

hřbitova

Informace o  dění  v obci od  16. zasedání zastupitelstva obce

- u firmy Dakoprojekt objednány  projekční práce pro nástavbu budovy MŠ a stavební     úpravy 
bývalé  uhelny v suterénu MŠ

- mezi obcí a ČSAD Ostrava uzavřena smlouva o závazku veřejné služby k zajištění ostatní     
dopravní obslužnosti - příspěvek na rok 2001 činí 160 000,- Kč

- obec přihlášena do Programu obnovy venkova - na rok 2002 podány žádosti o dotaci na     
opravu místních komunikací, rekonstrukci veřejného osvětlení a projekt a značení     
cyklostezek

- v pátek 11.5.2001 územní řízení na OÚ-chodník ul. Brušperská
- poškození ostrůvku  u hřbitova 5.5.2001 ve 3.30 hod. německým kamionem IVECO-náhradu 

škody  řeší Česká pojišťovna

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce  Krmelín, konaného dne  9. 5. 2001

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
c) protokol o skutečnostech zjištěných při přezkumu  hospodaření obce Krmelín za rok 2000



2.  Zastupitelstvo obce schvaluje:

     
a) rozšíření programu jednání o body:
     -  schválení rozpočtového opatření č.3/2001
      -  schválení zřizovací listiny základní školy  a mateřské školy 

b) závěrečný účet hospodaření obce k 31.12.2000  
c) starostu obce jako delegáta na valnou hromadu SmVaK Ostrava, a.s., konanou  dne   

20.6.2001

d) kupní smlouvu  o odprodeji plynárenského zařízení - středotlakých plynovodů - Plynárenské 
a.s., Ostrava za částku  6 432 360,- Kč

e) smlouvu o zprostředkování prodeje plynárenského zařízení s firmou Plynar, s.r.o.,           
Petřvald za odměnu 70 750,- Kč bez DPH

f)  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o prodeji 1 500 ks akcií  ČS, a.s., včetně dalších         
dokladů  nutných k uskutečnění tohoto prodeje  Erste Bank 

g) rozpočtové opatření  č. 3/2001
h) zřizovací listinu pro základní školu a mateřskou školu jako organizační složku obce

                                                     ______________________               

Z činnosti komise pro občanské záležitosti

     Dne 27. května tohoto roku uvítali v kulturní místnosti  hasičské zbrojnice zástupci  obce a 
komise  pro občanské záležitosti v Krmelíně  do  svazku  obce  pět   našich   nových  občánků. 
Hudební  doprovod  p. Petra  Strakoše, fotograf  p. Josef Mikloš  i  žákyně  Základní  školy T.G.M.  
v  Krmelíně s kulturním   programem,   připraveným   paní   Alenou Ostárkovou, vytvořili 
příjemnou, milou a neopakovatelnou atmosféru  všem  přítomným.  Rodiče  se  svými ratolestmi 
obdrželi malé upomínkové dárky.
     Vzhledem k malému počtu rodících se dětí je příští vítání občánků plánováno v podzimních 
měsících. Pokud mladí občané, kteří zde nejsou hlášeni k trvalému pobytu, budou chtít své dítě 
přivítat právě v naší obci, mohou toto sdělit obecnímu úřadu. K tomuto slavnostnímu obřadu 
srdečně zveme i prarodiče, další rodinné příslušníky a známé.
       Poslední vyučovací den školního roku 2000/2001 ukončí pětiletou školní docházku v základní 
škole 21 žáků. Slavnostnímu ukončení školního roku budou opět přítomni zástupci obce a komise 
pro občanské záležitosti. Ti poté drobnými upomínkovými předměty potěší i 15 našich nejmenších 
v mateřské škole, kteří se již po prázdninách stanou „prvňáčky“.
     Součástí oslav významných jubileí našich občanů je mimo jiné i osobní blahopřání zástupců 
obce a komise pro občanské záležitosti u příležitosti výročí svateb, počínaje svatbou „zlatou“. 
Obecní úřad však nemá k dispozici údaje o těchto výročích. Žádáme a vyzýváme  proto touto 
cestou rodinné příslušníky oslavenců o to, aby obecní úřad předem informovali o takovéto 
slavnostní události. Budeme potěšeni a rádi se s blahopřáním připojíme.

                                                                                                                       Hana Plačková

Z DĚNÍ V NAŠÍ OBCI

                                            



JAKÉ TO BYLO  ?

Mezinárodní den dětí

     
    Dne 2. června se uskutečnil  v naší obci 2. ročník Běhu  Terryho Foxe, po kterém následovala 
oslava Mezinárodního dne dětí. Od 14.30 hodin probíhaly na hřišti soutěže pro děti. Skákalo se za 
roh, házelo taškou na cíl, šipkami do nafukovacích balónků apod. Pro každé dítě byla za splněnou 
disciplínu připravena malá sladká odměna. A účast ? Velice hojná ! Alespoň naše děti pochopily, 
že když pro ně někdo něco vymyslí a uspořádá, je škoda toho nevyužít.
     Dětský den zakončilo derby mladších žáků v házené Krmelín-Paskov.

Taneční párty

     
    Po skončení dětské části dne byla připravena zábava pro dospělé. Pro všechny věkové 
kategorie vyhrávala k tanci i poslechu vynikající kapela PARADOX Q. K jídlu se prodával srnčí 
guláš, uzené párky a smažená játra. Vše za lidové ceny. Trošku nás zarazila malá účast občanů. 
Nevíme, co více udělat pro to, aby jste se přišli pobavit a ještě k tomu zadarmo. Do každého domu 
byly doručeny letáky,  ve všech částech obce  visely plakáty. A večer na hřišti jen 30 lidí.
     Když  si uvědomíme, kolik stojí pořádání takovéto akce úsilí a času, trošku to zamrzí.
I přesto se tato akce vydařila a doufáme v daleko větší účast všech lidí v dalších ročnících.
     Sezóna v místní TJ se blíží ke konci a nastává nejpříjemnější období - prázdniny. Přejeme 
všem dětem krásné počasí a dospělým pěknou dovolenou.
     V září se opět těšíme na shledanou v hale a na hřišti.    

    V pátek dne 22. června od 20.00 hodin Vás zveme na POUŤOVÝ KARNEVAL 
                                      se skupinou HEC a skupinou DEZERT

Při příležitosti výročí házené v sobotu dne 23. června od 17.00 hodin proběhne zápas
                                                       ženatí - svobodní                  
                                             Přijďte fandit !            
                                            
                                                                       Lenka Zborovská, výbor TJ Sokol                                     

Současná oprava  římskokatolického kostela

     Vážení  občané,
     pokud jste šli v poslední době okolo krmelínského kostela nebo si všimli  nepravidelného  
zvonění a chodu hodin,  určitě   Vás  napadla otázka, co se  na  kostele  všechno opravuje. 
Římskokatolický kostel z roku  1900  byl  při  osvobozovacích  bojích  v roce 1945  zásahy 
dělostřeleckými   granáty   silně    poškozen  a   následně   opraven a zvětšen  do   dnešní podoby. 
V důsledku   dostavby  kostela  a také silně zvýšeným provozem i těžkotonážních dopravních 
prostředků v jeho okolí, dřívějším vzdušným leteckým koridorem a dalšími civilizačními vlivy se 
začaly projevovat v obvodových zdech závažné trhliny. Po posouzení tohoto stavu komisí statiků 
byl odbornou firmou zpracován projekt statického zajištění stavby kostela. Po výběrovém řízení 



Ostravsko-opavským biskupstvím realizuje tento projekt firma SANOL „stažením obvodových zdí 
lany“. 
     Protože k narušování zdí částečně přispívalo také zvonění 500 kg těžkým zvonem, provedla 
firma „Impuls B“ zjemnění rozhoupávání zvonů instalací tzv. lineárních motorů  a to i pro 
rozhoupání zvonu „umíráčku“. Činnost vyzvánění zvony se dosud dolaďuje a je v zaváděcím 
provozu. Předpokládáme programově řízené zvonění  velkým zvonem v poledne, v 19 hodin v létě 
a v 18 hodin v zimě, tzv. klekání. Ostatní zvonění zůstane jako dosud: ohlašování bohoslužeb, při 
pohřbech a dalších jiných příležitostech  atd.
     V neposlední řadě přispěje občanům obce také informace o „přesném“ čase novým věžním 
hodinovým strojem, který je již instalován  (postupně bude opraven i ciferník).   Přesný   chod 
hodin je řízen radiosignálem DCF z Frankfurtu nad Mohanem.
     Hodiny jsou naprogramovány tak, aby signalizovaly čtvrťové a hodinové odbíjení v době od 6.00

hod. ráno do 22.00 hod. večer. Od 22.00 hod. do 6.00 hod. je odbíjení času zastaveno, aby nebyli 
naší občané v noci rušeni.
     O  postupu dění okolo kostela sv. Jana a Pavla Vás budeme informovat.
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na pouť, která  zde bude dne 24. června 2001.

                                                                                                                         Ing. Jan Šperlín  

Bývalá Občanská spořitelna 

     Znám člověka, nepovažuji to za štěstí,  spíše naopak, který dokázal pod hlavičkou Občanská
spořitelna, spořitelní a úvěrové družstvo a prý podle zákona 087/1995 Sb.,  podvodně vylákat a 
zpronevěřit od řady občanů Krmelína, většinou  důchodců, celoživotní úspory v celkové výši více 
než 800 tis. korun. Jako  předseda představenstva zmíněné spořitelny, aby zakryl své jednání, 
vedl podvodné účetnictví a  vystavil si stejně hodnotné úvěrové smlouvy s okopírovanými podpisy. 
Na ty, co neprojevovali za jeho jednání dostatečnou vděčnost a žádali dodržování zákona a 
smluvních závazků,  podával trestní oznámení, v nichž je křivě nařknul z hororových porušení  
zákona. Za tyto a mnohé jiné mravní lahůdky si od Občanské spořitelny nárokuje 600 až 800 tis. 
korun za manažerskou práci. Se zpronevěřenými penězi vesele podniká. Přesvědčit se o tom 
můžete ve vstupní chodbě supermarketu Hypernova v Místku. Případ Občanské spořitelny je 
vyšetřen a čeká u Okresního soudu ve Frýdku-Místku na projednání, nechejme se překvapit.
     Podle seriozních výzkumů v naší populaci funguje asi 3,5%  mužů a 0,5% žen s asociální 
poruchou osobnosti. Tito lidé pronikají celým  spektrem naší společnosti a bez nejmenších 
morálních zábran prosazují své osobní cíle. Proto jsou tak důležité svobodné volby, výběrová 
řízení, svobodné a poctivé podnikání. 
     Snažme se podle  křesťanské filosofie hodnotit stromy po ovoci, to je  -  všímat si skutků, zda 
jsou dobré či zlé. Obratně volené slovo slouží darebákům mnohdy za kamufláž. Na naší straně je 
morálka, zákon i zdravý rozum. Nedovolme proto, aby 4 % populace terorizovala zbylých 96 % lidí.
    Kdo nebrání zlu, stává se spoluzodpovědným spoluviníkem.            
                        
                                                                                                                                 Jaroslav Borovec

Jak se kdysi chodívalo na poutě

    Už kdysi dávno chodívali lidé na poutě. Většina poutních míst byla zasvěcena Panně Marii, a 
tak z mého rodného kraje (obec Spálov v Oderských vrších) se chodívalo na Svatý Kopeček, Svatý 
Hostýn, do Frýdku, do Hrabyně, do  Jerlochovic u Fulneku, ke Skále Panny Marie na Odře apod. 



     Když se šlo na pouť, lidé se postili již den předem, a pak celou poutní cestu. A protože cesta 
byla pěšky daleká, vždy se někde muselo přenocovat, často přímo v kostele. Lidé mnoho letních 
dnů proputovali a tak často spoléhali, že si úrodu vymodlí na pouti. Těšívali jeden druhého: „Jestli 
Pán bůh nedá, darmo naše lopocení“.

     Před kostel na Hostýn se šlo po kamenných schodech po kolenou - co schod, to modlitba Otče 
náš. U zázračné vody hostýnské si lidé umyli obličej, nohy, ruce, napili se a nabrali vody do sklenic 
a poutních džbánků pro nemocné doma. Každý poutník šel ke zpovědi a na „ofěru“ a byl šťasten, 
že se zbavil i těžkých hříchů. Mnohde na poutích prodávali kramáři voskové lidské údy - oči, ruce, 
nohy. Poutníci kupovali ty části těla, které chtěli vyléčit a údy zanesli do kostela na obětní oltář.

     A opět se šlo k domovu za zpěvu zbožných písní, na obvyklých místech se odpočívalo - u 
nějaké kapličky, studánky či kříže. Když se procesí přiblížilo k domovu, byl někdo vyslán, aby 
sehnal kostelníka a ten otevřel kostel a začal zvonit. Poutníkům naproti přišly děti z dědiny, aby 
dostaly perníkové kuličky, svaté obrázky, křížky a růžence.
     Procesí v kostele poděkovalo za šťastný návrat a poutníci se rozešli domů, kde ještě dlouho 
vyprávěli co zažili, co viděli, co kněží na poutích kázali, kdo se  ze slabosti vyvrátil do příkopu. 
Jiných velkých  zážitků tenkrát v obci nebylo.
     Uplynul rok a na poutˇ se šlo znovu.                                      
                                                                                                                          Ing. Zdenka Hranická

                             
Slintavka a kulhavka v Krmelíně

     Podle Pamětní knihy obce Krmelína, kterou napsal kronikář Radomír Velička, postihla slintavka 
a kulhavka Krmelín koncem roku 1952, kdy v obci byla vyhlášena karanténa a obec byla uzavřena. 
Nemoc postihla JZD a několik soukromých zemědělců. Byli to: Karel Krejčí č.16, Bedřich Zezulka, 
Rosalie Zezulková č.103, Alois Šperlín č.128. Celkem uhynulo 6 kusů hovězího dobytka, ostatní 
kusy byly vyléčeny. V té době se v Krmelíně chovalo 500 ks skotu, z toho 300 ks dojnic a 100 ks 
telat.
     Hospodáři se bránili nemoci posypáváním chodníků práškovým vápnem, před dveře dávali 
hadry máčené v lysolu, vykuřovali chlévy parami kyseliny solné. Také tlamy dobytka vytírali solí, 
dávali mu lihoviny a dokonce i tehdy vzácnou zrnkovou kávu. Ještě během epidemie byly všechny 
zdravé kusy očkovány sérem proti těmto chorobám. Očkování provedl  zvěrolékař pan Konečný za 
pomocí občanů Václava Zezulky č. 102 a pana Šárka. Již 10. ledna 1953 karanténa skončila a 
dodnes se žádná epidemie slintavky a kulhavky v obci už nevyskytla.      

                                                                                         
                                                                                                               Ing. Zdenka Hranická

Něco málo z historie zábavy v letním období v poválečných létech

     Jelikož po skončení druhé světové války se pracovalo každou sobotu, tak lidé v neděli buď 
odpočívali (samozřejmě sedláci v sezóně  pracovali i v neděli) nebo se shromažďovali na výletišti, 
kterému se dodnes říká „V dole“. Je to bývalé hřiště u lesa Máchovce, kde se odbývaly nedělní 
odpolední zábavy, někdy až do pozdních nočních hodin. Tyto zábavy pořádaly četné spolky nebo 
zájmové organizace. Většinou se na toto místo chodívalo průvodem ze seřadiště Na Cikánce a za 
doprovodu krmelínské dechovky, řízené panem Karlem Staňkem. Když byly dožínky, jely i 
ověnčené alegorické vozy. No a na tomto hřišti pak vyhrávala dechovka  pod dřevěným 
přístřeškem a v dalších krytých i nekrytých stáncích se prodávalo pivo, párky, koláče apod. 



Nechybělo i tradiční kolo štěstí, které provozoval pan Rudolf Čurda ze Světlova. Některé 
organizace tam předvedly i  kulturní program. Nechyběly ani vstupy žáků zdejší školy. Na tomto 
dnes již zchátralém hřišti bývaly i sportovní hry, jako volejbal, hrál se tam i tenis apod. Nechyběly
ani četné turnaje ve volejbalu.
     Tyto vesnické zábavy pomalu zanikly po padesátých létech, kdy se objevila televize a lidé si už 
zdroj zábavy našli v tomto zařízení. Dodnes se zachovaly už v jiné podobě tak zvané karnevaly na 
sokolském hřišti, ve většině však pro mladé s typickou hudbou.  
                                                                                                                                       Josef Menšík

ZÁJMOVÉ  ORGANIZACE

Základní organizace ČSCH informuje

     Zveme všechny naše spoluobčany, jejich přátele a známé na naši již 35. výstavu drobného 
zvířectva. Výstava se koná 23. června od 8 hod. do 18 hod. a 24. června od 8 hod. do 17 hod. už 
tradičně u restaurace Na Benátkách.
    
Jako pravidelní návštěvníci výstavy jste si určitě všimli, že u každé klece je připevněn tzv. 
oceňovací lístek. Na lístku je uvedeno  číslo chovného zvířete dle  katalogu a kvalita ocenění. 
Profesionální odborníci, hodnotitelé, přidělují body kvality chovného plemene ( hmotnost, věk, 
vzhled, barva, atd.)

    Letos bychom rádi přiblížili veřejnosti oceňování alespoň na některých vybraných zvířatech. 
Ukázka oceňování proběhne v pátek od 12 do 13 hod. Předpokládáme účast především mládeže 
a všech co se chtějí dozvědět více o chovu zvířat, jejich výběru, krmení, nemocích atd. Na vaše 
dotazy budou odpovídat naší nejlepší chovatelé – garanti chovu – přátelé Červenka, Klimeš  a 
Matěj. Přijďte pohovořit o problémech chovu a jeho budoucnosti. Zvlášť upozorňujeme všechny 
návštěvníky výstavy, aby si všimli vystavených zvířat, která obdržela čestnou cenu a vybraných do 
meziobecní soutěže. Do  soutěže jsou zapojeny  organizace  z Paskova, Staré Vsi nad/Ondř., 
Staříče a Krmelína. Výsledky soutěže budou zveřejněny již v sobotu na výstavě.

Trochu informací k pravidlům soutěže, každá organizace  určí do soutěže:

- 16 králíků z 5 plemen starších 3 měsíců, do soutěže bude započítáváno 12 nejlépe 
hodnocených králíků

- tři druhy plemen drůbeže ve třech klecích, do soutěže bude započítáváno 6 kusů nejlépe 
hodnocené drůbeže.

Uvádím pro ty spoluobčany, kteří by nám  chtěli  pomoci při instalaci výstavy:

svoz materiálu a klecí začne v pondělí 18. 6. v 16 hod. od chovatelského střediska, se svozem 
pokračujeme ještě v úterý 19. 6. od 9 hod.

ve středu 20. 6. od 9 hod. začne stavění klecí a stanů
ve čtvrtek od 10 hod. konečné úpravy výstavy, výzdoba a pod., od 14 hod. bude přejímka 

zvířat. Práce bude dosti,  kdo jste ochoten nám pomoci,  budete vítání.

    Na závěr bych rád poblahopřál všem našim členům, kteří se dožili významného životního jubilea 
Jsou to přátelé:



                      Blažek Jaroslav,  Mylek Ladislav, ing Jamroz Pavel, Košak Jiří, Jarolím Leoš.     
    
    Jubilantům přeji jménem celého výboru ZO ČSCH Krmelín hodně zdraví, životního optimismu a 
co nejvíce úspěchů v chovu drobného zvířectva.    
                                                                                                                         Ing. Pavel Jamroz

Informace ZO-CHPH Krmelín (CHPH=chovatelé poštovních holubů)

     
    ZO Krmelín má v současné době dvacet členů převážně z Krmelína a Brušperka. Spadá pod 
oblastní sdružení CHPH Frýdek-Místek, které sdružuje 120 chovatelů části našeho okresu, 
poněvadž Třinec a okolí má své sdružení. Tato OS Frýdek-Místek organizuje o každém víkendu 
v měsících květnu, červnu, červenci, srpnu a září závody. OS Frýdek-Místek spadá pod český svaz 
CHPH, který pořádá krajské a zemské závody. Naše ZO zasílá holuby na všechny typy závodů. 
Okresní závody začínají na nejkratší vzdálenosti (vzdušnou čarou do Krmelína 135 km), až po 
velké závody, což je z belgického přístavu Oostende cca 1100 km.
Pořadí doletu se stanoví podle průměrné rychlosti letu holuba a uvádí se v m/min. Pro zajímavost 
stojí uvést, že holubi se vracejí domů rychlostí často ovlivněnou počasím (protivítr, déšť), od 60 do 
120 km/hod.
     Prvním celomoravským závodem letošní sezóny byl závod 20.5.2001 z Chebu (430 km). Na 
startu se sešlo 36 500 holubů chovatelů celé Moravy. Vítězem se stal holub z Krmelína týmu 
Olympia-Mácha. Toto vítězství je velkým úspěchem nejen pro samotného chovatele, ale ZO 
Krmelín se dostává do podvědomí celé chovatelské veřejnosti nejen v ČR. Naše ZO je vysoce 
hodnocena chovateli nejen v ČR, ale i v zahraničí. V šedesátých a sedmdesátých letech to byl Ing. 
Brož Miroslav, který svými výsledky nechával vědět o Krmelíně, později Ing. Ranocha Václav a syn 
z Brušperka, kteří se stali mistry ČR v roce 1998. Velkých úspěchů dosahuje tým Olympia -
Mácha, který se skládá z chovatelského tria Mácha Jan senior a synové  Vítězslav a Mojmír. O 
holuby z naší organizace je velký zájem. Každoročně v dubnu pořádáme velkou burzu v sále 
restaurace na Benátkách. Zde se sjíždí chovatelé nejen z celé ČR, ale také ze zahraničí, kteří si 
odvážejí chovné posily pro své chovy.
                                                                                                                                Vítězslav Mácha st.

Z činnosti klubu důchodců

    
   V tomto už jarním období se činnost klubu rozběhla na plné obrátky. V měsíci dubnu, jako každý 
měsíc, jsme uskutečnili přátelské posezení v restauraci Nautilus a mělo předvelikonoční náladu. 
Posezení zahájila Krmelanka a po zahájení a uvítání předsedkyní paní Cintlerovou byl v rámci 
programu vydražen velký velikonoční beránek s dvěma ovečkami, které upekla paní Vijačková 
Zdenka a velký, krásně pletený tatar, který daroval pan Plaček Dalibor. Výtěžek „dražby“ šel do 
klubovní pokladny. Po pár písničkách následovala soutěž formou kvízu, který připravila paní 
Grutmanová. Otázky byly z historie Krmelína, správné odpovědi byly odměněny buď perníkovými 
figurkami nebo tatary. Po soutěži se rozproudila volná zábava, Krmelanka vyhrávala, končilo se 
zpěvem a tancem. Účast 54 členů.
     Soubor Krmelanka s pásmem „Vítání jara“ vystoupil ještě v Brušperku, Staré Vsi a Paskově a 
všude jim tleskaly plné sály.
     Dále byly vyplevány a upraveny mísy s kytičkami u pomníků padlých a vyplevány schody a 
vstup, zúčatnili jsme se zájezdu do divadla, uskutečnilo se další setkání žen v Dámském klubu, 
uskutečnily se návštěvy u starších jubilantů a byly rozeslány blahopřání.



     Hned 1. května naše činnost  pokračovala společnou vycházkou, kdy 29 účastníků za krásného 
počasí se prošlo trasou: od pana Matušínského Dušana ulicí Záhumenní, okolo kopce a po 
„Příčnicí“ k chatě pana Nováka, kde byl ve stínu krátký odpočinek a pokračovalo se okolo lesa, 
ulicí Starodvorskou k panu Ing. Jaromíru Havránkovi , kde ve stínu stromů bylo občerstvení.
     Další akcí bylo pravidelné květnové posezení v restauraci  Nautilus s programem, zaměřeným 
k oslavám Dne matek. Po zahájení Krmelankou a uvítání všech předsedkyní paní Cintlerovou, se 
ujal slova pan Plaček  Leoš, který program připravil a slovně doprovázel. Zahájil připomínkou l. 
máje - svátku práce, pokračoval 2. květnem, což je den osvobození Krmelína a pokračoval 8. 
květnem  - což je výročí ukončení 2. světové války a zdůraznil vznik a tradici Dne matek. Pak se 
svým programem ke Dni matek vystoupila „nejmladší“ generace a sice děti z mateřské školky. Za 
své vystoupení, mimo ohromný potlesk, byly odměněny  balíčky. Program pokračoval přáním 
„střední“ generace, která zahrála 4 písně ze skladeb Leoše Janáčka. Po krátkém slovním vstupu 
pana Plačka Leoše, přála maminkám a babičkám „nejstarší“ generace, v podání Krmelanky a 
jejich zpěváků. Závěrem děkoval pan Plaček Leoš všem maminkám a babičkám za jejich lásku, 
péči a starost o děti a rodinu a popřál jim všem mnoho zdraví a hodně pobytu mezi námi. Pak 
pokračovala volná zábava, Krmelanka vyhrávala, zpívalo se a tancovalo. Při příchodu byla každá 
z přítomných žen obdarována „lineckým“ srdíčkem, které napekly naše ženy z kuchyňky, zbytek 
pečiva byl rozprodán. Účast 57 členů a hostů.
     Hlavní květnovou akcí byl jednodenní zájezd do východních Čech. Navštívili jsme 
v Třebechovicích světoznámý betlém, od kterého se nám nechtělo odejít a všichni jsme obdivovali 
celoživotní dílo pana Probošta, se stovkami figurek v činností. Mimo tento velký betlém (7x3 m) 
jsme si prohlédli ještě expozici betlémů, ať už dřevěných, skleněných, hlíněných, vyrobených ze 
slámy aj. a výstavu dětských hraček. Po přesunutí do Opočna jsme absolvovali prohlídku krásného 
zámku, který vystřídal mnoho majitelů, největší zásluhy na zvelebování měly rody Trčků a 
Colloredů a v r. 1945 přešel do vlastnictví státu. Viděli jsme nádhernou obrazárnu, zámeckou 
knihovnu, velkou sbírku historických zbraní a  etnografickou sbírku, prohlédli si mnoho komnat, 
jídelnu, pracovnu, dámský a pánský salón, zasedací sál, vše vybaveno nábytkem ze 17. a 18. 
století. Na prohlídku rozsáhlého zámeckého parku už nezbyl čas.
     Po obědě  jsme odjeli do Častolovic na prohlídku zámku a anglického parku, kde od r.1694 
sídlili Šternberkové. I zde jsme viděli mnoho staré historické krásy, ať už to byly ohromné sály, 
pokoje, jídelny, pracovny a  všude byly nádherně vykládané stropy s obrazy. Někteří si prohlédli i 
část zámeckého parku, který má nádhernou květenu a kde žije mnoho zvěře. Mnozí z nás ani to 
množství nádhery, krásy a bohatství nedovedli „strávit“.
     Po prohlídce a krátkém občerstvení jsme odjeli do Vamberka a navštívili jsme  muzeum krajky, 
kde při spatření tolika krásy, zaplesalo každé ženské srdce. Vystavovaný soubor se snad ani nedá 
popsat, to je třeba vidět.
     Pak už jsme se vydali na cestu domů, kterou jsme absolvovali s jednou zastávkou na jídlo a 
občerstvení. Domů jsme dorazili sice unavení, ale plní krásných dojmů, během zájezdu vládla 
dobrá nálada a přálo nám počasí.
     V květnu se konalo další setkání žen v Dámském klubu, zúčastnili jsme se generální zkoušky 
dětí základní školy na besídku ke Dni matek a po 5  letech jsme se fotografovali. 
     1. června se 10 členů zúčastnilo z aktivity Klubu důchodců Hukvaldy na Hukvaldech prvního 
srazu  Kubu důchodců z „Povodí Ondřejnice“. Za účasti asi 140 důchodců připravil Klub důchodců 
Hukvaldy v sále ZŠ L.Janáčka hodinový program, po kterém následovalo vystoupení zástupců 
jednotlivých klubů, kteří krátce informovali o činnosti svého klubu. Všichni byli pro navázání 
kontaktů a spolupráce a dohodla se schůzka předsedů klubů, kde se dojednají další způsoby 
spolupráce. Po skončení vyhrávala k poslechu i tanci hudba Klubu důchodců Hukvaldy.
     Další akcí bylo pravidelné přátelské posezení, které bylo tentokrát na prostranství u klubovny a 
bylo se smažením vaječiny. Počasí nám celkem přálo a krátká dešťová přeháňka nám nic  nevzala 
na dobré náladě, která celé odpoledne ovládla. Po zahájení, uvítání všech a seznámení s činností 



klubu a „oslavenci“, vyhrávala Krmelanka a všichni si pochutnali na výborné „smaženici“. Posezení, 
kterého se zúčastnilo 54 spokojených členů a  hostů,  se protáhlo do večerních hodin.
     Před námi jsou dva měsíce prázdnin a dovolených a všem, kteří se chystají na dovolenou, přeje 
výbor hlavně krásné počasí a načerpání nových sil.                        Lumír Šindel

   
Krmelínské ženy vyhrály (hasiči Krmelín).

    Druhé čtvrtletí roku začal rozšířený okrskový turnaj hasičů v malé kopané 8.4.2001 ve sportovní 
hale TJ SOKOL. Stal se kořistí družstva Pustkovce před Krmelínem a Proskovicemi. Domácí tým 
prohrál jen s vítězem a podal nejlepší výkon ze tří turnajů, když předtím skončil na 7. místě v Horní 
Suché a 5. ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
    Konec měsíce dubna je vždy zasvěcen stavění máje a lidové veselici před hasičskou zbrojnicí. 
Akci doprovázel již 6. ročník soutěže Jistá ruka v házení šipek a zabíjení hřebíků. Grilované 
makrely, pečená játra a uzené párky nasytily a velký výběr nápojů osvěžoval. K poslechu a 
v pozdějších hodinách i tanci hrála kapela p. Janka. Akce byla výborně přijata návštěvníky ze 
širokého okolí, kteří se bavili až do pozdních hodin.
    V prosincovém čísle jsme psali o vybavení sboru ruční motorovou pilou. Sedm členů našeho 
sboru absolvovalo v květnu školení obsluh řetězových motorových pil u instruktorů HZS Ostrava. 
Po teoretických i praktických hodinách, které probíhaly přímo v lese při skutečné těžbě dřeva, 
obdrželo průkazy, jimiž jsou oprávnění pracovat s motorovými pilami při hasičských a záchranných 
pracích nebo v rámci technické pomoci.    
    O týden dříve oproti tradiční době dne 19.5.2001 proběhl letos 32. ročník pohárové soutěže. 
Dopoledne se sjelo 12 družstev mladších a starších žáků, aby soutěžilo v požárním útoku. 
V kategorii mladších vyhrály Výškovice před Žabní. Stejný sbor zvítězil i ve starších před dvěmi 
družstvy z Ostravice. Odpoledne od 13.30 hodin začala soutěž dospělých. Dorazilo 20 mužských a 
8 ženských kolektivů, jež soutěžili o finanční i věcné ceny. Soutěž provázely velmi nepříznivé 
podmínky, kdy silný přerušovaný déšť nejednomu závodníku i kolektivu značně znepříjeňoval 
výkon. Přesto opět padl rekord tratě, který nyní drží družstvo z Trojanovic. Navíc byla vyhlášena 
soutěž nejrychlejších proudařů. U mužů vyhrál pravý proud z Trojanovic, ženy měly nejrychlejší 
sestřik terče u levé proudařky ze Staré Vsi. 

Výsledky soutěže  
Muži 1. Trojanovice 16,666 Ženy 1. Krmelín 24,207

2. Jistebník 17,577 2. Proskovice 24,345
3. Stará Ves n. O 18,146 3. Vratimov 24,934
4. Pustkovec 18,305
5. Oprechtice 18,353 

    Večer patřil taneční zábavě se skupinami Dezert a Hec. Chladné počasí, i když již nepršelo, 
přilákalo velmi málo návštěvníků, kteří však nepodlehli trudnomyslnosti a bavili se až do konce.  

                                               Z NAŠÍ  ŠKOLY

U P O Z O R N Ě N Í

     Všeobecná zdravotní pojišťovna, Okresní pojišťovna Frýdek-Místek,  upozorňuje občany na podvodníky, 
kteří zneužívají jméno Všeobecné zdravotní pojišťovny.



     Dne 1.6.2001 navštívili 1 občanku Hodoňovic mladá žena a muž. Této paní sdělili, že jsou z VZP, a že 
paní získala u příležitosti 25. výročí VZP a za odběr léků cenu - nádobí za 30.000 Kč a strojek za 40.000 Kč.
     Chtěli, aby jim paní ihned zaplatila DPH ve výši 9.900 Kč, a že ceny osobně předá ředitel 4.6.2001.  
     Jelikož VZP nemá  25. výročí a  ani žádné takovéto odměny nedává, upozorňujeme občany, pokud někoho 
výše uvedení podvodníci navštívili, ať ihned občané kontaktují Policii ČR.

                                                                                         ředitelství VZP ve Frýdku-Místku

P O Z V Á N Í

TANEČNÍ  POUŤOVÁ ZÁBAVA    - v pátek dne 22. června 2001 od  20.00 hodin
                                                          u haly TJ Sokol

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA - v sobotu dne 23. června    od 8 do 18 hod.
                                                                a v neděli dne 24. června  od 8 do 17 hod.
                                                                v prostorách před Zdravotním střediskem

TANEČNÍ ZÁBAVA -  ve čtvrtek  dne 5. července 2001 od  20.00 hodin
                                    u haly TJ Sokol

11. Ročník festivalu ROCK SHOW -  v pátek dne 20. července u haly TJ Sokol




