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. . .   a jsou tu prázdniny
  
   Blížící se konec června  signalizuje několik skutečností - prožitou polovinu letošního a závěr 
školního roku, počátek prázdnin  a dovolených, nástup léta a taky Krmelínskou pouť - samé 
příjemné záležitosti.
     V tomto čase také intenzivně probíhá stavební sezóna, která se nevyhla ani naší obci. I přes 
hrozbu dehydratace  organismu již některé stavební práce proběhly a další se připravují:
- dokončuje se položení kanalizace a vodovodu podél ul. Lyskovy
- před dokončením je dopravní značení cyklotrasy U přes obec (Nová Bělá - Stará Ves nad 

Ondřejnicí) a výměna dopravních značek na výjezdu z místních komunikací na státní silnice
- byla zahájena oprava plotu u hřbitova poškozeného při dopravní nehody
- bude provedeno svépomocné položení 56 bm betonových rour Ø 400 mm (materiál uhradí 

obec) na ul. Na Skalce
- v měsíci červenci bude zahájena oprava křížů na hřbitově a na ul. Za Křížem
- firma Jan Slabý provede na základě výsledků výběrového řízení stavbu chodníku na  ul. 

Bělské, a to od rodinného domku manželů Rechtíkových po ul. Zahradnickou včetně stezky 
pro chodce a cyklisty z ul. U Paleska přes pozemek manželů Gracových na ul.  
Zahradnickou. Celá stavba v ceně 3 350 000,- Kč bude provedena v letošním roce do  konce 
stavební sezóny s úhradou 70%  ceny díla v průběhu I. čtvrtletí 2004. Touto stavbou budou 
dokončeny chodníky v celém průtahu silnice II/486 obcí a zajištěn přechod chodců a přejezd 
cyklistů přes velmi frekventovanou silnici I/58 z lokality U Paleska, kde jsou směrovány 
značené cyklostezky B a H ze Staré Bělé. Podstatným způsobem se tím zvýší bezpečnost 
chodců a cyklistů pohybujících se v naší obci.

Ani v administrativě se nezahálí. Stavební úřad v Brušperku řeší rozhodnutí  o rozměření  
obecního pozemku podél ul. Paskovské pro stavbu pěti rodinných domků.Finanční prostředky, 
získané prodejem stavebních parcel budou využity k dalším investicím pro zkvalitnění života 
našich občanů. Jak v úvodu dáno, většinu z Vás čeká nyní ta příjemnější  část roku.

     Nuž tedy užijte si v naprostém zdraví a pohodě nastávající prázdniny a dovolené, a to k 
doplnění sil fyzických i psychických, ale taky k poznání nových krajů a tváří, zažijte příjemné 
dobrodružství, hluboké kulturní, gurmánské a společenské zážitky, ať je po návratu z cest až do 
příští dovolené či prázdnin na co vzpomínat,
ze srdce přeje                                                                           Ing. Václav Zezulka, starosta obce                                                        



Informace o dění v obci od 3. zasedání zastupitelstva obce

 byla provedena oprava ČOV na ul. Paskovské
 byla zahájena oprava ostrůvků
 obec obdržela dotaci Ministerstva kultury ve výši 22 000,- Kč na zlepšení informačních 

služeb Obecní knihovny
 byla uzavřena veřejnoprávní smlouva mezi obcí a Městským úřadem Frýdek-Místek na 

výkon přenesené působnosti - přestupkové řízení za 6,-Kč na občana a rok
 dokončeny terénní úpravy a asfaltování překopů po I. etapě rekonstrukce vodovodu
 bylo nabídnuto cyklistické značení trasy U v úseku  Nová Bělá - Krmelín - Stará Ves v 

ceně 45 637,- Kč bez DPH   

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 7. 5. 2003 

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) kontrolu usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 3. zasedání zastupitelstva  obce
c) informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krmelín za rok 2002
d) informaci o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v        

důchodovém pojištění v období 1. 5. 2001 až 31. 3. 2003

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) zprávu ústřední inventarizační komise o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2002
b) závěrečný účet obce Krmelín za rok 2002 s vyjádřením souhlasu, a to bez výhrad 
c) výkup pozemku parc. č. 300/2 o výměře 193 m2 od p. Josefa Menšíka do majetku obce za  

cenu 50,- Kč/m2  
d) darování pozemků v soukromém vlastnictví do majetku obce: 

- díl "a" o ploše 1080 m2 a díl "s" o ploše 1 m2 pozemku parc.č. PK 467 majitelky
           p.Ludmily Valové,  Krmelín  č. 126

- díl "b" o ploše 722 m2 a díl "t" o ploše 38 m2 pozemku parc.č. PK 468/1 majitele p. Jiřího 
Staňka, V Hůrce č. 9, Ostrava-Zábřeh

- díl "c" o ploše 451 m2 pozemku parc.č. PK 481/1 majitelů p. Heleny Jonášové,           
Šrámkova 5, Havířov-Podlesí, Ondřeje Matěje, Jaroslavy Matějové a Šárky           
Matějové, všichni Krmelín č.124

- díl "k" o ploše 484 m2 pozemku parc.č. PK 491 majitelů Libora Haladeje, Zámecká 1, 
Dolní  Životice a Ing. Sylvie Haladejové, Krmelín 394.  Všechno dle geometrického plánu 
č. 630-94/2002.

- pozemek parc. č. 328/36 o ploše 927 m2 majitele Antonína Holáně, Bráfova            
4/1889, Moravská  Ostrava, dle geometrického plánu 618-398/2001. Všechny             
pozemky jsou v k.ú. Krmelín 

e) návrh změny č. 1 "Územního plánu obce, Regulačního plánu Krmelín,
schváleného 26. 6. 2002

f) pořadí hlavních investičních akcí v obci na období 2004-2006:
          1. Generální oprava budovy ZŠ a modernizace kuchyně
          2. Příprava území v lokalitě "Za školou" pro výstavbu rodinných domků
          3. Tenisové kurty ve spolupráci s TJ SOKOL Krmelín
          4. Úprava křižovatky v centru obce včetně osvětlení
          5. Oprava budovy ZS
          6. Nástavba mateřské školky   



SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

    Výsledky referenda o přistoupení ČR k EU v naší obci
okrsek č. 1 okrsek č. 2 obec 

celkem
celkový počet oprávněných občanů 
zapsaných v seznamu

857 599 1 456

počet odevzdaných úředních obálek (hlasy / %) 558/65,11 413/68,95 971/66,69
počet odevzdaných platných hlasů 551 407 958
počet hlasů  ANO (hlasy / %) 472/85,66 330/81,08 802/83,72
počet hlasů  NE    (hlasy / %) 79/14,34 77/18,92 156/16,28
pozn.: okrsek č. 1 - hala TJ Sokol
           okrsek č. 2 - restaurace Na Světlově

   Pro zajímavost z přehledu výsledků referenda  v obcích Moravskoslezského kraje:
pořadí obcí dle % hlasů ANO v okrese Frýdek - Místek:
1.  Hrčava 92,31 %  (účast  v referendu 44,5%)
2.  Pazderná 85,32 %
3.  KRMELÍN 83,72 %

pořadí obcí dle % účasti v okrese Frýdek - Místek:
1.  KRMELÍN 66,69 %
2.  Žabeň 66,12 %
3.  Staré Město 65,15 %

     V Moravskoslezském kraji se obec Krmelín podle % účasti umístila na 11. místě. 

Na vědomí   

  Všimli jste si, že v objektu Obecního úřadu Krmelín, základní školy, mateřské školy, 
zdravotního střediska a obecního domu jsou schodišťové stupně označeny světélkujícími 
značkami ?
    Jde o nařízení Vlády č. 11 z roku 2001, které nabylo účinností 1. ledna  2003. Informativní 
značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při 
eventuelním přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné a jsou nezbytné k
bezpečnému opuštění objektu. Tato povinnost se ještě rozšiřuje o označení únikových cest a 
směru úniku k  východům v jednotlivých objektech.
                                                      ____________________                                                                                                          
Vážení občané,

     v kanceláři obecního úřadu jsou k dispozici dva tiskopisy žádostí pro občany, kteří jsou 
zdravotně postižení:

1. Žádost o přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany (ZTP/P).
2. Žádost o příspěvek na zvýšené životní náklady (včetně hůlkovného).
ad 1) tento tiskopis si vyplní žadatel a k vyřízení je povinen předložit i náležitosti v něm 

uvedené
ad 2) žadatel je povinen doplnit  tiskopis  o vyjádření  odborného lékaře a taktéž doložit i 

náležitosti v něm uvedené
     Je na zvážení každého občana, jaké stanovisko k této problematice zaujme, protože  
doručení žádosti  na patřičný úřad si  zajišťuje sám.
Pracovnice obecního úřadu Vám podají bližší informace.

                                                                              Radomíra Černíková, předsedkyně soc.komise               



Projektová finanční podpora nových pracovních příležitostí pro znevýhodněné 
nezaměstnané
   

V současném období se projevuje v okrese i v celém kraji sezónní pokles 
nezaměstnanosti, avšak z dlouhodobého pohledu nedochází k výraznějšímu zlepšení celkové 
situace. 
   Nová pracovní místa vznikají ojediněle a už vůbec ne v potřebném počtu a struktuře. To také 
znesnadňuje uplatňování aktivních opatření na trhu práce, která by napomohla ovlivnit situaci 
osob znevýhodněných na trhu práce, zejména těch, které jsou evidovány jako nezaměstnané. 
   Úřad práce ve Frýdku-Místku nadále spatřuje jako nejúčinnější ta opatření, která pomohou 
zlepšit pozici těchto osob na trhu práce.
   V Programu aktivních opatření na trhu práce v okrese na letošní rok zpracoval Úřad práce ve 
Frýdku-Místku několik projektů, které, jak úřad předpokládá, pomohou při použití kombinace 
různých opatření (zprostředkování práce, motivační a rekvalifikační kurzy, poradenské aktivity, 
podporované zaměstnání) zlepšit podmínky nejvíce ohrožených osob, zejména dlouhodobě 
nezaměstnaných. Jde o projekt Aktiv (určený pro osoby nad 50 let věku), Návrat (pro ženy po 
návratu z mateřské dovolené), Naděje (pro osoby se ZPS), Absolvent (pro absolventy škol). 
Vzhledem k mikroregionálně nepříznivé situaci je realizován také Projekt Jablunkovsko, 
zaměřený na nezaměstnané osoby v této oblasti.
   V rámci těchto projektů je ohroženým nezaměstnaným poskytována pomoc také 
prostřednictvím dotačních nástrojů podpory zaměstnanosti. Zaměstnavatelům je při vytvoření 
nových pracovních míst pro uvedené skupiny nezaměstnaných a při splnění dalších podmínek 
poskytován příspěvek na mzdové náklady v rozsahu až 7000,-Kč/ měsíc po dobu 9 
měsíců,podle toho kterého nástroje. Na investiční náklady je poskytováno až
80 000,- Kč na 1 nově vytvořené pracovní místo. V případě potřeby může úřad práce zajistit a 
uhradit nezaměstnané osobě případnou vhodnou rekvalifikaci pro kvalitní výkon určité práce. 
   Projektové uplatňování aktivních opatření na trhu práce tak umožňuje soustředit se na 
konkrétní problémy nezaměstnanosti.                
                                                                                                          Úřad práce ve Frýdku-Místku
                               

K zveřejňování osobních dat

     Chceme Vás v krátkosti informovat o zveřejňování jmen a příjmení v občanské rubrice 
(narození, jubilanti, úmrtí). V současné době nám bohužel zákon nedovoluje uvádět u jmen a 
příjmení bydliště a číslo popisné. Rozhodli jsme se vrátit k tomuto, mezi Vámi občany 
oblíbenému sloupku, ale pouze s uvedením věku občana. Věříme, že přijmete i tyto strohé 
informace.
     Své významné životní výročí oslavili a oslaví v první polovině letošního roku tito naši 
spoluobčané:
Miroslav Ručka                  70 let
Jan Jedlička 70 let
Danuše Červenková 70 let
Marie Fabiánová 70 let
Věra Vojtovičová 70 let
Anna Chvostková 70 let
Jiřina Sýkorová 70 let
Břetislav Šimečka 75 let
Danuše Vychodilová 75 let
Veleslav Šperlín 75 let
Anna Pavlisková 75 let
Anna Jamrozová 75 let
Jaroslav Arnošt 75 let
Stanislava Golková 80 let
Jarmila Janáčková 80 let



Bohuslav Mácha 80 let
Irena Jamečná 80 let
Vlasta Jeníková 80 let
Marie Kramolišová 86 let
Bohuslav Hrabovský 87 let
Ludvík Mamcarz 87 let
Antonín Večeřa 87 let
Anežka Jamrozová 88 let
Alois Domčík 88 let
Marie Blahutová 88 let
Eduard Linhart 89 let
Františka Cholevová 89 let
Božena Sklářová 90 let
Božena Máchová 90 let
Marie Zezulková 95 let
Marie Krampotová 95 let

     Padesát let společného života oslavili v měsíci únoru manželé Jaroslav a Ilonka Arnoštovi a 
v měsíci květnu manželé Václav a Marie Slavíkovi.
     Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně rodinné lásky, pohody, štěstí a spokojenosti.

    Radostnou událostí pro nás bylo přivítat tyto nové občánky:

          Báru Hranickou Simonu Milatovou
          Štěpána Šeděnku Filipa Holanika
          Michaelu Bočkovou Alexandru Valovou
          Antonína Paseku Kamilu Víchovou
          
Rodičům přejeme při výchově spoustu radosti, plno moudrosti, obezřetnosti a moře trpělivosti.

     V období od ledna do června jsme se rozloučili s těmito občany:

Jaroslav Havránek 53 let
Jaromír Ručka 78 let
Vlastimila Paličková 79 let
Radomír Janáček 47 let
Jarmila Bohačíková 66 let
Alžběta Jarolímová 93 let
Oldřich Benek 71 let
Jiří Kičmer 65 let
Jaroslav Blažek 66 let
Karel Jurášek 82 let
Radomír Velička 78 let
Jan Peter 63 let
Václav Vala 75 let
Irena Gottvaldová 80 let
Zdeněk Smetana 53 let
Zdeněk Palička                           53 let 
Rodinám zemřelých vyslovujeme hlubokou účast.   
     Závěrem žádáme laskavě občany, jejichž rodiče v tomto roce oslaví zlatou či diamantovou 
svatbu, aby o tom informovali Obecní úřad Krmelín. Není bohužel v našich možnostech zjistit 
tyto milé rodinné události a členové komise pro občanské záležitosti by neradi při gratulaci na 
někoho zapomněli.                                                                 
                                                                                                              Hana Plačková, ohlašovna



Z NAŠICH ŠKOL

Škola v přírodě

     Den před odjezdem do školy v přírodě  (v Kunčicích pod Ondřejníkem) vládla mezi dětmi 
cestovní horečka. 
     Rodiče nám pomáhali sbalit svá  zavazadla a v pondělí nás dopravili k autobusu. Naložili 
jsme kufry a tašky, zamávali rodičům a odjeli z Krmelína. 
     Když jsme přijeli na místo, začalo krápat. Pak jsme z autobusů začali vyndávat tašky, šli na 
ubytovnu a vybalovali se. Pan vedoucí nám ukázal vše potřebné.
Ve 12.00 hod. jsme odešli na oběd.
Po odpoledním klidu jsme se shromáždili ve společenské místnosti. Paní vychovatelka Libišová 
jako profesorka Minerva McGonagallová vysvětlila všem celoturnusovou hru s názvem „Harry 
Potter“, která se bude hrát po celou dobu (ve škole v přírodě) pobytu..
     Další tři dny pršelo, až v sobotu se ukázalo sluníčko. Protože  v neděli bylo také hezky, III., 
IV. a V. třída se  vydala na túru – horu Ondřejník. Po snídani jsme nafasovali balíčky s jídlem a 
vyšli jsme. Asi po třech hodinách jsme došli na Solárku.
     Děti si tam kupovaly hranolky, nanuky, někteří pití, jiní pohledy na památku atd.
     Ve 14.00 hodin jsme pokračovali na Skalku. Když jsme došli, uviděli jsme parašutisty. Sedli 
jsme si na louku a pozorovali, jak se připravují k letu ….

                                                                                 Kristýna Šonková, Zuzana Holbeinová, V. tř.

Pro nezasvěcené: Kdo byl vlastně Harry Potter ?
Chlapec, kterému čaroděj Voldemort zabil oba rodiče. Jako malý hoch v sobě objevil 
kouzelnické nadání. Našeho Harryho hrál Marek Čmiel.

Dne 19. 5. 2003 jsme jeli do školy v přírodě. Každé dítě se tam těšilo a já taky. Když 
jsme přijeli, bylo krásně teplo, svítilo slunce. Vařili tam skvěle a bylo to tam super. Pokoje byly 
hezké, hra Harryho Pottra mě hrozně bavila. Měli jsme slečnu vychovatelku Soňu. Líbilo se mi 
tam, ale příště už tam nejedu, protože jsme chodili do kopce a pořád tam pršelo.

                                                                                                            Veronika Kozarová, IV. třída   

Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY . . .
  

Když k nám přijde "Úsměv" - v naší mateřské škole vždy s dětskou přítomností, její 
bezstarostností a hlavně  upřímností a podruhé-když k nám přijede  "Úsměv"-  tedy divadelní 
společnost  z  Chotěboře, která u nás pravidelně  jedenkrát  měsíčně  hostuje  a přijede  s  
pohádkou   nejen  pro  radost,  ale  i  pro  poznávání. Hrát  divadlo  v  mateřské  škole  
znamená: učit  se naslouchat  i  odpovídat,   komunikovat  v  určitém rytmu, spontánně  si 
uvědomovat druhého, rozumět mu, pohybovat se v prostoru, vytvořit si svůj  jazyk a  dynamiku  
dramatického  vyjadřování, osvojovat si společenské návyky, tvořit si v neskutečnu.
     Proto při tvorbě programů naší výchovně-vzdělávací činnosti upřednostňujeme právě dětem 
nejbližší svět - pohádku a "pracujeme" s pohádkou.
     Divadlo a pohádka představují totiž neobyčejně účinný psychologicko-pedagogický 
prostředek při učení jakéhokoliv druhu.
     Důkazem těchto činností byl i "Den otevřených dveří" (22. 5.), kdy jsme uvítali v naší 
mateřské škole naše nejmenší, kteří k nám přijdou v novém školním roce od 1. září 2003 a 
všichni noví kamarádi se už na ně těší !
     A tak si tedy přejeme, aby se všechny naše děti staly umělci - umělci své vlastní úspěšné 
předškolní docházky !
     Školní rok se blíží ke svému konci - přeji všem našim předškolákům klidný a úspěšný vstup 
do 1. ročníku základní školy !



     Přeji všem našim dětem krásné, sluníčkové a hlavně zdravé prázdniny.
     Přeji všem našim občanům dovolenou podle svých představ, plnou pohody, 
odpočinku i poznání.

Prázdninový provoz v mateřské škole:
Mateřské škola Krmelín bude otevřena od pondělí 30. 6. 2003 do pátku 25. 7. 2003.
Od pondělí 28. 7. 2003 do pátku 29. 8. 2003 bude mateřská škola  u z a v ř e n a . 
Nový školní rok 2003/2004 bude zahájen v pondělí 1. září 2003.
                                                                                                            Jitka Janková, ředitelka MŠ                                                                               

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Z činnosti místního Klubu důchodců

     Místní Klub důchodců dál realizuje akce nejen pro své registrované členy, ale pro všechny 
příznivce a zájemce o jim organizované aktivity. Již samozřejmostí jsou pondělní dopolední 
setkání. Odpolední přátelské posezení, pořádané jednou měsíčně, mají i aktuálně zaměřený 
program. Tak například v dubnu přišel účastníky pobavit kouzelník. Květnové posezení bylo 
zaměřeno ke Dni matek a přítomným přišly ukázat své umění děti místní mateřské školy. 
Členové Klubu zde vystoupili s humornou scénkou. Pro toto posezení navíc členky Klubu 
upekly srdíčka, která pak dostala s blahopřáním každá příchozí žena. Na těchto posezeních 
jsou rovněž přítomní informováni o tom, co se v Klubu událo, co výbor Klubu připravuje, je 
popřáno členům, kteří mají v daném měsíci narozeniny. K tanci a poslechu je zde organizována 
také hudební produkce.

Červnové přátelské posezení jsme zpestřili zajímavou módní přehlídkou. Červencové 
posezení připravuje Klub na terase restaurace Nautilus s dechovou kapelou.
Zajímavá jsou také posezení v dámském klubu, která si organizují naše členky, jichž se 
pravidelně zúčastňují i nečlenky Klubu důchodců. Mimo jiné zde měly odbornou ukázku vázání 
suchých kytek. Na květnové sezení připravily besedu o ochraně zeleniny před plísněmi a 
dalšími škůdci na zahrádkách.
   Výbor Klubu nezapomíná na své dříve narozené členy a u jejich životních výročí jim 
předávají písemná blahopřání. U osmdesátiletých a starších, při kulatých a půlkulatých 
narozeninách vykonají návštěvu s kytkou a dárkem. Rovněž u příležitosti Dne matek, či před 
Vánocemi těm, kdo už se akcí Klubu nemohou zúčastnit, jsou cukrovinkové dárky posílány za
nimi.
   Klub důchodců organizuje i další aktivity. Tak například to byla 1. května vycházka do 
přírody. Připravuje se zábavné odpoledne pro vnoučata členů Klubu u příležitostí 
Mezinárodního dne dětí. Na 10. červen je připraven autobusový zájezd atd. 
Zástupci Klubu se účastní rovněž akcí organizovaných spřátelenými Kluby důchodců či Senior 
kluby, ale i jinými organizacemi.

Naše delegace se zúčastnila oslav 15. výročí trvání Klubu důchodců v Kozlovicích, při 
kterých se uskutečnilo i setkání Klubů z Povodí Ondřejnice. Nebo naší členové vystupovali s 
humornou scénkou na akci Svazu zahrádkářů v Paskově, či na akci Klubu důchodců 
Zelinkovice u příležitosti Dne matek. Členové místního Klubu důchodců tvořili většinu účastníků 
kulturního večera organizovaného obcí 2. května v sále restaurace Na Benátkách. 
Zabezpečujeme účast na zájezdech na divadelní představení ostravských divadel.

Činnost Klubu je zajímavá a dveře do Klubu jsou otevřeny všem občanům důchodového 
věku a invalidním důchodcům bez rozdílu věku, kdo mají zájem v přátelském a příjemném 
prostředí se bavit a třeba k aktivitám Klubu i osobně přispět.    

                                                                                                                       František Novák



TJ SOKOL Krmelín

        Vážení sportovní přátelé,
máme za sebou premiérový ročník v 2. celostátní lize ČR skupiny "Východ". Začátek soutěže 
nám moc nevyšel, ale postupem času se mužstvo sehrálo a výsledkem bylo konečné 5. místo. 
Jedná se o obrovský úspěch krmelínského futsalu. Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
hráčům a vedení mužstva. A v neposlední řadě divácké podpoře, kterou nám každý závidí.

Konečná tabulka 2. CL ČR skupiny Východ

1. Pramen Havlíčkův Brod 22 16 2 4 128:80 50
2. Delta Real Šumperk 22 15 3 4 149:83 48
3. Templář Ivančice 22 12 2 8 111:83 38
4. VŠB Ostrava 22 11 5 6 97:79 38
5. SK KRMELÍN 22 11 3 8 91:98 36
6. FC Ceto Brno 22 10 4 8 106:105 34
7. Slávia Havířov 22 9 1 12 120:121 28
8. VVM IPSO Bílovec 22 8 2 12 88:107 26
9. Hellas Tour Brno 22 8 2 12 86:107 26
10. Kormidlo Brno 22 6 5 12 108:138 20
11. Tomson STŽ Brno 22 5 2 14 94:116 20
12. Michálek Chrudim 22 5 1 16 88:149 16
Thomson STŽ Brno bude hrát kvalifikaci o 2. CL
Michálek Chrudim sestoupil do DIVIZE.

      Naše mužstvo se ve dnech 13. - 15. 6. 2003 zúčastnilo  XXVI. ročníku turnaje v malé 
kopané o pohár Severomoravské energetiky a.s. v Přerově. Přípravu na novou sezónu začne 
mužstvo 28.7. a sehraje 4-5 přátelských zápasů. Vedení chce stávající hráčský kádr udržet a od 
září posílit. Zda se to povede nám napoví až začátek sezóny 2003-2004. Oddíl má také své "B" 
mužstvo, které hraje 2.C třídu Ostravska. Po odehraném 14. kole mu patří 2. místo. Do konce 
soutěže zbývá 8 zápasů. Cílem hráčů je vyhrát a postoupit do vyšší soutěže.
     Již 4. ročník cvičení na Morávce zorganizovaly členky aerobiku. Letošní účast byla jednou z 
největších. Zúčastnilo se 30 "děvčat" z Krmelína a okolí. Zdravě se živily a dvoufázově 
trénovaly. O zpestření se jim postarala masérka, kosmetička a kartářka.
     Díky za reprezentaci Krmelína a skvělý výkon je třeba vyslovit Pavlu Pavliskovi. Na 
mistrovství Moravy v silovém trojboji v Třebíči se umístil jako první v kategorii do 82,5 kg 
výkonem 215 kg a celkovým ziskem 144,46 bodů v kategorii nad 125 kg překonal český rekord 
a stal se absolutním vítězem.
        Dále vás zveme na pouťovou Rockshow, která proběhne v pátek 20. 6. od 17.00 hodin na 
našem hřišti za účasti mnoha kapel. 
     Již tradiční pouťové házenkářské klání svobodní vers. ženatí se uskuteční v sobotu
21. 6. od 16.00 hodin. Od 15.00 hodin budou hrát předzápas žáci Krmelína proti Paskovu. V 
neděli pak proběhne na hřišti TJ Sokol tradiční pouť, která dává tušit, že prázdniny jsou za 
dveřmi, a to přináší drobné omezení činnosti všech oddílů TJ. Prožijte je v klidu, užijte si 
sluníčka a v září Vás zase rádi uvidíme.                                 Lenka Zborovská, Petr Matušinský

Miniházená očima rodičů

     Naši nejmladší házenkáři hrají soutěž formou turnajů. V sobotu 31.5. proběhl turnaj na hřišti 
TJ Sokol Krmelín. Počasí přálo a lákalo k posezení na sluníčku. Jaké bylo naše překvapení, 
když svým dětem přišlo fandit jen 5 rodičů. A to jich za naše "mužstvo" hrálo 15. Opravdu si 
ostatní nedokážou ušetřit trochu času, aby přišli své děti podpořit? Vždyť by hrály s ještě větší 
chutí! Vaše účast by byla jak odměnou pro vaše děti, tak i poděkováním za obětavou práci 
jejich trenérům.                                                                                        Lenka a Pavel Zborovští



Činnost Sboru dobrovolných hasičů.

Tradičním cílem hasičů na začátku roku bývá nejvyšší hora Beskyd Lysá hora. Na letošní 
výšlap dlouho nezapomeneme. Obleva proměnila horu na tři obtížné úseky. Spodní část 
výstupu znepříjemňoval jemný vlezlý déšť. Prostřední, nejstrmější úsek byl díky zledovatělým 
chodníkům krkolomný, neboť bylo nutné použít všech čtyřech končetin a rovnováhu vyrovnávat 
zadní částí těla nebo hubou. A poslední vrcholovou část osvěžoval padající sníh a ostrý větřík. 
Vrchol byl díky husté mlze nevlídný a tak se jediným příjemným místem stal bufet, kde jsme 
doplnili energii pro sestup, posléze obohacený o držkopády. Třináct účastníků bylo dokonale 
znaveno, ale šťastno, že dorazilo bez větších zranění.

Družstva mužů a dorostenců zkoušela štěstí na fotbalových turnajích, v Pustkovci jenom 
muži skončili na 9. místě, ve Staré Vsi obsadili 3. místo a v Krmelíně 4. místo, dorostenci 
obsadili příčky od konce pořadí.

Chřipková epidemie trochu ovlivnila návštěvu hasičského plesu, jehož symbolem byl 
tentokrát šátek. Nejoriginálnější šátky byly oceněny a finalisté defilující po sále sklidili slušný 
potlesk. Taneční skupina Dým Tým předvedla rock and rollovou show v párech a dokázala, že jí 
jiný hudební styl přinesl další zajímavý výraz. Tombola zakončila oficiální část plesu a 1. cena -
digitální fotoaparát skončila, k nelibosti všech účastníků tomboly (kdy by nechtěl vyhrát foťák za 
pár korun), v rukou paskovských hasičů. Mnoho návštěvníků se pak báječné bavilo do brzkých 
ranních hodin.

Hasiči v nedávné době obnovili jeden lidový zvyk a tak poslední dubnový den zasvěcujeme 
stavění máje. Nemusí každý stavět májku své milé, může povzbudit hasiče či přiložit ruku k dílu. 
Perfektní zvednutí a zajištění nazdobené májky v úzkém prostoru u hasičského domu bylo 
působivou podívanou pro zraky desítek diváků, kteří si pochutnávali na grilovaných makrelách, 
uzených klobásách, pečené játře a žízeň hasili vychlazeným pivem a dalšími nápoji, Hudbu 
obstaral p. Janek se svou company a diváci se mu odvděčili častým aplausem. Starosta sboru 
vtipně přinesl třešňovou větev a obcházel dvojice, aby mužům umožnil políbení žen a 
partnerek, aby byla tímto aktem zajištěna jejich krása a plodnost, prostě aby neuschly i v 
následujícím roce.  

V průběhu jara probíhaly schůzky kolektivů mladých hasičů a dorostu. Připravovaly se na 
jarní kola hry Plamen a celoroční soutěže dorostu. V okresním kole dorostu ve  Fryčovicích byl 
Krmelín znovu vidět. Dorostenci obsadili 2. místo a dorostenky zvítězily a postoupily do 
krajského kola. Ve stejném dnu se uskutečnila okrsková soutěž mužů a žen, kde naši muži 
dosáhli na bednu a bronzovou pozici a ženy zvítězily a postoupily do okresního kola.   

Pohárová soutěž měla další již 34. ročník. Dopoledne soutěžily dětské kolektivy. Ze čtyřech 
mladších zvítězil Jistebník před Vratimovem, Žabní a Krmelínem, z 13 kolektivů starších těsně 
vyhrál Mošnov před Krmelínem a Petřvaldíkem. Odpoledne se utkali muži a ženy na trati do 
schodů. Přijelo 21 mužských a 9 ženských kolektivů. Mezi muži dominovaly Proskovice, když 
vyhrály 1. kolo o putovní pohár a finanční ceny a ve finále II. kola uzmuli ostatním čtyřem 
sborům živé sele. Výsledky nejlepších družstev:

Pořadí Sbor Dosažený čas Dos. čas Dos. čas

Muži I. kolo II. kolo Ženy

1. Proskovice 16,613 17,087 Metylovice 21,442

2. Petřvaldík 16,759 18,489 Oprechtice 26,059

3. Metylovice 16,885 17,318 Žabeň 30,316

4. Horní Suchá 17,470 18,438

5. Vyškovice 17,701 17,613

Ve sboru se nyní pracuje na přípravě materiálu pro pohárové soutěže, kterých se chtějí 
zúčastňovat kolektivy všech věkových kategorií. Držitelé průkazů obsluh řetězových pil 
absolvovali opakovací školení, nezbytnou podmínku pro práce s řetězovou pilou a 
rozbrušovačkou. 



Hasičský dům disponuje místnostmi pro pořádání kulturních a společenských akcí. Sál 
v prvním patře lze využít pro předváděcí, prodejní akce nebo oslavy. Místnost dole pro schůze 
nebo k jiným setkáním. Máte-li zájem, kontaktujte domovníka.

I když je poměrně brzo do konce roku, kdy se dá změnit pojištění mot. vozidla,  můžeme 
Vám už teď nabídnout zprostředkování pojištění motorového vozidla u České podnikatelské 
pojišťovny (má nyní nejlevnější ceny pojistného na trhu), která spolupracuje s Hasičskou 
vzájemnou pojišťovnou (HVP). Širokou nabídku různých typů pojištění od HVP vám rovněž 
můžeme doporučit.

Hlavní topná sezóna je nyní útlumu, nezapomeňte si projít svou dokumentaci a zajistěte 
kontrolu a revize vytápění a zařízení pro ohřev vody.

V plném rozběhu máme období krásných slunečných dnů a tepla, proto pamatujte, že lepší 
než hasit vypalovanou trávu či lesní porosty, je opalovat své tělo a hasit výhradně věčnou 
žízeň.                                                                                           SHD Krmelín, Ing. Mojmír Knebl

Historie a současnost krmelínských poutí

     Počátek poutí spadá do dávného středověku, kdy křesťané vykonávali poutě, tzv. misie do 
země vzniku křesťanství, a to do Jeruzaléma. Lidé a zejména vládcové zemí pořádali svaté 
poutě do Říma a také do Vatikánu, který je sídlem papežů. Na těchto poutích lidé konali 
bohoslužby k uctívání svatých. Modlili se s úctou  a pokorou a prosili o odpuštění.
     My dnes známe jiné poutě, které jsou obrazem moderního světa. Vznik lidových a 
moderních poutí  můžeme zařadit do 19. století. Obec má svoji pouť podle světce, kterému je 
zasvěcen kostel nebo kopec v obci. Obec Krmelín má římskokatolický kostel zasvěcený sv. 
Janu a sv. Pavlu a tudíž připadá pouť na poslední neděli v měsíci červnu. Letos je to  22. 
června.
     Vždy den před poutí byla a někde ještě přetrvává tancovačka a zábava. Bylo to posezení u 
muziky, kde se sousedé mohli pobavit a popovídat si. Zde se také seznamovali a zamilovávali 
chlapci s děvčaty.
     Poutě začaly probíhat již od brzkého rána, kdy přijeli prodejci z blízkého i dalekého okolí, 
kteří nabízeli svoje domácí výrobky a produkty. První zastávka zavedla občany do kostela na 
ranní bohoslužbu, kde se pozdravili se svými blízkými a známými a pak se šli podívat na pouť. 
Hospodyňky si zde mohly nakoupit pro svojí domácnost dřevěné nebo smaltované zboží. Muži 
zas nářadí pro své hospodářství. Ale co by to byla za pouť bez dětí, vždy pro ně bývaly 
připravené různé atrakce. Ne jako dnes, kdy jsou na pouti desítky kolotočů s moderním 
vybavením. Ještě do 60. let 20. století to bývalo jen pár dřevěných kolotočů, které se poháněly 
ručně nebo pomoci jednoduchých motorů. Děti se na nich vyřádily a užily si. Nezapomenutelný 
zážitek představovala cukrová vata, která dnes už pomalu z poutí mizí. Výrobky z perníku, ale 
hlavně perníkové srdce potěšilo každého. A co turecký med, který se sekal přímo na pouti ? To 
bývaly nezapomenutelné zážitky pro lidi. Dívky bývaly rády, když si domů odnášely nejen 
perníkové srdce, ale též kytici papírových růží, kterou jí vystřílel její milý. I když ceny byly na 
dnešní dobu velmi nízké, nemohl si každý dopřát všech atrakcí. Mojí rodiče pochází ze 
skromných poměrů a od nich vím, že i když si chtěli na pouti něco koupit nebo se projet na 
kolotoči, museli si to rozmyslet, protože měli jen pár korun. Ale nikdy nesměla chybět cukrová 
vata, turecký med, štěstíčko, kolo štěstí, kde bývaly zajímavé ceny. 
     Dnešní poutě jsou však jiné, místo starých dřevěných kolotočů nastoupily moderní atrakce. 
Vymizeli částečně tradiční domácí prodejci, které nahradili prodejci textilního zboží jiné 
národnostní skupiny. Ale dnešní poutě neztratily nic z dřívějška, lidé chodí ve velkém množství 
a utrácejí spoustu peněz za zboží a atrakce zvláště pro děti. 
     Krmelín je menší obec, proto tady není tak velká pouť, jak v okolních obcích. Přesto má 
osobní kouzlo a jedinečnost. Lidé jsou si zde blízcí a rádi si zajdou o pouti na hřiště posedět a 
popovídat si. Jedna výjimečnost tu je. Český svat chovatelů v Krmelíně pořádá v rámci poutí, 
letos  již  37. výstavu drobného hospodářského zvířectva. Ve  Staré Vsi nad Ondřejnicí  je pouť 
ve stejném termínu jako u nás ( 24. 6.  sv. Jan Křtitel).
                                                                                                                    Martina Popelářová



Nebuďte lhostejní k historickým památkám

    V říjnovém Zpravodaji 2002 dle návrhu redakční rady byly zmapovány historické památky v 
obci s nabídkou k jejich shlédnutí, k procházkám a zamyšlení se nad historií i lidmi a 
okolnostmi, za kterých byly pořizovány.
  Čerpáním především ze vzpomínek pamětníka a historika p. Aloise Domčíka a dalších 
dokumentů z Dějin Krmelína, Staré Bělé, kroniky  "Krmelínského kostelíčka" napsané Aloisem 
Šperlínem st. v roce 1948 dle výpovědí některých tehdejších nejstarších občanů p. Karla 
Jarolíma (86 roků), Karla  Brože  (84 r.), Jana Šperlína   (75 r.), paní  Marie Jančákové  (95 r.) a 
dalších, budeme pokračovat v seznamování s některými událostmi, které k uvedeným 
historickým památkám mají vztah. 
   Nejstarší historicky zmapovaný kamenný kříž (naproti restaurace Na Světlově) u silnice I/58 
stál poblíž dřívější  cesty  a  při  úpravách   stávající   silnice  v  šedesátých létech byl opraven a 
přenesen na nynější místo.
     Historicky není doloženo, z jakého popudu byl kříž postaven a kdo ho financoval. Ze 
Starobělské kroniky z této doby se však dovídáme, že 3. 10. 1735 přišel do Starobělské 
farnosti, ke které také Krmelín náležel, z katedrálního chrámu sv. Václava v Olomouci kaplan P. 
Matouš Karel Seidel a působil zde jako farář do r. 1749. Uvádí se, že byl velice aktivní ve své 
činnosti a za jeho působení byla opravená, případně vystavěná celá řada menších církevních 
staveb, jako sochy, kříže, kapličky, atd. Mezi jinými je také uváděn kříž z  Krmelína, který byl  
28. 10. 1736 P. Seidelem vysvěcen.  Jednalo se o uvedený kříž na Světlově. Následně byla 
5.5.1737 posvěcená socha sv. Floriána v Proskovicích.
     V kronice z uvedené doby se můžeme také dočíst i zajímavosti dobového charakteru. Např. 
že 20. prosince 1740 se strhla veliká vichřice, která napáchala hodně škod na střechách domů 
a lesích. Na střeše Starobělského kostela  byl pokřiven kříž, menší kříž dokonce spadl. Lidé to 
pokládali v té době za zlé znamení a dokládali to např. tím, že Pruský král, který téhož roku, 24. 
12. na Narození Páně obsadil Vratislav a postupně se zmocnil celého Slezska. To pak bylo od 
zemí Koruny České odcizeno. Po navrácení asi 21 obcí se tato oblast v lidovém žánru dosud 
nazývá "Prajská".
     V dějinách Krmelína od p. Jiřího Stibora se uvádí, že snad ještě starší původ měla dřevěná 
zvonička, připomínající lidem, jak plyne čas. Ovšem ani k této zvoničce nejsou v dostupných 
historických pramenech a zdrojích uváděny přesné informace a místo, kde by měla stát. Mohlo 
to být na místě dřívější kapličky. Ta byla další cennou historickou památkou. Byla zděná, 
postavená kolem roku 1836 na mírném kopečku, vedle stávajícího domku pana Jiřího 
Tošenovského č.p. 84. Posvěcená byla panem farářem Zelinkou 6. 8. 1874. Později byla 
zbořena a vystavěn stávající kostel, dokončen v r. 1900.
     Při návštěvě Proskovic si můžete prohlédnout dosud zachovanou kapličku sv. Floriána, 
podle které  byla  postavena  přibližně ve stejném slohu  kaplička z r. 1836 v Krmelíně.
                                                                                                     
                                                                                                      Ing.  Jan Šperlín, Alois Domčík

KUBA VE VZPOMÍNKÁCH PO 30 letech - pokračování

     Naším prvním místem pobytu byl Alamár, vzdálen od Havany 25 km, místo, které v minulosti 
sloužilo turistům k rekreačnímu celoročnímu pobytu. Stejný typ zděných domků, barevnými 
fasádami rozlišeny názvy ulic, popisná čísla od 01 do 600. Šest ulic, které se paprskovitě 
sbíhaly k centru vesnice, kde bylo nákupní a zdravotní středisko, čistírna, holičství a kadeřnictví 
a cesta k moři. Ulice oddělovaly řady palem, oleandrů, keře bambusů, stromy banánovníků. 
Spojení s hlavním městem bylo autobusem 6krát denně. Obývali jsme dům s popisným číslem 
313. Naše ulice začínala číslem 310, končila 410, bylo to ideální místo, všude blízko.
    Obyvatelstvo vesnice bylo mezinárodní. Asi 5% tvořili Kubánci, kteří zajišťovali rozvoz vody, 
mléka, prádla, starali se o očistu ulic a prováděli základní řemesla k udržení chodu jednotlivých 
domácností. 40% tvořili obyvatelstvo Rusové, 20% se podíleli  Češi  a Němci, poslední 
národností byli Francouzi.



   Jazykový babylón. Všude  na institucích se ale hovořilo jen španělsky. Dovedete si alespoň 
představit, do čeho jsme přijeli ? Ale i rozmístění Čechů bylo cílené, ve snaze zvládnout v 
nejkratší době komunikaci. V naší ulici první 3 domy obývali Rusové, za námi Němci, Francouzi, 
Kubánci atd. Do 14 dnů jsem věděla alespoň dle národností 50% popisných čísel ulice. Téměř 
všude byly malé děti, které kolem našeho domku procházely do centra a na pláž. Klárka seděla 
na terase v houpacím křesle, měla nafukovací hračky a malou panenku v hanáckém kroji. 
Právě ta téměř všechny děti zaujala a jednoznačně nás identifikovala.

Manžel odjížděl do úřadu v Havaně v 6.00 ráno, pracovali  do 11.00 a odpoledne od 14.00 
do 19.00 hod. Po-Pá. Domeček měl velkou venkovní krytou terasu, vstupní halu, kuchyň, 3 
pokoje a sociální zařízení. Z kuchyně vedly dveře na zadní malou terasu domu, kde byl 
vodovod s výlevkou, prostor na věšení prádla a kousek volné půdy, který byl písčitý, nedařilo se 
pěstovat nic, kromě popínavých  fazolí. Ostatní zeleninu sežrali červení mravenci. Z botanické 
zahrady jsme si později přivezli hlínu a v květináčích se pěstovala petržel, pažitka a 
mateřídouška. V kuchyni to vonělo. 

Dvakrát týdně se dovážela pitná voda. Převařovali jsme si ji k pití. Voda z kohoutku ve 
sprchách, sociálním zařízení pro praní a mytí nádobí byla slaná.
Klárka dostávala denně na příděl 1/2 litru mléka a týdně 1/4 libry slaného másla, ano, žili jsme 
na Kubě v období Karibské krize, kdy v celé zemi chodila milice ve stejnokrojích, ženy i muži  
usměvaví, ochotní podat jakékoliv informace komukoliv. Prožila jsem si tam moment, který se 
naštěstí už neopakoval. Při čištění venkovní výlevky jsem v domnění, že se jedná o suchý 
palmový list, holou rukou snažila stvol odstranit. To něco bylo kluzké a začalo se nadzvedávat. 
Lekla jsem se, křičela, hned ke mně přišla Heidi a začala se smát. Byla to velká žába, které 
propouštějící těsnění kohoutku vyhovovalo. Bylo to vlastně velké štěstí, kdybych šáhla vedle 
žáby, seděl tam krab, velký klepetáč, a ten by se mně hned asi nepustil.  Pochopila jsem, proč 
domorodci, když si zkracují vzdálenosti mezi jednotlivými ulicemi trávníkem, nosí kotníkové 
šněrovací boty. Nikdy jsem zkratky v sandálech neriskovala. 
   Zabydleli jsme se. Klárka měla svůj pokojíček se záclonami z Brušperka, na stěnách 
pověšeny  nafukovacích hračky, měla spoustu nových kamarádů, nás, moře. Té nechybělo 
opravdu nic. Zvládala denně takové množství španělských slov, že  jsem se slovníkem 
zjišťovala, co znamenají. Ona mně vlastně začala učit španělsky.  V září manžel oznámil, že 
odjíždí se skupinou pracovníků do zahraničí. Byli v Německu a Rusku a vrátili se v listopadu. Po 
návratu zíral. Ale o tom až příště.                      
                                                                                                                          Ludmila Adámková                                                

Krmelínský kopec

    Každý stát, město i vesnice má nějaký symbol, naše obec - Krmelínský kopec (327 m. n. m.)
   Jeho původ není znám, ale pravděpodobně to je vyhaslá sopka. Ještě dnes můžeme rozeznat 
na kopci různé typy půdy. Přibližně nalevo od cesty vedoucí na kopec je půda dost špatná pro 
pěstování některých plodin. Je to asi tím, že zde tekla láva. 
   Krmelínský kopec je vlastně poslední viditelný bod před Ostravou od Mošnova a Brušperka. 
Už jen to lákalo lidi k tomu, aby z něho pozorovali blízké i vzdálené okolí, a že bylo na co se 
dívat. Krmelínský kopec je posledním výběžkem Beskyd. Hlavní strategický význam měl, když 
probíhala válka. Velitelé vojsk mohli z kopce pozorovat okolí, a tím zjistit, zda je blízko nepřítel 
nebo jak postupují vojáci.
   Největší událostí pro kopec byla II. světová válka. V době jejího vypuknutí ještě na kopci stály  
tzv. "Švehlová lípa" a kámen, který byl v době války ukryt a po válce se ztratil. V posledních 
dnech války začal boj o Krmelín. Němci, hájící frontovou linii v Krmelíně, nechali na kopci 
porazit Švehlovu lípu a přibližně 15 m od místa zřídili dělostřeleckou pozorovatelnu s hustou sítí 
zákopů kolem dokola. Tak se připravili na obranu Krmelína a kopec jim sloužil jako velmi 
výhodná základna.

Z kopce bylo možno pozorovat postupující front. Obyvatelé, jak místní, tak i přespolní, začali 
kopec navštěvovat, aby spatřili postupující vojska. Přihlíželi též bombardování Ostravy a zvlášť 
dobře byly vidět boje na Opavsku.



    Po válce se začalo uvažovat o využití kopce. Nejdříve byl vysázen v místech, kde je prudký 
svah, les. Většina kopce je v majetku soukromých osob, ale po roce 1948 byly pozemky na 
kopci přiděleny místnímu zemědělskému družstvu. Po roce 1989 pak navráceny zpátky 
původním majitelům.
    Roku 1966 byla započata stavba vodojemu. Vytěžená zemina byla z části odvážena a z části 
použita v obci. Vodojem byl kolaudován koncem roku 1969. Stal se zásobárnou pitné vody pro 
Ostravu-Jih s objemem dvakrát 20 000 m3. Do vodojemu přitéká voda z beskydských i 
jesenických. My dnes můžeme vidět  betonové symboly u vstupu do areálu vodojemu. 
    Na jaře roku 1977 byla v půli kopce vysázena "Mírová alej" na paměť 18 Krmelínských 
občanů, umučených za II. světové války a 27 vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobození 
Krmelína. Na začátku aleje jsou umístěny pomníčky ze žuly s pamětními deskami. Když 
dojdeme na vrchol, otevírá se nám krásný pohled na Krmelín a daleké okolí. Můžeme vidět 
Beskydy s Lysou horou a Radhoštěm, Palkovické hůrky a Hukvaldy s hradem, Kopřivnici, 
Štramberskou Trúbu, zříceninu Starého Jičína, Klimkovice s lázněmi, celou Ostravu a za 
krásného počasí Jeseníky. A kdo bude moc pozorný, může počítat, kolik kostelních věží z 
kopce uvidí. Co víc si člověk může přát, když spatří ten náš krásný kraj.

Co říkáte naší milí občané, nestojí to za to někdy toto krásné místo navštívit, třeba i s 
návštěvou, která k Vám přijede z města, nebo okolí? Vždyť až na kopec vede asfaltová silnice.
                                                                           
                                                                                                                        Martina Popelářová

M e z i   n á m i   . . .

     Měsíc červen je měsícem trvalek. Kvetou kosatce, pivoňky, hvozdíky, chrpy, vlčí máky, 
lupinus apod. Přibývá i kvetoucích letniček, jako jsou cinie, lichořeřišnice, afrikány.

Balkóny zdobí květinové truhlíky, oblibu si získávají kombinované výsadby, které nakvétají 
nezávisle. Vytrháváme stvoly tulipánů, odstřiháváme odkvetlá květenství šeříků, kalin, čilimníků. 
Poděkujeme narcisům, sněženkám, modřencům, bledulím i hyacintům za období, kdy jsme se z 
jejich krásy těšili a slíbíme si navzájem, že na stejnou péči spojenou s jejich stanovištěm si i v 
letošním podzimu rádi najdeme čas.
     A zase se budeme těšit a já zvlášť na květy stromkových růží. Máme doma žlutou a 
červenou a určitě budou dávat radost i okolí. A ještě jsem zvědavá na červený a modrý len. 
Modrý má být trvalka. V televizi jsme se kráse jejich květů několikrát obdivovali.. Červen není 
jen měsícem trvalek, jedna z nedělí je označena slovem "pouť". Zkuste si připravit "jablkový 
závin ve sněhovém závoji". Postupujeme následovně:

Z těsta lineckého nebo listového vyválíme obdélník, (délka dle plechu). Dáme 
nastrouhaná jablka, rozinky, kardamon (používáme místo skořice), přeložíme a na pečícím 
papíře dáme s plechem do trouby vyhřáté na teplotu 160 stupňů a necháme 10 minut v troubě 
jen zrůžovět. Mezi tím si ušleháme 2 bílky, přidáme 14 dkg cukr písek a 1 lžíci citrónové 
šťávy. Polotovar vytáhneme z trouby, lžíci na každý pruh závinu nanášíme a následně stěrkou 
uhladíme vrstvu ušlehané husté směsi, kterou dáme opět do stejně vyhřáté trouby a po 10 
minutách stáhneme teplotu na 100 stupňů a ještě asi 5 minut dopékáme. Vrstva sněhu nesmí 
být tmavě hnědá, nesmí být usušená, aby při krájení nepraskala a řezy byly úhledné. Množství 
sněhu je na 1 plech, tj. 3 ks závinu. 

Dobrou chuť k závinu ve sněhovém závoji, sváteční pohodu nejen o pouti a dětem krásné 
prázdniny přeje Vaše                          
                                                                                                                        Ludmila Adámková



Náš rozhovor

     Stalo se to již samozřejmostí, že den co den vídáme skupinu jezdců na koních, kteří 
projíždějí po vyšlapaných cestičkách podél Krmelína. Je to znak moderní doby, kdy jízda na 
koních a zároveň touha projet se láká stále více lidí. Neříká se nadarmo, že pohled z koňského 
hřbetu na svět má své kouzlo.
     Ten, který lidem tento požitek přináší, je krmelínský občan pan Jaroslav Tyšer - majitel koní. 
Redakce zpravodaje se rozhodla panu Tyšerovi položit několik otázek z jeho podnikatelské 
činnosti. 

1) Jardo ty nejsi původní občan Krmelína, jak jsi se zde usadil?
Do Krmelína jsem se dostal jako voják základní služby do bývalých kasáren. Jinak pocházím z 
Bělé pod Bezdězem, kde jsem se narodil a mám tam dosud rodiče a sestru. Vyučil jsem se 
chovatelem koní ve státním Hřebčíně v Kladrubech a pak jsem absolvoval střední zemědělskou 
školu v Poděbradech. Po absolvování vojenské prezenční službě jsem zůstal v krmelínském 
JZD jako zootechnik. 

2) Jak jsi se dostal ke koním?
Když jsem ukončil svou pracovní činnost v JZD ODRA, kde jsem byl i člen jezdeckého oddílu ve 
Staré Bělé, tak po ukončení těchto aktivit jsem měl možnost získat koně. První můj kůň se 
jmenoval MONETA a byl to zakladatel stáda.

3) Co vyžaduje taková práce kolem koní? 
Je to především ustájení, denní starost o krmivo, kování, veterinář a také starost o bezpečnost 
zájemců při  jízdě na koních.

4) Máš stálou klientelu, nebo se hlásí na projížďku  také  noví zájemci?
Obojí je pravdou. Převážně se o jízdu zajímají ženy, je to asi 80%. 

5) Jezdí na tvých koních jen dospělí, nebo i děti?
Jak které období. Třeba o prázdninách převažují děti. 

6) Říká se, že jízda na koních je i doporučenou terapií - je to opodstatněné? 
Hypoterapie je lékaři doporučena a dokonce některé pojišťovny jízdu na koních hradí 
samozřejmě s odborným dohledem.

7) Kolik máš v současné době koní?
Ustájeno mám deset koní, ale na devíti se jezdí. Jedna kobylka je ještě mladá, čili je čekatelkou 
až bude schopná přijat na svém hřbetu prvního jezdce.
     Jelikož je známo, že pan Tyšer se v minulých dnech dožil významného jubilea padesáti let, 
tak mu přejeme pevné zdraví do dalších let a mnoho podnikatelských úspěchů.
                                                                       
                                                                                                                 rozmlouval Josef Menšík

Výlet kolem Paleska

     Délka výletu asi 7 km. Výlet není náročný a je vhodný jak pro starší lidi,tak pro rodiny 
s menšími dětmi. Výchozím místem je  ulice U Paleska, kde narazíme na zelenou značku, která 
vede z Paskova. Projdeme kolem „Bytovek“ a cesta nás zavede až k rozcestníku.Vydáme se po 
zelené turistické značce. Po levé straně můžeme vidět Obec Krmelín s částí Světlov. Po 500 m 
odbočíme doprava, kde se dostaneme na cyklostezku. Před námi vidíme na kopečku vodárnu. 
Projdeme kolem ní po kamenité cestě, která nás zavede až na okraj lesa.
     Po sejití mírného svahu vidíme ukazatel s občerstvením. Využijeme-li  odbočku,  dostaneme 
se k malému rybníčku s občerstvením. Budeme-li mít chuť, můžeme si i zachytat ryby. Toto 



zařízení je otevřeno jen ve středu, v sobotu a neděli. Po občerstvení se vydáme dále. Po vyjití 
z lesa odbočíme doprava. Uděláme si přestávku a rozhlédneme se po kraji. Uvidíme Obec 
Starou Bělou s barokním kostelem a za silnicí vidíme začátek Obce Nová Bělá.
     Když se vydáme cestou k domovu, uvidíme před sebou panorama Beskyd s Lysou horou a 
Radhoštěm. Před nimi se rozkládají Palkovické hůrky. Kamenitá cesta vede polem, a když 
dorazíme k lesu, máme to již kousek k výchozímu bodu.
     Přeji příjemný výlet a hezké počasí.             
                                                                                                                         Martina Popelářová                 

________________________________________
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