
Občasník č.2                                                                       Červen 2002

Vážení občané

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou již minulostí. Počty 
hlasů pro jednotlivé politické strany odevzdané našimi voliči jsou uvedeny dále. Účast voličů 
byla 68 %, což je o 10 % více než je republikový průměr.

V březnovém vydání Zpravodaje byly uvedeny investiční akce plánované v letošním 
roce. V současné době se dokončuje úprava uhelny na knihovnu v budově mateřské školy 
s předáním stavby k 28. červnu 2002. Poté bude přestěhována knihovna a zahájeny úpravy 1. 
patra v Obecním domě. Ostatní stavby budou realizovány po obdržení stavebního povolení 
s nabytím právní noci a po provedení výběrového řízení na dodavatele stavby.

Loni dokončené stavby 1. etapa chodníku na ul. Brušperské a vodovod lokalita Na 
Rybníčku byly úspěšně zkolaudovány.

Postupně se zvyšující denní i noční teplota signalizuje příchod dlouho toužebně 
očekávaného období – prázdnin a dovolených, času lákajícího k pobytům u vody i k poznávání 
blízkého i vzdáleného okolí. Nechť tyto činnosti přispějí k regerenaci tělesna i duševna a dodají 
sílu, vitalitu a optimismus. Příjemné, sluncem zalité prázdniny a dovolenou, prožité ve zdraví, 
přeje spoluobčanům za radu obce

         Ing. Václav Zezulka, starosta obce 
     

Informace o dění v obci od 21. zasedání zastupitelstva obce (27.2.2002)
 k dispozici je studie přeložky silnice I/58 v úseku Petřvald-Ostrava
 k dispozici je projekt cyklotrasy Radegastova stezka
 nabídka na opravu kříže na hřbitově v ceně asi 45 000,- Kč
 požádáno o nabídku na opravu kříže a údržbu lip okolo něj
 provedeno provizorní zpevnění ul. Lyskovy
 v MŠ proběhla komplexní inspekce za poslední  3 roky s velmi vysokým kladným 

hodnocením
 firma AGC Ostrava spol. s r.o. provádí rekonstrukci uhelny na knihovnu v budově MŠ v 

ceně  384 920,- Kč  s termínem dokončení květen 2002
 v rámci programu Obnovy venkova 2002 obec obdrží 200 000,- Kč na opravu místních  

komunikací  a 210 000,- Kč na cyklistické stezky
 aktualizována smlouva o prodeji plynovodu
 příprava schválení územního plánu
 kolaudace vodovodu Na Rybníčku 4.6.2002
 kolaudace chodníku - I. etapy podél ul. Brušperské
 řízení k stavebnímu povolení vedení NN podél ul.Lyskovy



Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 22. 5. 2002

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
   

a) kontrolu usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 21. zasedání zastupitelstva obce
c) připomínku z řad občanů o špatném stavu místního hřbitova

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
   

a) 15 členů zastupitelstva obce na volební období 2002 až 2006
b) výkup pozemku parc. č. 615/34 o výměře 506 m2 od paní Hany Janoškové do         

majetku obce  za cenu 50,- Kč/m2

c) výkup pozemku parc. č. 464 o výměře 168 m2 od p. Miroslava Ručky do majetku        
obce za  cenu 50,- Kč/m2 

d) výkup kanalizace  300 mm délky 102 m podél ul. Lyskovy do majetku obce od Ivy  
Klímkové, Ing. Kamila Šperlína, MVDr Jiřího Barhoně, p. Ludmily Jarolímové a Jana  
Jarolíma za zůstatkovou cenu 66 000,- Kč

e) rozpočtové opatření č. 1/2002
f) zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2001 
g)měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády  č. 122/2002

3. Zastupitelstvo obce ukládá:

a) informovat o postupu řešení úkolů 3 a), 3 b) z 18. zasedání zastupitelstva obce
b) připravit návrh postupu prací pro zástavbu za školou včetně profinancování obcí a   

majiteli  pozemků
c) intenzivněji se věnovat úklidu v obci (obecní komunikace, kosení trávy, úklid čekáren  

včetně úpravy cest na hřbitově)

SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

Z činnosti komise pro občanské záležitosti

     Dne 12. května  letošního roku uvítali zástupci obce a komise pro občanské záležitosti v 
Krmelíně do svazku obce 7 našich nových občánků. Citlivý hudební doprovod pana Petra 
Strakoše a vystoupení žáků zdejší základní školy pod vedením paní učitelky Dagmar Jínové 
potěšily všechny přítomné. K slavnostní atmosféře přispěl i starosta obce s malou pozorností 
maminkám ke dni matek a k 555. výročí první písemné zmínky o naší obci. Sváteční atmosféru 
budou rodičům a později i dětem připomínat fotografie pana Josefa Mikloše. Poděkování touto 
cestou patří všem, kteří se přičinili o milé květnové dopoledne.                                           
                                                                                                                           Hana  Plačková

Oslava k 555 letům Krmelína

    4. května v hale TJ Sokol Krmelín  proběhla oslava k 555 letům od první písemné zmínky o 
obci. Slavnost byla zahájena v 17.00 hod. panem starostou Ing. Václavem Zezulkou, který 
přivítal zúčastněné hosty a občany. Za čest si může obec považovat, že na slavnost přijel 
hejtman Moravskoslezského  kraje pan Evžen Tošenovský a paní senátorka Vašinková.
     Bohatý kulturní program začali jako první ti nejmladší, a to děti z mateřské školy "Šikulky" s 
vybraným pásmem.
Ti starší, žáci základní školy T.G.M. ukázali, jak je škola dokáže připravit do života. S lidovými 
písněmi a tanci vystoupil dětský soubor Ondřejnica. TJ Sokol  oddíl karate zaujal ukázkami 



sebeobrany. Sdružení dobrovolných hasičů předvedlo, že i tak malá obec disponuje moderní 
technikou. A nakonec  klub důchodců předvedl své originální číslo.
     Po programu  se mohli účastníci oslavy buď odebrat do Sportklubu, kde od 19.00 hod. hrála 
Ondřejnica anebo zůstat v hale na taneční zábavě. Od 20.00 hod. hrála v hale skupina Beatles 
Revival. Skupina hrála dobře, byla vybrána proto, že většina lidí zná jejich písničky. Po Beatles 
Revival pak nastoupila skupina HEC, která přiměla přítomné k tanci.
     Oslava měla také své půlnoční překvapení, a to ohňostroj přímo v hale. I když byl připraven 
bohatý program, účast nebyla nijak velká. Ti, kdo přišli, nelitovali, protože se dobře bavili až do 
rána.     

                                                        Martina Popelářová    

PODĚKOVÁNÍ

     Rada obce vyslovuje srdečné poděkování účinkujícím z Mateřské školy, Základní školy, 
tanečníkům a muzikantům ze souboru Ondřejnica, oddílu karate TJ Sokol Krmelín, Sboru 
dobrovolných hasičů, místnímu Klubu důchodců a těm, kteří připravili vystoupení, za jejich podíl 
na důstojném průběhu oslav 555 let od první písemné zmínky o obci.

Informace o nových úředních hodinách pošty Krmelín
     S platností od 1. 7. 2002 dochází ke změně hodin pro veřejnost na poště Krmelín  
následovně:

po – pá 08.30 – 11.30 13.00 – 17.00
     Na všech poštách České pošty, s. p., je mimo základních poštovních služeb (obyčejné 
zásilky, doporučená psaní, cenné balíky a cenná psaní, …) možno využít služby expresní 
služby „EMS“, a to jak u zásilek určených k dodání v tuzemsku, tak i do zahraničí. V tuzemsku 
použití této služby zajistí dodání zásilek nejpozději následující pracovní den. Zásilky jsou 
doručovány i o sobotách, ve vybraných místech i o nedělích a svátcích.
     V případě hmotnosti zásilky nad 15 kg Vám zprostředkuje pošta Frýdek-Místek 1, podání 
„Obchodního balíku“. Ten je možno podat do hmotnosti 30 kg a ceny obsahu
100 000,- Kč. U Obchodního balíku pošta zajistí dodání následující pracovní den po podání 
zásilky. Firmám a fyzickým osobám podnikajícím pak pošta nabízí službu „Profi balík“. 
Hmotnost podávané zásilky do 30 kg, cena obsahu do 100 000,- Kč. U obou služeb možno 
zaslat zásilku na dobírku, tj. pošta doručí zásilku pouze oproti zaplacení dobírkové částky 
příjemcem.

Z obstaravatelské činnosti pak pošta nabízí produkty Poštovní spořitelny, a to známé 
účty „Postžiro“ – pro běžné hospodaření domácnosti, od možnosti bezhotovostních plateb 
včetně SIPO, možnosti výběru hotovosti i platební kartu z bankomatu a na všech poštách, 
k možnosti zajištění výplat důchodů z tohoto účtu. Pro firmy pak běžný účet „Postkonto“. Pro 
oba účty je možno uzavřít řadu dodatků k účtu, tyto splňují všechny požadavky klientů a jsou i 
vzhledem k dosažitelnosti (na každé poště), více než-li srovnatelné s obdobnými produkty 
ostatních peněžních ústavů.

Známými produkty obstaravatelské činnosti pošty jsou stavební spoření ČMSS, a. s. 
(LIŠKA), Českomoravský penzijní fond, a. s. – penzijní připojištění. Oba produkty s výhodnými 
příspěvky. Dále pak Životní pojištění České pojišťovny, a. s. Pošta uzavírá rovněž „Povinná 
ručení pro motorová vozidla“.

Nejnovější službou pošty je „Dodávání tisku – podle volby odběratele“. Odběratel si 
vybere „titul“ (deník, časopis). Pak bez složitého vyřizování předplatného, Vám prostřednictvím 
doručovatele zajistíme dodávání Vámi vybraného titulu.

Jedinou službou, kterou již v obci Krmelín Česká pošta, s.p. neposkytuje, je
zprostředkování telefonních hovorů v hovorně na poště. Ke zrušení nedošlo z podnětu pošty, 
ale rozhodl o tom Český Telecom, a. s. v rámci svých strategických záměrů. Česká pošta, s.p. 
pouze tuto službu pro Český Telecom, a. s. vykonávala.



Jakékoliv bližší informace o výše uvedených i o dalších službách zajišťovaných Českou 
poštou, s.p., Vám podáme na poště Krmelín 0658/67 40 63. Dále je možné využít služby 
bezplatné informační telefonní linky České pošty, s.p. 0800/10 44 10, která poskytuje informace 
v pracovní dny po – pá od 07.00 do 19.00 hodin a v sobotu od 08.00 do 12.00.

K novým úředním hodinám Česká pošta, s.p. přistoupila na základě připomínek občanů. 
Věříme, že nové hodiny pro veřejnost budou plně vyhovovat občanům obce a že prodloužené 
hodiny se setkají u občanů s kladnou odezvou.
                             Česká pošta, s.p., obvod Frýdek-Místek, Ing. Libuše Bajerková, ředitelka

Změny v jízdním řádu ODIS od 16. 6. 2002
     Na základě vašich požadavků dochází od 16. 6. 2002 k několika drobným úpravám jízdních 
řádů linky ODIS č. 375.

Linka č. 375

- spoje s odjezdem z Fryčovic v 12.45 a 20.45 uspíšeny na 12.35 a 20.35 
- spoje s odjezdem z NH, Zářičí v 6.15, 14.15, 22.15 uspíšeny na 6.10, 14.10 a 22.10
- spoj s odj. v 9.55 z Oprechtic pro minimální využití zrušen
- spoj s odj. v 9.40 z Dolu Paskov pro minimální využití zrušen
- zaveden nový spoj v 17.12 z Oprechtic k Dolu Paskov
- zaveden nový spoj v 17.40 z Dolu Paskov do Oprechtic
                                             Jednatel a ředitel společnosti ODIS s.r.o., Ing. Aleš Stejskal                      

Připomínky k autobusovým jízdním řádům

     V důsledku reformy veřejné správy převezme od 1. 1. 2003 zodpovědnost za zajištění 
základní dopravní obslužnosti Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Z tohoto titulu nás odbor 
dopravy Krajského úřadu v Ostravě požádal o spolupráci při sestavení jízdních řádů na období 
roku 2003. 
     Nové jízdní  řády veřejné linkové osobní dopravy začnou platit od 15. 12. 2002, budou tedy 
ještě podléhat schválení referátem dopravy OkÚ F-M a následně pak budou od 1.1.2003 v 
plném rozsahu převzaty krajským úřadem.
     Na základě výše uvedeného Vás žádáme o zaslání připomínek nebo požadavků na úpravu 
autobusových jízdních řádů  linkové osobní dopravy v termínu do 30. 6. 2002 na Obecní úřad v 
Krmelíně. 

Náš rozhovor
     

Není to dlouho, co byly po naší obci rozmístěny kontejnery na velkoobjemový domovní 
odpad:  jako televizory, matrace a celá škála nepotřebných předmětů. Tato akce  se koná vždy 
dvakrát do roka, na jaře a na podzim a pro občany je zdarma. Že tuto službu občané důkladně 
využili svědčí, že již v prvých hodinách po rozmístění bylo všech 6 kontejnerů plných až po 
okraj a druhý den bylo téměř stejné množství kolem kontejnerů. Zeptal jsem se starosty obce 
Ing. Václava  Zezulky na jeho názor.

1) Pane starosto, očekávali jste takový zájem občanů o tuto službu?

    
Při sběru velkoobjemového odpadu pravidelně kontroluji situaci na všech šesti úložných     
místech. Na podzim loňského roku byly kontejnery zaplněny jen po úroveň  bočnic.
Při letošním sběru byly naopak přeplněny. Těžko se dá předvídat zájem občanů o tuto 
službu. 



2) Aby se již příště nestalo, že bude chybět prostor pro uložení takového množství odpadu,    
chystáte nějaké opatření?

    
Z pohledu na navršenou hromadu odpadů vyplynulo, že nedostatek prostoru pro uložení 
odpadu zapříčinili ti občané, kteří se pří této akci zbavili rovněž železného šrotu, který je 
možno celoročně ukládat do kontejneru u Autolakovny (jak je opakovaně připomínáno). Pro 
podzimní sběr provedeme drobná organizační opatření.

3) Myslíte, že by pomohlo,  kdyby  se u všech kontejnerů střídaly po celou dobu 24 hodin
hlídky (třeba z řad dobrovolníků), kteří by jednak dbali na řádné uložení a také, aby se
do kontejnerů nedával třeba kovový odpad, pro který je určen kontejner umístěny u 
Autolakovny p. Gracy?

Ukazuje se, že kontejner je po přivezení na místo zaplněn již za několik hodin, takže lze 
zkrátit dobu sběru. Uvažujeme o sběru jen v sobotu, aby měli všichni stejné podmínky, 
přítomnost organizátora v místech sběru by určitě přispěla uložením odpadu a oddělením 
železného šrotu k lepšímu využití objemu kontejneru. Lze říci, že jarní sběr 
velkoobjemového odpadu i přes jeho větší množství, byl zvládnut úspěšně. Není tedy důvod 
zbavovat se nepotřebných věcí jinak, ale počkat na podzimní sběr. Za pochopení děkuji.
                                                                         se starostou obce rozmlouval Josef Menšík   

VÝZVA  POLICIE ČR

Vážení spoluobčané,
     právem se obracíte a spoléháte na Policii České republiky ve věci ochrany Vašeho majetku. 
Bohužel jsou již dávno doby, kdy jsme si dovolili nechávat svá vozidla před domem 
neuzamčená a ráno jsme je nalezli na stejném místě ve stejném stavu. Společenské změny v 
našem státě silně ovlivnily vývoj kriminality a není v silách Policie ČR, aby byla všude a 
ochránila veškerý majetek ve svém služebním obvodu. Dále je nutno připomenout, že Policie 
ČR neplní pouze úkoly na úseku ochrany majetku a proto této činnosti nemůže věnovat plný 
potenciál svých sil a možností.
     Vzhledem k celospolečenskému vývoji na tomto úseku a zejména nepříznivému vývoji v 
našem služebním obvodu Vás vyzývám k dodržování následujících rad a doporučení:

 V rámci svých finančních možností si nechte vozidlo vybavit zabezpečovacím zařízením. 
Jako docela spolehlivá se ukázala kombinace více zařízení (např. zamykání řadící páky 
s imobilizérem, apod.).

 Vozidlo si vždy řádně zajistěte. Nenechávejte vozidlo odemčené ani při krátkodobém 
opuštění (odskočení do obchodu, do trafiky, apod.).

 Ve vozidle nenechávejte žádné věci. Sundávejte odnimatelný čelní panel autorádia 
(pokud je tzv. tatrankou vybaveno). Nenechávejte ve vozidle mobilní telefony, notebooky, 
diáře, apod.

 Nenechávejte ve vozidle ani prázdné tašky, kufříky, obaly či oděvní svršky. I tyto věci 
lákají potencionálního pachatele, protože si může myslet, že v nich něco je.

 Nenechávejte ve vozidle žádné doklady.
 Pokud ke vloupání dojde, zásadně do vozidla nesedejte ani na nic nesahejte. V 

současné době jsou již moderní metody na zajišťování i biologických stop a Váš zásah 
do tzv. místa činu by tyto i další stopy znehodnotil.

 Nebuďte lhostejní k cizímu majetku. V případě pohybu podezřelých osádek vozidel si 
zapište registrační značku a informujte naši policejní součást.

 Pokud budete svědky vloupání do vozidla nebo pokusu o odcizení, ihned volejte 
bezplatnou tísňovou linku 158 nebo v denních hodinách přímo naši součást 
0658/666222.                                                                                     



      V návaznosti na předchozí výzvu na úseku ochrany Vašeho majetku se na Vás opětovně 
obracíme s radami a doporučeními na úseku další majetkové a násilné trestné činnosti.
     V poslední době jsou v celé naší republice zaznamenávány případy, kdy pachatelé nabízejí 
po domech různé zboží a v rámci této nabídky oslovené osoby okradou o jejich majetek lstí 
nebo  i za použití násilí. Proto opět přicházíme s několika radami a doporučeními:

 Pachatelé této trestné činnosti si za své oběti vybírají osoby nemocné, slabé a osoby 
staršího věku.

 Zásadně osoby nabízející pokoutně zboží nepouštějte do bytu a raději ani neotvírejte 
dveře.

 Hovor veďte přes dveře nebo z okna.
 Doporučuji nabídku odmítnout a nenechat se přesvědčovat o výhodnosti nákupu. Je 

třeba nabídku důrazně odmítnout. Obdobné zboží si můžete nakoupit v obchodech, na 
trhu nebo v rámci reklamních akcí. Je neadekvátní kvůli ušetření pár korun přijít 
například o celoživotní úspory.

 V případě, že se pachatelé již dostali do bytu, nenechávejte je o samotě. Pachatelé 
většinou svou oběť požádají o sklenici vody nebo o rozměnění peněz a v nestřeženém 
okamžiku prohledají byt.

 V případě návštěvy zejména cizích osob nenechávejte peněženky a další drahé věci 
(mobilní telefony, šperky, apod.) na viditelných místech a nenechávejte tyty osoby o 
samotě.

 V případě, že již k okradení dojde, zaměřte se na popis těchto osob, popis oblečení, 
jejich řeč, přízvuk. Dále pak na vozidlo a registrační značku tohoto vozidla.

 Volejte bezplatné tísňové volání 158 nebo v denních  hodinách přímo na naši  policejní 
součást 0658/666222. Zaktivujte sousedy, kteří si mohou jako svědci všimnout dalších 
detailů, které pomohou při vyšetřování této věci a odhalení pachatele.

 Nebuďte lhostejní ke svému okolí. V případě pohybu podezřelých osádek vozidel si 
zapište registrační značku a informujte naši policejní součást.

 Uvědomte si, že co se dnes stalo sousedovi, zítra se může stát Vám.
    Jménem Obvodního oddělení Policie ČR Brušperk:  por. Michael Čaš, vedoucí oddělení 

Obec Hukvaldy                                                                                                    
nabízí i přespolním občanům důchodcům, kteří potřebují částečnou péči, ubytování v 
domě s pečovatelskou službou.

     Pro budoucí nájemníky je připraveno 24 bytů, každý z nich přibližně o velikosti 50 m2, z toho 
4 byty bezbariérové. Každý byt obsahuje kuchyň, předsíň s vestavěnou skříní, koupelnou, WC a 
další samostatný pokoj.
Nájemné v domě s pečovatelskou službou je věcně usměrňované, tzn., že při výpočtu nájmu se 
vychází z ekonomicky oprávněných nákladů / obec nemůže stanovit cenu nájmu volně/.
Předpokládaný nájem v těchto bytech bude činit 1 743,-Kč, včetně zařízení-kuchyňská linka, 
vařič, trouba, vestavěna skříň.

Předpokládána záloha na služby        1 188,-Kč  (teplo, voda, výtah, úklid spol. prostor,
                                                                                  osvětlení společných prostor)
Předpokládaná cena celkem                2 931,-Kč

Pečovatelská služba bude poskytována dle individuální potřeby. Tyto služby nejsou zahrnuty ve 
výše uvedených položkách. Ceny za jednotlivé úkony pečovatelské služby jsou dány zákonem 
č. 182 / 1991 Sb., v platném znění. Náklady za el. energii, vodu, telefon si každý nájemník bude 
hradit sám.
Případným zájemcům bude umožněno si byty prohlédnout.       
                                                                                                           Ing. Luděk Žáček, starosta

                                                                                                



Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění 
a ohřev TUV pro byty a rodinné domy

Pro obyvatelstvo, fyzické osoby, jsou vyhlášeny programy, na které Fond poskytuje podporu:

BIOMASA
ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev TUV pro byty a rodinné domy pomocí biomasy, 
příp. v kombinaci se solárním systémem. Jde výhradně o lokální systémy zajišťující dodávku 
tepla nebo teplé užitkové vody pro jeden nebo malou skupinu objektů.
TEPELNÁ ČERPADLA 
ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřevu TUV tepelnými čerpadly v obytných budovách, 
včetně rodinných domů pro fyzické osoby. Jde výhradně o tepelná čerpadla pro vytápění 
jednoho nebo malé skupiny objektů.
SOLÁRNÍ SYSTÉMY
ekologicky šetrné způsoby vytápění a zejména ohřev TUV v obytných budovách, včetně 
rodinných domů pro fyzické osoby 
VÝŠE DOTACE
U programů, kde je ekologicky šetrný způsob vytápění řešen využitím biomasy a solárních 
systémů poskytuje SFŽP ČR dotaci až do výše 50 % . U tepelných čerpadel tvoří dotace 
max. 30 %.
Základem pro výpočet podpory jsou náklady na pořízení, případně instalaci zdroje tepla, 
včetně příslušenství (bez otopných soustav v objektech). Fond se bude rovněž podílet na 
úhradě energetického auditu a vyjádření EKIS do výše 50% celkových nákladů na audit, 
maximálně do výše 10 tis. Kč nad základ pro výpočet podpory.
Zájemci o ekologické vytápění obdrží bližší informace na Obecním úřadě v Krmelíně.   

Žádosti o podporu přijímají a podrobné informace podá:
Krajské pracoviště státního fondu životního prostředí ČR pro kraj Moravskoslezský,
Ostrava, Prokešovo nám.8, tel.: 069- 6282056. Důležitá informace: smlouva o podpoře musí být 
uzavřená před plánovanou realizací.

POZOR - novou legislativou se zvyšují pravomoce obcí
1. Zákon o Odpadech 185/2001, účinnost dnem 1. 1. 2002:
    Orgány obce mohou uložit dle § 66, odst. 1 pokutu  do výše 300 000,- Kč
    - právnické osobě
    - fyzické osobě (občan), oprávněné k podnikání, které vlastní živnostenský list, využívá 

systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné      
smlouvy s touto obcí nebo které nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadu      
smluvně s jinou institucí, která má pro nakládání s odpady oprávnění

Pravomoc kontrolní činnosti:
     - obecní úřad
     - okresní úřad
     - inspekce životního prostředí 
2. Do 20 000,- Kč může obec dle zák. O přestupcích  č. 200/1990 v návaznosti na § 69 zák. o 

Odpadech pokutovat občana,  který neprokáže, že se zbavil autovraku v souladu s pokyny, 
které  příslušný paragraf nařizuje.                              

Ludmila Adámková

                                                                                          
Předvstupní nástroje aplikované v Moravskoslezském  kraji
     V zájmu přípravy na členství v EU a připravenosti na čerpání prostředků ze Strukturálních 
fondů, byly pro kandidátské země střední a východní Evropy připraveny Evropskou unií určité 
finanční nástroje. V České republice jsou (budou) realizovány tři hlavní finanční nástroje, které 
mají simulovat evropské fondy. Tyto nástroje jsou  Phare, Sapard a ISPA. Program Phare 



simuluje Evropský fond regionálního rozvoje, program Sapard Evropský zemědělský podpůrný 
a záruční fond a program ISPA Kohezní fond.
Phare
     V předvstupním (období do vstupu do Evropské unie) období je Program Phare vždy 
jednoletý, tzn. je vyhlašován každoročně.
Časový rámec jednoletého programu – např. Phare 2000
       - finanční memorandum (dohoda mezi českou a evropskou stranou) bylo podepsáno 31. 

10. 2000
- vyhlášení 1. kola výzvy k podávání žádostí - březen 2002 smlouvy s příjemci podpory 

musí být podepsány do 31. 10. 2002poslední termín závěrečné platby je 31. 10. 2003

Phare 2000
Prostředky Phare 2000 mají sloužit především k odzkoušení vlastního mechanismu výběru, 
rozhodování a kontroly. Pro realizaci programu byly vybrány tzv. „pilotní“ Regionální operační 
programy (ROP) a Sektorové operační programy (SOP). Návrh pilotních ROP a SOP předkládá 
k posouzení Ministerstvo pro místní rozvoj Delegaci Evropské unie.
Byly vybrány 2 cílové regiony NUTS II Moravskoslezsko (kraj Moravskoslezský) a Severozápad 
(kraje Ústecký a Karlovarský) a sektory Průmysl  a Lidské zdroje. Sektorové programy řídí 
ministerstva, ale musí být realizovány na území cílových (vybraných) regionů soudržnosti, tzn. 
Moravskoslezsko a Severozápad.
Na Phare 2000 bylo vyčleněno 16 mil. EUR ( 8 mil. EUR do NUTS II Moravskoslezsko a 8 mil. 
EUR do NUTS II Severozápad) z evropských zdrojů. Tyto se rozdělí mezi Sektorový operační 
program Průmysl (2 mil. EUR), Rozvoj lidských zdrojů (2 mil. EUR) a ROP Moravskoslezsko (4 
mil. EUR). Obdobně bude rozděleno výše zmíněných 8 mil. EUR v regionu soudržnosti 
Severozápad.
Dalších 16 mil. EUR ve stejném složení (2 + 2 + 4mil. EUR pro NUTS II Moravskoslezsko a 2 + 
2 + 4mil. EUR pro NUTS II Severozápad) je alokováno z českých zdrojů.

SOP Průmysl – Investiční fond pro výrobní sektor

Formou grantového schématu, prostředky: 2 + 2 mil. EUR. Poskytovatel grantu je Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, implementační agenturou je Agentura pro rozvoj podnikání v Praze.
Ve výběrové komisi je Moravskoslezský kraj zastoupen 1 členem.

Další informace:  www.mpo.cz

SOP Lidské Zdroje – Fond rozvoje lidských zdrojů 
Prostředky 2 + 2 mil. EUR. Poskytovatel grantu je Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
implementační agenturou Národní vzdělávací fond. Fond rozvoje lidských zdrojů má přispět 
k naplňování národního plánu zaměstnanosti a podpořit přípravu ČR na vstup do EU, obzvláště 
přípravu na Evropský sociální fond.
Obecným úkolem je poskytování finanční podpory na zlepšení zaměstnanosti a kvalifikační 
úrovně v regionech. Národní vzdělávací fond (NVF) je zodpovědný za celkovou administraci 
hodnotícího a výběrového procesu. Hodnotící komise je složena na tripartitním principu (MPSV, 
MŠMT, NUTS II, zaměstnanci, zaměstnavatelé). V regionu Ostravsko je zřízeno zastoupení 
NVF i MPSV (po jednom pracovníkovi). Regionální zástupce NVF v regionu bude odpovědný za 
výběr projektů, zástupce MPSV pak za kontrolní a monitorovací činnost.
Ve výběrové komisi je Moravskoslezský kraj zastoupen 1 členem.
Další informace: www.nvf.cz
Regionální pracoviště – Ing. Ilona Blažíčková, 069/699 3849
ostrava.NUTS@up.mpsv.cz

Odbor regionálního rozvoje KÚ – Mgr. Jiří Hudec, 069/5622 320
jiri.hudec.@kr-moravskoslezsky.cz



ROP Moravskoslezsko
1)   grantové schéma na podporu infrastruktury pro podnikání

      2)   velký projekt (investiční) – Vědeckotechnologický park
Na každý projekt bude alokováno 2 + 2 mil. EUR.
Z dodatečné rezervy Phare 2000 budou dále dle schválení Delegace EU financovány investiční 
projekty:
     1)   Podnikatelská zóna Ostrava – Mošnov

2) Podnikatelská zóna Kopřivnice – Vlčovice

Grantové schéma na podporu infrastruktury pro podnikání:
Poskytovatel grantu je Ministerstvo pro místní rozvoj, implementační agenturou Centrum pro 
regionální rozvoj (CRR) v Praze se svými regionálními pobočkami – Regionálními výkonnými 
jednotkami (RVJ). Řídícím a hodnotitelským orgánem bude Regionální rada (§ 16, zákon č. 
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje). Kontrolním a monitorovacím orgánem pak 
Výbor regionálního rozvoje (§ 17, zákon č. 248/2000Sb., o podpoře regionálního rozvoje).
Ve výběrové komisi je Moravskoslezský kraj zastoupen pěti členy.
Potenciálními příjemci pomoci jsou jednak žadatelé o podporu (budoucí příjemci grantu) a dále 
příslušníci cílových skupin, kteří se stávají konečnými uživateli podpory.
Z hlediska žadatelů se o grant mohou ucházet subjekty, které:

 patří mezi neziskové organizace, obce, profesní komory a další instituce veřejného 
sektoru

 mají ústřední sídlo na území České republiky, nejlépe v daném regionu NUTS II
 jsou přímo odpovědné za přípravu a organizaci projektu, nikoli prostředníky
 musí doložit zajištění prostředků na spolufinancování 

Žadatel o podporu může pro realizaci projektu vytvořit partnerství s dalšími organizacemi, 
jejichž sídlo je v České republice, Evropské unii nebo dalších kandidátských zemích.
Cílové skupiny musí tvořit výhradně fyzické osoby cílového regionu a právnické osoby, které 
mají své sídlo nebo alespoň pobočku v daném regionu a jejich zaměstnanci pracují v regionu.
Další informace:

 Regionální výkonná jednotka
Ing. Hana Tlučhořová, vedoucí RVJ
069/662 4751 linka 424
tluchorova@centrum.cz
www.crr.cz

 Odbor regionálního rozvoje
Ing. Petra Chovanioková
069/5622 318
petra.chovaniokova@kr-moravskoslezsky.cz
www.kr-moravskolezsky.cz

Program SAPARD – venkovská opatření
Program Sapard  je program Evropské unie zaměřený na rozvoj venkova a zemědělství na 
období 2000 – 2006. Program může být ukončen i dříve , a to pokud ČR vstoupí do EU před 
rokem 2006.
V roce 2000 byl zpracován Plán rozvoje zemědělství a venkova České republiky na období 
2000-2006. Jedná se o dlouhodobý strategický dokument.
O programu Sapard se hovoří v ČR již několik posledních let. Vyhlášení programu Sapard stály 
v cestě 3 základní podmínky:

1.   Zpracování a schválení Plánu rozvoje zemědělství a venkova
2.   Zřízení Sapard agentury, regionálních poboček a jejich akreditace
3.   Podpis víceleté finanční dohody ČR – EU,resp. Roční finanční dohody

V současné době jsou splněny 1. a 3. podmínka, 2. podmínka vlastně také, akreditace proběhla 
a nyní se pouze čeká na schválení závěrečné zprávy Evropskou komisí. Vzhledem k lhůtám, 



které jsou v rámci takovýchto schvalování stanoveny, bylo schválení závěrečné zprávy v měsíci 
březnu tohoto roku.
V polovině dubna 2002 došlo k vyhlášení zkráceného termínu k předkládání žádostí. Tento 
mimořádný termín pro příjem žádostí bude měsíční, tzn. že ukončení příjmů žádostí bylo 
počátkem května 2002.
Další administrace: V první polovině května 2002 byly provedeny ex-ante kontroly (= 
předběžné). Hodnocení regionální výběrovou subkomisí a bodování předložených 
projektů/žádostí proběhlo do konce května 2002. Národní výběrová komise (posuzuje projekty, 
jejichž celkové náklady jsou více než 5 mil. Kč) zasedla počátkem června 2002. Následně 
budou uzavírány smlouvy s úspěšnými žadateli, které by v těchto zkrácených termínech měly 
být doručeny do konce června 2002.
Výše uvedené termíny jsou  závislé na schválení závěrečné zprávy Evropskou komisí.
Vzhledem k tomu, že zahájení programu Sapard se neustále oddalovalo, došlo k nakumulování 
prostředků určených na program Sapard pro rok 2000,2001 a 2002. Roční objem prostředků 
alokovaných v programu Sapard pro ČR je 270 mil. Kč. Prostředky z jednotlivých let 
programu Sapard se mohou shromažďovat max. po dobu 2 let  letos (2002) může být 
rozděleno až 810 mil. Kč.
V roce 2002 budou pravděpodobně vyhlášeny 2 výzvy k předkládání projektů:

1.   v dubnu
2.   konec léta – počátek podzimu

Žádosti z 2. kola výzvy budou posouzeny a smlouvy s úspěšnými žadateli uzavřeny až v roce 
2003.

Celkové náklady předkládaného projektu musí být
min. 300 tis. Kč,
max. u opatření 2.1 – 50 mil. Kč
         u opatření 2.2 – 20 mil. Kč
V opatření 2.1 Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury lze udělit dotaci/grant ve 
výši 75 – 100 % celkových přijatelných nákladů.
V opatření 2.2 Podpora drobného a středního nezemědělského podnikání lze udělit 
dotaci/grant ve výši maximálně 50 % celkových přijatelných nákladů. Při těchto projektech by 
měla vzniknout nová pracovní místa.    
Podrobnější informace poskytnou zaměstnanci Sapard agentury – MMR:
Opava – Ing. Sojáčková 0653/696 162, Horní nám. 2,         sojgab@mmr.cz
Ostrava – Ing. Paláčková 069/611 05 46, Veleslavínova 4,  paljan@mmr.cz
www.mmr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje od 1. 3. 2002 „Intenzivní konzultace“ zaměřené na 
opatření 2.1 a 2.2, především na
 předběžná kontrola dokumentace nezbytné pro předložení projektu do programu Sapard, 
kontrola zpracované žádosti apod.
Úřední hodiny – pondělí a středa – 7:45 – 16:15 hod.
                                                                          Ing. Josef Jalůvka, zástupce hejtmana kraje
                              e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

                                      ŠKOLA VÁS INFORMUJE

Hodnocení školního roku 2001/2002
1. Školní aktivity
a)   Základní škola
      Ve všech ročnících naší školy probíhalo vyučování  podle vzdělávacího programu Základní 
škola, č.j.16847/96 – 2 , který  se snaží položit u žáků kvalitní základy moderního všeobecného 
vzdělání. Někteří pedagogové školy využívali  ve výchovně vzdělávacím procesu rovněž 
některých prvků Obecné školy. Učební plán výběrem a skladbou předmětů pokrývá všechny 
oblasti a obory Standartu základního vzdělávání a jím stanovené učivo chápe jako jádro 



základní vzdělanosti žáka. Ve  4.ročníku  se vyučovalo anglickému a německému jazyku, v 
5.ročníku pouze anglickému jazyku.
      Ve školním roce 2001/2002 ve škole pracovalo  15 zaměstnanců : 
ředitel školy Mgr. Dušan Ignačík, učitelky Mgr.Romana Tylečková, Mgr.Marcela Trávníčková, 
Zdeňka Hečková, Mgr.Dagmar Jínová, Mgr.Taťána Pavlicová, vychovatelka Anna Libišová , 
školnice Eva Hillová, uklízečka Jarmila Ručková, sezónní  topič Jaroslav  Staněk, vedoucí 
školní jídelny Růžena  Foltová, kuchařky Jaromíra Kvitová a Karla Heczková, pracovnice školní 
jídelny Nataša  Cholavová, katechetka  Lenka Staňková . 
     Naši školu  ve školním roce navštěvovalo 112 žáků, z toho 19 prvňáčků .Všichni žáci 
postoupili do dalšího ročníku, žáci 5. třídy odejdou do 6. ročníku základních škol v Brušperku 
(19), Staré Vsi nad Ondřejnicí (4), 4 žáci po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek nastoupí 
do 1. ročníku ostravského gymnázia.                                                                                                
      Zápis do  1. ročníku pro nový školní rok proběhl  v odpoledních hodinách 5. 2. 2002. 
Připravily jej  všechny učitelky včetně ředitele školy. K zápisu se dostavilo 23 dětí se svými 
rodiči či prarodiči, třem  byla  odložena školní docházka.
      Ve školním roce 2001/2002  prováděly Mgr. Romana Tylečková, Mgr. Marcela Trávníčková  
a Mgr. Dagmar Jínová nápravu   specifických poruch učení u  9 žáků. Všechny pedagožky mají  
kurz reedukace SPU.
     V průběhu roku dbali všichni zaměstnanci školy o důsledné uplatňování zdravotních a 
psychohygienických  hledisek : 

     -    každodenní  pitný režim
- dostatek pohybu o přestávkách , v hodinách TV i  v  mimoškolním čase 
- účast na různých sportovních soutěžích 
- žáci  1. – 4. ročníku se zúčastnili  plaveckého výcviku  (září –listopad  2001)
- škola se zúčastnila projektu Školní  mléko –  každý měsíc průměrně 50 žáků (45 % žáků 

školy) odebíralo mléčné svačiny, za celý školní rok děti odebraly 3970 kusů  svačin. Ve 
srovnání  s minulými  školními  léty zájem žáků (rodičů) klesá.

- žáci 2.a 4.ročníku se zúčastnili ozdravného pobytu v ŠvP v Horní Lomné (prosinec 
2001)

Ve školním roce se žáci školy účastnili těchto  kulturních akcí:
- Kino Luna Ostrava: filmové představení premiérové české pohádky Královský slib 
- Divadlo loutek Ostrava: divadelní představení Šípková Růženka (3.,4.ročník), Půjdem 

spolu do Betléma (1.-5.ročník), Princezna Majolenka (1. – 3.ročník)
-    ZŠ Krmelín : naukový pořad  ČESAHUP – etnické tance a jamování s bubny  
- ZŠ Brušperk : výchovný koncert Pavla Nováka - Řemesla 
- ZŠ Fryčovice: divadelní představení  Zlatovláska

b)   Školní družina
       Ve školním roce 2001/2002 bylo  zřízeno 1 oddělení školní družiny, tj. 25 žáků. V průběhu 
roku se někteří žáci odhlašovali a jiní přihlašovali. V průměru navštěvovalo školní družinu  
v průběhu celého školního roku 23 dětí.
Děti ze školní družiny se zúčastnily  několika akcí  okrsku Ondřejnice:
        listopad    -  Hry bez hranic (pořádáno ve Fryčovicích)  -   2. místo
        únor          -  Zlatý slavík  (pořádáno v Brušperku )         -  2. místo      

c)   Zájmové aktivity pro děti
       Ve školním roce 2001/2002 byla pro děti opět připravena pestrá nabídka různorodých  
aktivit pro smysluplné trávení jejich volného času : florbal (Dušan Ignačík), sborový zpěv 
(Marcela Trávníčková), počítače (Taťána Pavlicová), sportovní hry  (Anna Libišová), výtvarný 
kroužek  (Romana Tylečková), šachy (Zdeňka Hečková), školní časopis (Dagmar Jínová), 
angličtina pro 2. - 5. ročník (Martina Foltová), minikopaná  (Michal Čejka, Jaroslav Šindel), 
náboženství  (Lenka  Staňková ).  Dvakrát týdně dojížděla ze Základní umělecké školy v 



Brušperku paní učitelka Věra Ranochová a vyučovala zájemce  (současné i bývalé žáky školy) 
hře na housle  (sólově i v komorním souboru).
       Všem vedoucím těchto volnočasových aktivit, uskutečňovaných  pro „blaho“ Vašich
dětí, touto cestou děkuji. Je ovšem namístě vyzvednout paní učitelku Marcelu Trávníčkovou za 
natočení CD Motýlek s dětským pěveckým sborem naší školy, jimž zúročila své dvouleté 
dirigentské snažení a paní učitelku Romanu Tylečkovou, která svou výtvarnou invencí nesporně 
přispěla k vítěznému postupu  mezi 120 nejlepších třídních kolektivů, zúčastněných ve výtvarné 
soutěži firmy Nestlé Česko, s. r. o. (viz úspěchy v soutěžích).

d)  Zlepšování technického stavu  a stavební úpravy
       V letních měsících roku 2001 proběhla celková  rekonstrukce veliké suterénní místnosti a 
od začátku školního roku 2001/2002 v ní začala  fungovat školní družina. Obrovský dík patří 
paní vychovatelce Anně Libišové, která během  školního roku dokázala „vykouzlit“ z těchto míst 
útulný , estetický a pohádkový prostor. 
V září 2001 byly do PC učebny dodány nové stoly, v dubnu 2002 v učebně proběhla montáž 
žaluzií.  V květnu 2002 byla ve 2.třídě instalována nová tabule a koncem června položena nová 
podlahová krytina. V letních měsících budou vyměněny obklady na chodbách , posléze budou 
chodby vymalovány.

e)  Účast v soutěžích
       ZŠ T.G.Masaryka je členem Asociace školních sportovních klubů České republiky -AŠSK 
ČR (bližší informace viz. www. ftvs.cuni.cz/assk) a účastnila se mnoha tělovýchovných  soutěží. 
V některých z nich (včetně výtvarných,  hudebních apod.) dosáhla významných ocenění:
Florbal  - 1. místo v oblastní soutěži, 6.místo v okresní soutěži
Házená - 6.místo v okresní soutěži
Lehkoatletický trojboj – 3.místo v oblastní soutěži
Karolína Londinová – 3.místo v oblastní soutěži Loutnička: sólový zpěv
Výtvarná soutěž  firmy Nestlé Česko, s. r. o. – Nahlédni okénkem do kouzelného čokoládového 
městečka Orion – z 2004 škol byla 2.třída naší školy (p.uč.Romany Tylečkové) vybrána mezi 
120 nejlepších –  každý žák byl odměněn balíčkem sladkostí, kšiltovkou a třída dostala skříňku 
plnou výtvarných potřeb 
Loutnička – 3.místo v oblastní pěvecké soutěži – Karolína Londinová

Soutěž ve sběru starého papíru (únor – květen 2002)   
1. třída            516 kg         průměr   27,2 kg  na žáka
2. třída        1 547 kg         průměr  77,4 kg  na žáka
3. třída            619 kg         průměr   24,8 kg  na žáka
4. třída            449 kg         průměr   21,4  kg na žáka 
5. třída            954 kg         průměr   35,3  kg na žáka
Jednotlivci:
Nela  Dostálová  - 2. ročník :    367kg
Marek Čmiel        - 4. ročník :   256 kg
David Šperlín       - 5. ročník  :  206 kg          
Výtěžek 3104,-Kč byl převeden na účet obce a částka byla použita na nákup pomůcek, pro 
nejlepší třídu a jednotlivce  byly připraveny sponzorské dary.

2.  Mimoškolní aktivity
a)   Unie rodičů
      V září 2001 proběhla  schůze členů  Unie rodičů s volbou nového výboru:
předsedkyně  -  Jana Zábojová
pokladník       -  Lenka Zborovská
jednatel          -   Renata  Vychodilová 
členové          -   Kamila Balcarová , Iveta  Hradilová , Jaroslava Kvitová



       Stejně jako v minulých letech  Unie rodičů s ředitelem školy připravila a realizovala  
hodnotné akce pro žáky školy. Pro každou akci byly výborem Unie rodičů a vedením školy  
vzájemně upřesněny požadavky, materiální zabezpečení i organizační zajištění.
Obrovský dík za tuto práci  patří celému výboru Unie rodičů, obzvláště paní Lence Zborovské.
       
7. 12. 2001 - Mikulášská nadílka –  důstojný  Mikuláš doprovázený čertiskem čpícím peklem, 
(převlečení otcové žáků) navštívili  všechny třídy, podělili  děti dobrotami a největší „zlobivce“  
přetáhl Lucifer  pekelnou metlou…..
15. 2. 2002 - Dětský maškarní bál -  ve sportovní hale se sešla spousta rodičů s dětmi, aby se 
pobavili při programu  ostravského showmana  Zdeňka  Kačora , který se svými kolegy připravil 
pro děti diskotéku a  spoustu  zábavných soutěží.
9. 3. 2002 - 4. školní ples – v restauraci Nautilus byl připraven bohatý kulturní program  
(předtančení dětí z taneční školy Trend a Radost, cimbálová muzika Ondřejnica, hudební 
skupina Paradox Q, tombola)
31. 5. 2002 - Den dětí : hasičsko-branně-sportovní den – Sbor dobrovolných hasičů  Krmelín 
a pedagogové  připravila  v celém areálu školy  mnoho zajímavých aktivit: sjezd záchranným 
rukávem z 1. patra, skok do nafukovací záchranné plachty, zásah požárnického vozidla Denis 
a uhašení hořícího auta, střelbu ze vzduchovky, používání ručních hasicích přístrojů, 
koloběžkovou  jízdu zručnosti atd. 
19. 6. 2002 -  školní výlet na zámek a do ZOO v Lešné 

b)   Spolupráce s obcí 
    Oslavy 555.výročí vzniku obce
     Do těchto oslav, uspořádaných 4.května 2002, jsme se zapojili vystoupením dětského 
pěveckého sboru  naší  školy  Motýlek pod vedením paní učitelky Marcely Trávníčkové.

    Běh Terryho Foxe
     1.6.2002 se v obci uskutečnila dobrovolná humanitární akce – Běh Terryho Foxe, kterou 
společně organizovala obec, tělovýchovná jednota a škola. Hlavním účelem Běhu Terryho Foxe 
je  předávat dětem a mladým lidem Terryho poselství   a získávat  prostředky na výzkum 
rakoviny.  Terry Fox byl mladý Kanaďan, jemuž byla v 18 – ti letech amputována noha 
postižená  rakovinou kosti. Jeho touha překonat bolest, utrpení a bezmocnost ho dovedla 
k myšlence podniknout běh  napříč Kanadou a uspořádat sbírku finančních prostředků na 
výzkum rakoviny.  
Po pečlivé přípravě  se 12.6.1980 vydal na trať „maratónu naděje“ a za 143 dní uběhl 5565 km. 
Bohužel 28.6. 1981 Terryho rakovina (rozšířená do plic) přemohla….Terry Fox se stal národním  
hrdinou a  nová tradice se rychle rozšířila za kanadské hranice.
    V naší republice se Běh Terryho Foxe pravidelně uskutečňuje od roku 1993 – tehdy se ho 
zúčastnilo 40 lidí, o dva roky později už 7000, v roce 1997 už to bylo 55 000lidí (byly získány 
necelé dva milióny korun)  a v roce 1999 účast 90 000 lidí přinesla takřka 4 milióny Kč !
    Pedagogové školy  předregistrací  zájemců z řad žáků přispěli k organizaci celé akce, neboť  
podmínkou startu byla registrace u pořadatele a vložení  dobrovolného finančního  vkladu. Jako 
dík za tento libovolný finanční obnos dostal  účastník reklamní předmět (tričko, čelenku). 
    Byly připraveny dvě trati – kratší a delší, ve 14. 10 po odstartování  opustilo  94 účastníků  
libovolným způsobem (pěšky, na kole, na kolečkových bruslích apod.) areál  hřiště TJ Sokol 
Krmelín a absolvovalo jednu  z daných tras.Vybraná částka  3850,-Kč byla zaslána na konto 
Terryho Foxe.

c)     Nadační fond Mettis
        V září byly škole předány další počítače (Pentium 100 –166 MMX), získané od firem SME 
a.s., Hutní projekt Frýdek-Místek a.s., Distep a.s. V říjnu 2001 došlo k oficiálnímu předání PC 
učebny vybavené  10 počítači Pentium 100 – 166 MMX  zřizovateli ZŠ Krmelín  (díky tomuto 
vybavení se urychlilo vydávání  školního časopisu, připravovaného výhradně žáky , začala 
realizace vybraných hodin i výuka žáků se specifickými poruchami učení).V listopadu 2001 bylo 



předáno 5  počítačů  zřizovateli  ZŠ  Lučina.V první polovině roku 2002 byly pořádány PC kurzy 
(Základy PC, MS Word, MS Excel) pro občany Krmelína a další zájemce.                                                                                                                   

Sponzoři školy
Ředitelství školy děkuje touto cestou všem , kteří podpořili školu :
Ing. Jiří Vala z Brušperku  -  sportovní dresy
p. Pavlína Zajíčková  -  florbalové přilby
p. Ivo  Šindel , p.Miroslav  Hranický -  zapůjčení zvukové aparatury pro akademii Den matek
Ing. Roman Holbein  - výroba CD Motýlek
Pekařství  Boček  - dort pro nejlepší třídu v soutěži Pomůžeme našim lesům - sběr starého 
papíru
Potraviny Miroslav Hranický  - dárkové balíčky pro 3 nejlepší jednotlivce v soutěži  
Pomůžeme našim lesům                                                         Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                         
Zaměstnanci ZŠ přejí příjemné prožití letních měsíců a času dovolených ……..                                                  

"ORION" SOUTĚŽ
     Chtěla bych se s Vámi podělit o ukázky ze slohových prací dětí krátce po obdržení ceny ze 
soutěže "Nahlédni okénkem do města z čokolády".
Jednalo se o výtvarnou soutěž firmy ORION, které se zúčastnil kolektiv žáků 2. třídy. Z 16033 
prací vybrala porota 120 nejlepších. Krmelínské děti byly mezi nimi !
     Snažila jsem se zachovat autentičnost, a tak některé slovní obraty mých žáčků Vás možná 
pobaví. Děti si výhry (kšiltovka a balíček sladkostí pro každého, nálepka a skříňka s výtvarnými 
potřebami) velice cení. Spravedlivě se dělí o přestávkách o výtvarné potřeby a udržují si vzorný 
pořádek.                                                               Za žáky II. ročníku tř. uč. Romana Tylečková

     Paní učitelka vymyslela, že se zúčastníme soutěže "Nahlédni okénkem do města z 
čokolády". Dělali jsme z moduritu školu, kde se učili, jak se píše Č...                            (Barborka)
                                                                                                             
        ...a paní učitelka uvažovala, jak to budeme dělat. Ale potom na to přišla. Uděláme 
čokoládovou školu. A dělali jsme to z  moduritu. Nejdříve jsme to museli vyválet. A potom jsem 
ta břicha a hlavy museli vykrojit. A vlasy jsme dělali z šneků z moduritu. A taky jsme udělali 
tabuli...                                                                                                                                   (Nela)                                                             

     ...Vzali jsme modurit. Jak jsme měli teplé ruce, tak jsme to těmi teplými rucema, aby se to 
dalo rozmačkat. Udělali jsme školu.                                                                                    (Lukáš)                                                                                                            
    
    ...Dělali jsme co jsme mohli. Dělali jsme z moduritu. Dokonce i kluci, což jsem byl mezi nima i 
já. Tak jsme vydělali skoro celý modurit na vlasy. Pak jsme to dali vyvařit do jídelny...                                                            
                                                                                                                                             (Pavel)
                                                                                                      
   ...jak jsme dělali, kluci zašpinili paní učitelce lis na česnek...                                           (Lucka)          

   ...dělali jsme z moduritu děti, které se hlásí a ještě jsme dělali paní učitelku. A pak jsme je 
upekli v kuchyni. Pak jsme to poslali a čekali...                                                                  (Tomáš)

   ...Když jsme to upekli, tak jsme si to vzali a zabalili. Pak jsme to poslali do Prahy. Byli jsme 
vybráni z 16 033 prací, 120 nejlepších...                                                                               (Iveta)

   ... Přišel k nám pán a řekl: "Vyhráli jste!" Přinesl velké bedny. A v těch bednách byly kšiltovky 
a pak byly sladkosti. A pak přišla řada na tu velkou. V té velké bedně byla Orion skříň. A v té 
skříni byly výtvarné potřeby...                                                                                              (Lucka)



   ...A pak jsme šli k obědu a tam měla celá třída u oběda kšiltovky - ti co šli do družiny, měli 
kšiltovku Orion, a co šli domů taky měli kšiltovku Orion...                                              (Dominika)
                                                                                                     
   ...pak přijelo auto s cenami a přivezlo skříň. Potom jsme tam dali papíry a fixy a pastelky. 
Potom jsme si malovali. Všichni měli takovou radost, že si pořád jen malovali a malovali...                                                                       
                                                                                                                                            (Honza)

     Jednoho dne byla vyhlášena soutěž Orionu. Naši paní učitelku napadlo udělat čokoládovou 
školu. A potom jsme to poslali do soutěže. O pár dní později jsme dostali dopis ze soutěže 
"Nahlédni okénkem do města z čokolády", že jsme vyhráli. A jednoho dne k nám do školy přijel 
jeden pán, který nám naší druhé třídě a naší paní učitelce předal výhry. Víte co nám přivezl? 
Přivezl nám tři bedny. V jedné bedně bylo hodně kšiltovek, ve druhé sladkosti, ve třetí bedně 
byla skříň s výtvarnými potřebami.                                                                                    (Zuzana)                                                                                                        
                                                                                                                       
     Dnes paní učitelka přišla s nápadem, že budeme vyrábět čokoládovou třídu do soutěže 
"Nahlédni okénkem do města z čokolády".
     My jsme mysleli, že to budeme dělat z čokolády. Ale paní učitelka říkala, že to bude z 
moduritu. Tak nás zklamala. A pak jsme začali vyrábět. Vzali jsme ten modurit a přes lis na 
česnek jsme dělali vlasy. Ale byl tu ještě jeden způsob výroby vlasů a ten je horší. A to takový, 
že se z moduritu udělali malí šneci a ti se přilepili. Z moduritu jsme udělali kolečka. A to byly 
hlavy pro žáky. I těla byla kolečka, ale paní učitelka je přepůlila, a tak byla menší. Když to bylo 
hotové přilepili jsme to na kousek krabice, která byla pokryta modrým plátnem. Pak jsme na to 
dali papír a noviny.
     A netrvalo to ani měsíc a už tu byla krásná skříň.
     Hurá!!!                                                                                                                   (Barborka V.)                                      

Vandalové opět v akci

       V předvečer Dne matek, 11. 5. 2002,  vandalové  opět  projevili  své  morální  kvality a 
úctu k hodnotám, ohledy k výsledkům práce spoluobčanů. Snad zažívají při svých „nájezdech“ 
úžasný pocit síly a jedinečnosti. Na výsledky své  „spanilé jízdy“  jsou zřejmě hrdí. Předkládáme 
pouze výčet škod v objektu naší ZŠ: v klubovně důchodců zůstaly vymlácené tabulky v oknech, 
šest truhlíků na květiny bylo zničeno, hlína rozmetána kolem budovy, kvetoucí muškáty někdo 
ukradl (snad aby jimi obdaroval nějakou milovanou bytost?) 

Nějaký obětavec dokonce nelitoval námahy a obsah některých truhlíků před jejich 
zdevastováním  přemístil pootevřenými ventilačními sklepními okýnky do suterénu školní 
jídelny. Hmotná škoda přesáhla 1 800,- Kč. Za takovou sumu bychom mohli pořídit spoustu 
jiných potřebnějších věcí ……..                                                zaměstnanci ZŠ  T. G. Masaryka

                                                   REPORTÁŽ
Matkám k svátku
     Je úterý 14. května krátce před desátou hodinou dopoledne. Do místní školy se scházejí 
hosté a na chodbách pobíhají slavnostně oblečené děti. U vchodu do sálu v prvém poschodí 
žákyně rozdávají příchozím ženám vlastnoručně vyrobená blahopřání k svátku matek. Sál se 
zaplnil do posledního místa. Prvé řady obsadily děti z mateřské školky se svými učitelkami. Na 
podium vstupuje ředitel školy pan Mgr. Dušan Ignačík a v krátkém projevu vítá všechny 
přítomné a zároveň představuje účinkující. Je přece samozřejmost, že účinkující jsou téměř 
všichni žáci a žákyně zdejší školy. Písně, tance, hudební přednes žáků a žákyň, kteří navštěvují 
hudební školu v Brušperku se střídají na podiu, aby vzdali hold ženám, matkám. Za zmínku 
stojí, že se přítomným představil i pěvecký soubor zdejší školy "Motýlek", který má již své první 
cédéčko. Vše bylo pečlivě připraveno, za což jistě patří poděkování celému pedagogickému 
sboru.
     Nejvíce však bylo dojemné pro všechny přítomné, když na podium vystoupili "páťáci", kteří 
rozvinuli transparent, kde bylo napsáno, že se loučí s krmelínskou školou a pak  sestoupili s 



podia mezi děti z mateřské školy a předali jim symbolické klíče na stužce, aby je tím uvedli do 
prvé třídy po prázdninách.
     V odpoledních hodinách se uskutečnilo toto vystoupení ještě jednou pro rodiče.  
                                                                                                                                  Menšík Josef                                                                

Z NAŠÍ ŠKOLKY . . .
     Další školní rok se blíží ke svému konci - na co můžeme vzpomínat? V průběhu roku se 
naše děti zúčastnily mnoha akcí a programů, které pro ně připravily učitelky a pracovnice 
mateřské školy.
     Mohou vzpomínat na ....veselé hraní  ve vodě v předplaveckém výcviku, šest návštěv 
divadel  - buď přímo u nás v mat. škole nebo v Divadle loutek v Ostravě, setkání s čertem a 
Mikulášem vánoční posezení u stromečku, kde Ježíšek nadělil krásné hračky, maškarní ples, 
plný soutěží, veselí a zábavy. Velkým zážitkem a první zkušeností pro nás, děti i rodiče byla 
účast na přehlídce I. ročníku Ostravské Mateřinky, kde šest našich dětí vystoupilo s hudebně -
dramatickým programem "Čert a Káča" a "Maminko, řekni mi pohádku". Jejich vynikající výkon 
ocenili diváci velikým potleskem a děti získaly i věcné dárky. Jak jsou naše děti milé a šikovné, 
ukázaly i při setkání s nejstaršími občany naší obce, které pravidelně v předvánočním a jarním 
období potěší svým vystoupením. V měsíci květnu jsme společně oslavili i výročí 555 let od 
první písemné zmínky o naší obci, kde jsme i my přispěli svým programem k prožití kulturního 
odpoledne. U příležitosti Dne matek jsme v naší mateřské škole přivítali všechny rodiče a každá 
třída si pro své nejmilejší maminky připravila besídku jako projev lásky, něhy a poděkování. V 
závěru měsíce května se uskutečnil Den otevřených dveří, přivítali jsme naše nejmenší děti a 
umožnili jim tak příjemným prožitkem seznámit se s prostředím, které je očekává v září s 
nástupem do mateřské  školy. Na závěr jim děti zahrály pohádku "Jak šlo vejce na vandr" a 
zazpívaly "Vláček usínáček" a "Kočičí". V červnu nás  očekávalo radostné dopoledne ke Dni 
dětí a potom již v neděli 2. června odjelo 15 dětí na rekreační týdenní pobyt do hotelu Montér v 
Ostravici. Po návratu ještě uskutečníme výlet - tentokrát do Hvězdárny a planetária v Ostravě. 
Konec měsíce června znamená rozloučení se s 19 dětmi naší mateřské školy, které po 
prázdninách nastoupí do 1. třídy základní školy. Přejeme jim hodně úspěchů a samé jedničky!
     Za všechny připravené akce a programy děkuji dětem za jejich píli a snahu učit se a všem 
pedagogickým i provozním pracovnicím za vynikající práci, ochotu spolupracovat a tvořivě 
konat.
     Přeji všem malým i "velkým" dětem hezké a slunečné prázdniny a v měsíci září radostný 
návrat do svých tříd ve  školách.
     Přeji všem našim občanům dovolenou plnou pohody, odpočinku, poznání a sebeuspokojení.
Jestli máte chuť - připojte se k nám.

        Když jsi šťastný -                           Když jsi smutný -                                 Když jsi zlostný -
        směj se ostošest.                          spusť veliký pláč.                                 skřípej zubama.

         

                 

                                                
                                                                                Jitka Janková, ředitelka mateřské školy                                                                                                



ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Krmelínští házenkáři se v Praze neztratili ….
Nestává se tak často, aby se  krmelínští házenkáři zúčastňovali velkých turnajů, jakým byl 11. 
ročník Prague Handball Cup 2002 (PHC 2002) ve dnech 28. 3. až 1. 4. 2002. Tyto turnaje se 
v dosavadní historii staly významnou událostí pro házenkářské mládí nejen z Čech a Moravy, 
ale i z celé Evropy. Pořadatelé se snaží být originální, trvají na vysoké sportovní i společenské 
úrovni i poskytovaných služeb. To se jim zřejmě i v tomto ročníku znovu podařilo. Pro letošní 
ročník byly vyhlášeny 4 kategorie chlapců dle roku narození (1983 – 1990) vždy po dvou letech 
a stejné kategorie u dívek. Utkání se hrála v 19 halách v Praze a v nejbližším okolí, které měly 
ve všech případech mezinárodní rozměry hřiště (40 x 20 metrů). Utkání řídily v každé hale 4 
dvojice kvalitních rozhodčích,  hrála se v přesném sledu vždy od 8.00 do 21.00 hodin. Naši 
chlapci soutěžili ve skupině C – ročník narození 1987 – 1988 v halách Střešovice a TJ Ruzyň, 
která čítala 72 družstev. Celého turnaje se zúčastnilo 385 družstev z 20 zemí Evropy. Tato 
pozoruhodná účast na HPC 2002 svědčí o vysoké úrovni tohoto turnaje i bohaté historii 
dřívějších ročníků. Celá velkolepá mládežnická akce byla  velmi dobře zvládnuta, na její 
organizaci a průběhu se musely podílet stovky lidí.
Pokud se týkalo našeho družstva – TJ Sokol Krmelín – pak výsledky byly až překvapivě dobré. 
Kromě toho, že bylo nutno mnohým vysvětlovat, kde se Krmelín vůbec nachází, chlapci se za 
předvedené výkony nemuseli stydět. Mohli si zkonfrontovat úroveň nejen naší házené, ale i 
evropské a to nejen jako hráči, ale i jako diváci. Postupné výsledky byly následovné: 

TJ Sokol Krmelín -  Sparta Praha                20 : 6
                  -  ŠK Bratislava 15 : 12

-  HC Slavia Plzeň                                   19 : 5
-  Telecom Schwerin (Německo)             13 : 21
-  RK Šalata (Chorvatsko)            14 : 10
-  Jiskra Třeboň   11 : 16
- Pövle (Estonsko) 18 : 20

Družstvo TJ Sokola Krmelín reprezentovali tito chlapci: Krejčí Martin, Holbein Jan - Červenka 
Leoš, Huf Michal, Jarolím Tomáš, Šindel Ondřej, Šindel Petr, Štefánik Pavel, Vojtovič Radek, 
Vlasák Petr - Trenéři: Mácha Petr a Vijačka Mirek.
Osobně jsem využil pobytu v Praze a zúčastnil jsem se většiny zápasů našeho družstva jako 
divák a sledoval jsem i vyšší věkové kategorie. Jako bývalý házenkář jsem obdivoval úroveň 
mládežnické házené především u zahraničních družstev (Švédsko, Německo, Dánsko, Francie, 
Belgie apod.). Vesměs se jednalo o sportovní školy, které byly profesionálně vedeny 
s vynikajícím atletickým pojetím. Překvapilo mě také - jak početné týmy družstva doprovázely.
Začátek turnaje zastihl naše chlapce opravdu ve vynikající formě a především v základní 
skupině mile překvapili. Nezklamali ani v postupných utkáních vyjma zápasu proti Telecom 
Schwerin. Utkání se hrálo v 8.00 hodin ráno právě změněného času a z důvodu cestování 
z opačného konce Prahy na Ruzyň byl budíček již v 5.00 hodin. Asi právě proto se někteří hráči 
budili až v druhém poločase, kdy již bylo rozhodnuto. Další utkání byla z naší strany znovu 
kvalitní. Škoda, že v závěru turnaje přepadla některé naše hráče viróza, takže jejich výkony byly 
tím poznamenány. I přesto postupné ambice do semifinále nebyly beznadějné, neboť poločasy 
obou vyřazovacích utkání jsme shodně vedli o dvě branky, ale v závěru vždy ze zmíněných 
důvodů docházely síly a tak jsme ze závěrečných bojů vypadli. K postupu nám stačilo 
s Estonskem zvítězit o 2 branky, což za normální situace bylo velmi reálné. Naši kategorii 
nakonec vyhrálo družstvo Ribe HICI z Dánska. Náš přemožitel Pövle z Estonska skončil na 4. 
místě.
Předvedená hra i chování našich chlapců na hřišti i mimo by potěšila každého, především 
rodiče. Přesto, že chlapci si kromě dopravy a ubytování hradili šestidenní pobyt sami, určitě jim 
zážitky z házenkářského soutěžení  a prohlídky Prahy zůstanou …
                               Ing. Pchálek Leoš, člen výboru TJ Sokol Krmelín  



Sportovní aktuality
     V květnu proběhlo Mistrovství Moravy v tlaku v lehu. Závodník naší organizace se umístil v 
kategorii do 90 kg výkonem 185 kg na výborném 1. místě. Tímto Pavlu Pavliskovi gratulujeme. 
Rovněž radost našemu Sokolu dělá oddíl futsalu, který skončil na 1. místě v silně obsazené 
divizi a 16. 6. hrál o postup do druhé ligy v Brně. Všichni jsme drželi palce. 1. 6. pořádala naše 
organizace společně s obecním úřadem a školou běh Terryho Foxe. V letošním roce i přes 
poměrně slunečné počasí se tohoto běhu, ze kterého jde  výnos na boj a výzkum proti rakovině, 
zúčastnilo strašně málo občanů. Je opravdu smutné, že ani dobročinná akce neprobudí 
"Krmeláky" z celoroční letargie.
     Jelikož ani mezi mládeží není o pořádané akce takový zájem jako býval, rozhodli jsme se 
upustit od tradičního pouťového karnevalu. Pro "skalní" se 28. 6. uskuteční na hřišti TJ Pouťový 
táborák. Párky k opékání a nápoje  budou zajištěny.
     Všem občanům přejeme pěkné prožití dovolené a těšíme se na Vás od září v tělocvičně.
                                                                                           Za výbor TJ Sokol Lenka Zborovská                                                                                                                             

TJ SOKOL - oddíl futsalu
     Oddíl futsalu má za sebou celou sezónu 2001-2002. Dovolte nám malé bilancování společně 
s Vámi,  našimi příznivci. Futsalovému týmu "A" se v jeho šestiletém zastoupení naší obce 
povedl ten největší úspěch. Podařilo se mu vyhrát třetí ligu divize "G". Z třiceti odehraných 
zápasů mají na kontě 21 vítězství, 4 remízy, 5 proher, skóre 120 : 64 a získali celkem  67 bodů. 
Měli náskok celých pěti bodů před druhým týmem. Chtěla bych všem hráčům poděkovat a 
popřát jim mnoho dalších úspěchů. Jmenovitě: Matušinský Petr, Konečný Martin, Zedník Petr, 
Klímek Radim, Adámek Petr, Červenka Zdenek, Drastich Zbyněk, Hodulík Radim, Hrabovský 
Pavel, Mácha Pavel, Sýkora Aleš, Jakubek Aleš,
Polcer Radim, Hrebíček Daniel, Steiner Pavel, Žemba Vladimír.
     Futsalovému týmu "B" se bohužel už tak nevedlo. Po jeho ročním působení v 1. ostravské 
lize bohužel sestoupili do 12. ostravské třídy. Popřejeme jim taky mnoho úspěchů a snad jim 
příští sezóna vyjde lépe.
      Máme však pro Vás ještě jedno překvapení. Tým "A" díky svému prvenství v divizi "G" si 
zahrál dne 16. 6. 2002 kvalifikační utkání o postup do druhé celostátní ligy. Bohužel jim lidé, 
kteří do futsalu vidí, moc velké šance nedávali, spíše žádné. Kluci se nenechali odradit a na 
kvalifikaci se připravovali po svém. Prvním krokem, který udělali bylo, že si přivedli velmi 
zkušeného trenéra Janase Anastaziuse. Dalším velmi důležitým krokem bylo posílené mužstvo, 
o které se zasloužili tito hráči: Vítek Lukáš, Lechovič Tomáš, Bulava Martin. Po těchto krocích 
nastala velká dvouměsíční dřina.
     Je 5.00 hod. ráno a naši kluci společně se skalními fanoušky nastoupili před místní halou do 
připraveného autobusu a jeli všem ukázat, že mají na to hrát celostátní soutěž. Bohužel hned 
po příjezdu na místo nám dali brněnští fanoušci jasně najevo, co si o nás myslí a svým výrokem 
"Co tady chtějí  ti chudáci"  ještě více kluky popudili k tomu, aby předvedli co nejlepší výkon.
     Již při nástupu na první zápas  všichni pochopili, že podpora fanoušků, kterou si hráči 
dovezli s sebou, bude ten nejlepší útok na psychiku soupeře. Fanoušci byli  posíleni bubny, 
houkačkami, hasičskou sirénou, řehtačkami a svými hlasivkami.
     Největším zklamáním pro nás všechny však bylo, když i rozhodčí při zápase dávali jasně 
najevo, kdo by z kvalifikace měl postoupit.
     V úvodním zápase naši kluci změřili síly z mužstvem Kalábek Brno. Nervy našich kluků 
pracovaly na plné obrátky, a tak už v prvním poločase soupeř po šesti akumulovaných chybách 
(faulech) kopal trestný kop z deseti metrů. Naše branka byla skvěle připravena, a tak soupeř 
minul. Poločas skončil nerozhodně. Druhý poločas začali lépe naši kluci. V úvodu 26. minuty 
vstřelil Lukáš Vítek vedoucí a zároveň i jedinou branku tohoto utkání. Zápas skončil 1:0 ve 
prospěch našeho celku.
     Druhé utkání odehráli po desetiminutové přestávce s celkem Hellas Tour Brno. Toto utkání 
bylo ze všech nejdramatičtější. Hellas Tour Brno nastoupil ve velkém a po necelých deseti  
minutách vedli 2:0. Tímto výsledkem skončil i první poločas. Bylo vidět, že chlapci mobilizují 
veškeré síly a nemíní se vzdát jen tak. Dokázali to hned v úvodu druhého poločasu. O snížení 



stavu na 1:2 se zasloužil Zdeněk Červenka. Psychicky to hodně pomohlo a kluci asi ve 35. 
minutě vyrovnali na 2:2, ale rozhodčí bohužel balon v brance neviděl, a tak gól uznán nebyl. V 
poslední minutě jsme ještě kopali 10-ti metrový kop. Střela byla mířena výborně, ale zásah 
brankáře byl bohužel ještě lepší. Hellas Tour Brno - SK Krmelín 2:1.
     SK Krmelín versus Celo Brno. To byl zápas číslo tři, a pro naše mužstvo velice důležitý. V 
případě výhry našeho klubu i postup do druhé celostátní ligy. Důležitost potvrdili i kluci. Hned ve 
čtvrté minutě vstřelili branku. Dodalo jim to hodně odvahy a sil. Po mnoha šancích, které 
bohužel neproměnili, skončil zápas výsledkem 1:0. Velice důležitou branku vstřelil Hodulík 
Radim. Všem bylo jasné, že se může slavit, postup do druhé celostátní ligy je doma.
     Dovolte mi, abych jménem všech příznivců poděkovala v prvé řadě trenérovi panu Janasi 
Anastaziusovi za vzornou přípravu a všem hráčům za výbornou reprezentaci. Musím říci, že 
bylo vidět, že  do toho kluci dali vše co dostali, ale nejen to. Dali do toho všichni i své  "srdéčko". 
Jmenovitě   děkuji těmto hráčům: Bulava Martin, Červenka Zdeněk, Hodulík Radim, Hrabovský 
Pavel, Hrebíček Daniel, Klímek Radim, Lechovič Tomáš, Mácha Pavel, Zedník Petr, Matušinský 
Petr, Vítek Lukáš, Polzer Radim a vedoucí mužstva Bohuslav Vychodil.
     Snad se na mně kluci nebudou zlobit. Musím udělit jednu zvláštní pochvalu. Tato pochvala 
patří Petru Matušinskému. Ten se po půlroční pauze zapříčiněné operací kolena postavil opět 
do branky. Odvedl skvělý výkon a celému mužstvu byl velkou oporou obzvláště v době, kdy 
mužstvo vedlo 1:0 a soupeř kopal penaltu. Skvělým výkonem vše zachránil. Ještě jednou, všem 
blahopřeji.
     Dovolte nám, abychom měli ještě jednu prosbu. V případě našeho postupu už bohužel 
nebude v silách místního TJ zabezpečit chod tohoto oddílu. Předběžná částka k zabezpečení 
chodu a možnosti hrát 2. ligu zde v Krmelíně je 100 000,- Kč na sezónu. Proto jsme chtěli 
poprosit  místní podnikatele o pomoc. Budeme vděční i za tu sebemenší. Bližší informace a 
Vaše možné návrhy můžete telefonovat na číslo 0658-674220. Předem moc děkujeme.
                                                                                            Radana Matušinská, jednatel oddílu

Z činnosti klubu důchodců
Po výroční členské schůzi klubu důchodců, konané 7. března 2002, která zhodnotila 

činnost v roce 2001 a přijala plán činnosti na rok 2002, vcelku bohatá činnost pokračuje i 
v současné době.

Nadále se členové pravidelně schází každé pondělí k besedám. Dubnové přátelské 
posezení v restauraci Nautilus zpestřil dětský pěvecký sbor Motýlek při místní základní  škole a 
humorná scénka připravená členy klubu. Popřáno a zahráno bylo členům, kteří se v měsíci 
dubnu narodili. Přítomní pak byli seznámeni s tím, co výbor pro své členy připravuje. 
Následovala volná zábava s naší Krmelankou.

Květnové přátelské posezení bylo programem zaměřeno k svátku matek. Vystoupily 
v něm děti malého oddělení mateřské školy. I zde bylo popřáno v květnu narozeným a 
Krmelanka hudbou a zpěvem vyplnila podvečer.

Z dalších akcí, které klub pro své členy a příznivce připravil, byla 1. května vycházka za 
zdravím, tentokrát do Proskovic a zpět. Účastnilo se jí 27 osob.

Na 22. května připravili autobusový zájezd do Moravského Krumlova, na zámek ve 
Slavkově u Brna a k mohyle na bojišti tří císařů a pak do Olšan u Výškova na farmu herce Bolka 
Polívky. Počasí účastníkům zájezdu přálo a s připraveným programem byli spokojeni.

Členové klubu se podíleli vlastním vystoupením a další pak účasti na obecních oslavách 
výročí zmínky o obci.

K významným květnovým dnům upravily členky Klubu prostranství u pomníků padlých 
výsadbou květin.

Řada členů se účastnila školní besídky uspořádané žáky a učiteli základní školy u 
příležitosti svátku matek.

Na co se členové klubu důchodců nejvíce těší? Na novou klubovnu, protože stávající již 
kapacitně nestačí a plíseň ve zdivu ani zdraví lidí, ani vzhledu místností nepřidává.                                                                                   

                                                                                                                  František Novák



Pár slov od chovatelů
      Chovatelská sezóna je v plném proudu, přibývá starostí, čím a jak nejlépe nakrmit své 
oblíbence. Kdo neviděl batolící se malé, slepé, chlupaté nic z hnízda, nepochopí chovatelskou 
vášeň a zálibu. Ta radost, když jednou spatříte klubko chlupáčů nemotorně se pohybujících 
králíčků, kuřat, nebo holubů, stojí za tu každodenní námahu a starostlivost.
     Naše organizace se neuzavírá jen pro sebe samu, ale nezapomíná i na spoustu chovatelů 
drobného zvířectva, kteří nejsou našimi členy. Zajišťujeme očkování králíků a výstavní drůbeže. 
První očkování již proběhlo a druhé bylo koncem května a začátkem června. Třetí a poslední 
očkování proti myxomatóze a dalším nemocem proběhne koncem srpna letošního roku.
     Členům ZO ČSCH započaly nové starosti i radosti. Starost o zajištění a důstojné obsazení 
meziobecních výstav a soutěží. Radost pak každému chovateli učiní čestné uznání nebo 
alespoň dobré hodnocení jeho chovance na výstavě. První výstava byla 4. - 5. 5. 2002 ve 
Staříči. V meziobecní soutěži se umístili :
         1.  Staříč                                                 1 335    bodů
         2.  Krmelín                                              1 319,5 bodů
         3.  Paskov                                               1 319    bodů
         4.  Stará Ves n./Ondř.                             1 228    bodů
      Není to špatné vykročení do nové soutěže, výběr zvířat do další soutěže budeme muset 
ještě více zkvalitnit. Příští výstava se konala   31. 5.- 1. 6. 2002 ve Staré Vsi. 
      Zanedlouho nás čeká vrchol sezóny, výstava v Krmelíně o naší pouti, v termínu 
29. - 30. 6. 2002. O naší výstavě bych se rád zmínil v několika řádcích. Každým rokem 
pořádáme tuto výstavu  a vyzýváme naše spoluobčany k návštěvě. Nechci naříkat a lamentovat 
nad obtížností zajištění takové akce (převoz cca 10 t materiálu a další nutná manipulace s ním). 
Chci Vám jen přiblížit,  jakou podporu má u svých spoluobčanů např. Staříč, na jejich výstavu 
přijde přes 600 návštěvníků (naše návštěvnost byla loni něco málo přes 200). Lze říci, Staříč je 
větší, zrovna pršelo, atd. Přesto si uvědomte, že návštěvou, svou vlastní přítomností nejlépe 
vyjádříte uznání naší vynaložené práci a úsilí o zdar celé výstavy.
        Za výbor  ZO ČSCH Krmelín Vás k hojné  účasti zve výstavní výbor. Připravíme pro Vás, 
kromě spousty drobného zvířectva, také občerstvení, tombolu i kolo štěstí.
        Děkujeme předem za Vaši návštěvu.                                                       Ing. Pavel Jamroz

Z činnosti místních zahrádkářů
     Základní organizace Českého svazu zahrádkářského Krmelín sdružuje 57 členů, převážně 
starších 50 let. Dne 15. 3. 2002 jsme se sešli na výroční členské schůzi, abychom zhodnotili 
činnost minulého roku. Hlavní náplní naší organizace je zajišťování lisování moštu z jádrového 
ovoce. V minulém roce bylo vylisováno celkem 15642 litrů moštu. Tohoto množství bylo 
dosaženo přesto, že v naší obci byla poměrně nízká úroda jablek, jen díky zákazníkům  z 
okolních obcí. Účtovaná cena za vylisování jednoho litru moštu byla 1,50 Kč.  Obsluha p. 
Petrovský Oldřich a Mácha Milan úspěšně zvládli tuto náročnou činnost, mnohdy až do 
pozdních nočních hodin, aby zmoštovali ovoce všem, kteří v uvedený den měli zájem moštovat.
     V brigádnické činnosti byla provedena údržba moštovacího zařízení, sekání trávy okolo 
moštárny, nalepení nové vrstvy těžké lepenky na střechu moštárny a  přístřešku. Byl proveden 
taktéž nátěr okapů a svodů. Nelze opomenout ani bezplatnou opravu svodu panem Václavíkem 
Josefem, za což mu patří poděkování.
     Dne 8. října 2001 uspořádala naše organizace zájezd autobusem na okresní výstavu ovoce 
a zeleniny do Vratimova. Je škodou, že autobus nebyl plně obsazen. Na této výstavě 
vystavoval za naši organizaci ovoce p. Velička Radomír. 
     Na úseku odborné přípravy členů byla na výroční schůzi přednesena přednáška předsedou 
ZO ing. Zdeňkem Šindlem na téma "Výsadba a pěstování jabloní".
     Výroční schůze rovněž zvolila nový výbor ve složení: ing. Šindel Zdeněk - předseda, Mácha 
Milan - hospodář, Jakubek Karel - jednatel a členové výboru Havránek Dušan, Matušínský 
Dušan, Petrovský Oldřich a Strakoš Rudolf. Revizní komisi tvoří Ptáček       Zdeněk a Sýkora 
Zdeněk.



     V letošním roce chceme nadále udržovat v dobrém stavu lisovnu ovoce a zajišťovat lisování 
jádrového ovoce za cenu 1,50 Kč za 1 litr moštu. Pro zvýšení odborné úrovně členů zajistíme 
přednášku a tématický zájezd.
     K zlepšení činnosti bychom přivítali náměty jednotlivých občanů, kteří mají zájem o 
zahrádkářské práce jak v okrasné tak i užitkové zahradě. Podněty je možno předávat výše 
uvedeným členům výboru. Rádi rozšíříme členskou základnu o nové členy.
     Přejeme všem občanům hodně pěstitelských úspěchů a radost z výsledků práce na svých 
zahrádkách.                                                         Za místní organizaci ČSZ Ing. Šindel Zdeněk
                                                                             

Činnost Sboru dobrovolných hasičů.
     První polovinu roku otevřel tradiční výstup na Lysou horu. Jen 6 účastníků bylo spokojeno se 
zdoláním vrcholu obdařeného velkou sněhovou nadílkou. Družstvo mužů absolvovalo 3 turnaje 
v malé kopané, když se v Pustkovci umístilo na třetím místě, ve Staré Vsi na 4. místě a na 
domácím turnaji v Krmelíně obsadilo 3. místo za Pustkovcem a Starou Vsí II.
     Hasičský ples s drdolem nebo copem se uskutečnil 23. února 2002 ve sportovní hale a měl 
několik vrcholů. Předtančení disko tanců, provedené nastupující generací dětí, soutěž o 
nejoriginálnější ozdobu hlavy - drdol nebo cop a nakonec tombola s řadou hodnotných cen a s 
první cenou přehrávačem DVD. Ale jeden vrchol byl mezi nimi největší. Vystoupení skupiny 
DÝM TÝM tentokrát obsahující prvky moderní gymnastiky, někdejších spartakiád a rovněž 
svižného disko tance na hudbu z Titaniku, Mé vlasti a Těžkého Pokondra  zvedal diváky ze 
sedadel. Originální přestrojení dodalo vystupujícím na atraktivnosti a leckterý neznalý se za 
nimi ohlížel.
     Stavění máje na konci měsíce dubna s grilovanými makrelami, pečenou játrou a 7. ročníkem 
soutěže Jistá ruka se stalo nedílnou součástí oslav jara. I letos mohli zhlédnout spokojení 
návštěvníci vztyčení májky, poslechnout si a zazpívat s hudbou p. Janka a do pozdních hodin 
vychutnávat klid, pohodu a speciality připravené Dým Týmem a p. Havránkem.
     Pohárové soutěži O putovní pohár Obecního úřadu - Memoriál Vladimíra Kováře po dlouhé 
době přálo chladnější přesto nedeštivé počasí. Dopoledne proběhla soutěž mladých hasičů s 5 
kolektivy mladších a 10 kolektivy starších žáků v požárním útoku. Mezi mladšími hasiči bylo 
pořadí 1. Výškovice, 2. Janovice, 3. Krmelín, starší žáci měli na 1. místě Mošnov, 2. Jistebník a 
3. Petřvald. Odpoledne od 14 hodin odstartovala soutěž dospělých kolektivů za účasti 19 
mužských a 4 ženských kolektivů. I když letos nebyl překonán rekord trati, byly k vidění kvalitní
výkony. Pořadí na prvních pěti místech v kategorii mužů a úplné pořadí družstva žen:

Pořadí       Sbor                   Dos. čas              Dos. čas                                              Dos. čas
muži                                      I. kolo                  II. Kolo                                                   ženy  
        ________________________________________________________________________                   
      1.         Petřvaldík           17,307                     N                    Stará Ves n. O        25,249
      2.         Jistebník             18,071                  17,527                   Fryčovice            36,004
      3.         Trnávka              18,642                     N                        Vratimov                  N
      4.         Košatka              18,991                   17,683                 Proskovice               N
      5.         Kojkovice            19,261                     N                                     
_______________________________________________________________________

     Finále, kde postoupilo těchto 5 družstev, se běželo letos o živé sele, přičemž čas z prvního 
kola se nezapočítával. Z pěti družstev dokončily 2 a selátko těsně o 156 tisícin sekundy získal 
Jistebník.
     Družstva dětí se scházejí v pátek od 16 hodin v budově hasičského domu, aby se 
připravovaly na soutěže jak celoroční pořádané Okresním sdružením hasičů Frýdek - Místek, 
tak pohárové, na nichž získávají další soutěžní zkušenosti. V jarním kole Celoroční okresní 
soutěže v Kunčicích pod Ondřejníkem obsadili mladší 9. místo a starší 11. místo. Kromě 



hasičských soutěží si děti zajely na kole na hrad Hukvaldy a byly se podívat na motokrosu v 
Paskově, byly si zaplavat na bazénu v Porubě a zahrály si minigolf v Ostravě - Zábřehu.
     U příležitosti dne dětí připravili členové sboru pro základní školu ukázky z činnosti hasičů. Z 
druhého patra byl natažen rukáv a pod oknem v prvním patře rozprostřena síť v rukou hasičů, 
na nichž si děti vyzkoušely evakuaci z budovy. Zapálený vrak vozidla byl nejdříve uhašen vodní 
puškou IFEX 3000 a posléze z něj byla pomocí hydraulické soupravy odstřižena střecha pro 
demonstraci zařízení používaného u dopravních nehod, nebo tam kdy je nutné něco 
rozstřihnout nebo roztáhnout. Na akci byl k vidění vybavený zásahový vůz Dennis HZS Ostrava.
     Zásahová jednotka sboru byla vybavena dvěma novými hliníkovými žebříky o výšce 9 m a 
12 m, které doplní dřevěné skládací žebříky, které jsou dosud ve výbavě obou vozidel a 
usnadňují pohyb hasičů při zásazích ve výškách. Poslední úterý v květnu byla zásahová 
jednotka v činnosti, když spolupracovala na likvidaci ohniska požáru v salaši na krmelínském 
kopci. I když by se mohlo zdát, že dlouhou dobu nebylo nutné vyjíždět se zvuky sirény a 
spěchat k ohni, skrytá nebezpečí např. vadné elektroinstalace, porušení skladování hořlavých 
materiálů, předpisů požární ochrany i nevyzpytatelné hry dětí mohou tento klid změnit. 
Nepodléhejte relativnímu klidu a uspokojení, že všechno je v pořádku a nic se nemůže stát, 
zanedbání povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně i obecně známých pravidel se 
mohou vymstít.
                                                                                                  SHD Krmelín Ing. Mojmír Knebl

A K T U A L I T Y
Na aktuální téma:
    Jak ovlivňuje občany Krmelína používání tepelné energie (plyn, elektřina,tuhá paliva) ? 

Topíme především plynem. Protože bydlím v místě, které není dostatečně chráněno a v zimě 
často fouká studený vítr, musíme dotápět koksem nebo dřevem. Občas spálíme i domácí odpad 
(papír, dřevo). I když manžel i já pracujeme, je topení plynem pro nás nákladné. Přesto je 
topení plynem dobré, protože máme ve sklepě pořádek a nikde se nepráší, tak jak předtím, 
když jsme topili šlamem.                                                                                                J.K., 48 let
                                                                                                    
Jelikož v naší obci byla zavedena plynofikace, pořídili jsme si plynový kotel a přešli na plyn. 
Poněvadž v domě bydlíme dvě rodiny, tak nám to po finanční stránce vyhovuje. Kdybychom v 
domě zůstali sami dva, tak nevím jak z důchodu bychom to zaplatili.                           L.B., 59 let
                                                                                                                                  
Doma topíme převážně elektrickou energii, ale když teplota klesne pod -20 °C, tak topíme 
koksem, jinak by jsme se při dosavadním zdražování nedoplatili. Přesto je naše topení 
ekologické a nemáme doma tolik prachu a špíny, kdybychom měli topit jinak.
                                                                                                                                      Z. H., 51 let

Řadu let jsme domek vytápěli tuhým palivem. Po zavedení plynu do naší obce, jsme se rozhodli 
předělat topení na plyn. Plynem topíme, vaříme i ohříváme vodu. V současné době je provoz 
nejlevnější. Je to topení ekologické. Pro nás starší je jistým pohodlím.
                                                                                                                                     O. Š.,  61 let

Před 10 lety jsme si postavili v obci dům a ihned jsme si pořídili topení na elektřinu, protože to 
bylo výhodné. Ale teď, když se každým rokem zdražuje, je to po finanční stránce nákladné. 
Přesto to má výhodu v tom, že se nemusí chodit do sklepa přikládat, ale jen zapnout knoflík.                                 
                                                                                                                                       B.S., 37 let
                                                                                        
                                                                        Anketu s občany připravila Martina Popelářová



Pro krásu životního prostředí

Životní prostředí a jeho soustavné zlepšování se stává středem všeobecného zájmu. 
Bohatá  a rozmanitá sadový a květinová výzdoba tvoří součást životního prostředí našich 
spoluobčanů. Nevěříte? Projděte se třeba ulicí Paskovskou, Kostelní, Benátskou apod. Budete 
obdivovat i nádherné skalky a předzahrádky. Upravené záhony a zahrady bereme již jako 
samozřejmost. Z krásy se radujeme a přírodě stále obdivujeme.

Je měsíc červen, čas růží. Kdyby byla pořádána soutěž, která květina se těší v české 
písni největší popularitě, vyhrála by růže. Svou oblibu si získala krásou, poměrnou nenáročností 
a vytrvalostí. V zahradě je nepřehlédneme. Je opravdovou královnou květin, symbolem krásy a 
lásky.

Naši prarodiče měli velkou lásku ke květinám. Rozmarýn, myrta a muškát byly tři květiny, 
které nechyběly téměř v žádné domácnosti. S rozmarýnem býval někdy problém, ale když se 
zahrady před příchodem  mrazu přenesl do nevytápěné místnosti, kde nemrzlo a kde měl 
dostatek světla, pak na jaře po seříznutí znovu obrazil a vytvořil nový, košatý keřík. Rozmarýn 
krásně voní, kvete modrými kvítky  a používá se i jako koření. Jeho mírně hořká chuť dodává 
ostřejší příchuť  pokrmům méně výrazným  (maso jehněčí, kuřecí, telecí, ryby apod.)

A co dále nabízí měsíc červen ?

II. dekáda  -  Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný
III. dekáda – Červen studený, sedlák krčí rameny

Hezkou pohodu v následujících dnech i o pouti přeje spoluobčanům.
                                                                                                                       Ludmila Adámková

Redakční rada zpravodaje přeje všem občanům Krmelína příjemnou dovolenou, hodně 
sluníčka a dětem zasloužené a krásné prázdniny

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



Výsledky voleb do PSP České republiky
                                          v obci Krmelín

okrsek  
č. 1

Hala TJ 
SOKOL

okrsek. č. 
2

Na 
Světlově

obec 

Počet osob zapsaných do stálého výpisu ze 
seznamu voličů

857 614 1471 100

Počet voličů, kterým byly vydány úřední  obálky 586 418 1004 68,3
Počet odevzdaných úředních obálek 586 417 1003 68,2
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 582 414 996 67,7
Národně demokratická strana 0 0 0 0
Demokratická liga 1 2 3 0,3
Česká strana sociálně demokratická 169 146 315 31,6
Občanská demokratická aliance 2 1 3 0,3
Volba pro budoucnost 1 1 2 0,2
Humanistická aliance 1 0 1 0,1
Akce za zrušení senátu... 1 3 4 0,4
Naděje 4 2 6 0,6
Republikáni Miroslava Sládka 4 1 5 0,5
Cesta změny 1 4 5 0,5
Česká strana národně sociální 10 9 19 1,9
Romská občanská iniciativa ČR 1 0 1 0,1
Strana zdravého rozumu 4 3 7 0,7
Strana venkova-spojené občanské síly 1 3 4 0,4
Česká pravice 1 1 2 0,2
Republikáni 3 0 3 0,3
Sdružení nezávislých 15 13 28 2,8
Občanská demokratická strana 129 97 226 22,7
Komunistická strana Čech a Moravy 111 55 166 16,7
Moravská demokratická strana 1 0 1 0,1
Koalice KDU-ČSL, US-DEU 104 67 171 17,2
Strana za životní jistoty 3 0 3 0,3
Pravý Blok 3 0 3 0,3
Strana zelených 12 6 18 1,8




