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Ty koutku lesa, kouzlo zelené,
kde staré, temné smrky stojí v snění,
kde bystřiny se pění přes křemeny,
v samotě tajuplně střežené! 

Hermann Allmers

Dětem přejeme úspěšné ukončení školní-
ho roku, mnoho radovánek 

a zajímavých her o prázdninách, všem pak 
hezké prožití léta, mnoho sluníčka a dovole-

nou prožitou ve zdraví a v pohodě.

Informace o dění v obci od 8. zasedání zastupitelstva obce 
 na stavbu tenisových kurtů byla vybrána firma TK ARBREX - p. Prorok ze Staré Bělé, 

uzavřena smlouva o dílo na I. etapu ve výši 593 250 Kč včetně DPH (5%) a na II. etapu 
stavby s firmou Jaromír Sibera, Stará Boleslav ve výši 522 081 Kč včetně DPH (5%)

 proběhlo jednání o zrušení napojení místní komunikace na silnici II/486 v místě napojení 
na silnici I/58

 na MMR podána žádost o dotaci na zpracování projektu centra obce – 200 000 Kč vlastní 
zdroje, 460 000 Kč dotace

 objednán audit hospodaření příspěvkových organizací ZŠ a MŠ za rok 2003
 zadáno zpracování projektové dokumentace prodloužení hlavního vodovodního řadu a ka-

nalizace podél ul. Kostelní a prodloužení hlavního vodovodního řadu, potrubí plynu a ka-
nalizace v propojení ul. Starodvorské a Staré cesty

 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektu inženýrských sítí v lokalitě za ško-
lou

 zahájení prací na komplexní pozemkové úpravě v obci
 dodána dokumentace pro rekonstrukci školní kuchyně a rekonstrukci budovy školy 
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Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce, konaného 
dne 26. 4. 2004
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a)  kontrolu usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 8. zasedání zastupitelstva obce
c) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krmelín za rok 2003
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) zprávu ústřední inventarizační komise o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2003
b) závěrečný účet obce Krmelín za rok 2003 s vyjádřením souhlasu, a to bez výhrad
c) přijetí investiční dotace ve výši 500 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci 

projektu „Výstavba tenisových kurtů“
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) realizovat opatření k nápravě nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Krmelín za rok 2003 

Sdělení obecního úřadu

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci 
Krmelín

Volební okrsek 

č. 1 Hala TJ 
SOKOL

č. 2 Host.
Na Světl. CELKEM

Počet osob zapsaných do voličského seznamu 877 614 1 491
Počet odevzdaných hlasů 322 190 512
Počet platných hlasů 321 189 510
Účast ve volbách v % 36,72 30,94 34,34

Číslo Název volební strany Počet hlasů

1 SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté 28 25 53
2 Koruna Česká 1 - 1
3 Helax-Ostrava se baví 8 - 8
4 Česká strana sociálně demokratická 19 21 40
5 Národní koalice 1 - 1
6 Občanská demokratická strana 100 55 155
7 Strana pro otevřenou společnost - - -
8 Strana demokratického socialismu - - -
9 Strana zelených 4 3 7

10 Humanistická aliance - - -
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11 Konzervativní strana - - -
12 Sdružení nestraníků - - -
13 Strana občanů republiky České - - -
14 Masarykova demokratická strana - - -
15 Všeobecná občanská strana - 1 1
16 Dělnická strana 1 - 1
17 Strana práce 1 1 2
18 Balbínova poetická strana 2 1 3
19 Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě 1 1 2
20 KDU – ČSL 49 23 72
21 Pravý Blok-strana za Odvolatelnost politiků 3 2 5
22 Strana zdravého rozumu - - -
23 Unie liberálních demokratů 5 - 5
24 Komunistická strana Čech a Moravy 65 32 97
25 Strana venkova-spojené občanské síly 3 - 3
26 Strana za životní jistoty - - -
28 Nezávislá iniciativa 3 - 3
29 Svobodní - - -
30 Viktor Kožený-Občanská federální demokracie - - -
31 Republikáni Miroslava Sládka 6 - 6
32 Nezávislí 21 24 45

C E L K E M 321 189 510

Řidičské průkazy po vstupu do Evropské unie
Po vstupu naší země do EU vznikne našim státním orgánům povinnost vydávat řidičské prů-

kazy podle vzoru Evropského společenství. Nové řidičské průkazy budou mít podobu plastové 
karty s emblémem EU a rozlišovacím znakem státu, který dokument vydal. Nové průkazy budou 
vydávány s omezenou platností na dobu deseti let, poté je však bude možno na příslušném úřadě 
jednoduše vyměnit.

Současné řidičské průkazy budou uznávány na celém území EU, a to i když se občan přestě-
huje na území jiného členského státu natrvalo. Hostitelský členský stát však může na držitele 
průkazu uplatňovat své vnitrostátní předpisy o době platnosti průkazu, lékařských prohlídkách, 
a může do průkazu zaznamenat jakékoliv údaje nezbytné pro správní účely.

Stávající řidičské průkazy však budou postupně vyměňovány. Výměna má probíhat ve třech 
etapách. V první etapě si o nový průkaz budou muset požádat majitelé průkazů vydaných od 1. 7. 
1964 do 31. 12. 1993, a to nejpozději do 31. prosince 2007. Ve druhé budou měněny dokumenty 
vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000, a to do 31. prosince 2007, ve třetí etapě pak průkazy vysta-
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vené od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004, a to nejpozději do konce roku 2013.

V současnosti se v EU zvažuje i zakotvení další jednotné právní úpravy týkající se řidičských 
průkazů. Například každý řidič starší 65 let by musel projít jednou za 5 let zdravotní kontrolou, 
povolení řídit motorku by platilo od 16 let a žádná ze zemí by už nevydávala tzv. věčné průkazy.

Mgr. Lukáš Jansa

Zemědělský podnikatel v EU
Novela zákona o zemědělství (č. 252/1997 Sb.,) ve znění pozdějších předpisů přinesla zásadní 

změnu týkající se zejména samostatně hospodařících rolníků, ale i živnostníků.
Sbírka zákonů č. 85/2004 upravuje všeobecné podmínky pro podnikání v zemědělství a ukládá 

konkrétní povinnosti nejen novým žadatelům provozující zemědělskou výrobu, ale i stávajícím 
samostatně hospodařícím rolníkům, chtějí-li v podnikání pokračovat.

Podle aktuálních změn zákona o zemědělství je „zemědělský podnikatel“ fyzická nebo 
právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostat-
nou činnost vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách se rozumí
a) rostlinná výroba (chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, 

hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin…)
b) živočišná výroba (chov hospodářských a jiných zvířat, za účelem získávání a výroby živo-

čišných produktů, chov hospodářských zvířat…)
c) produkce chovných plemenných zvířat
d) výroba osiv a sadby
e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby
f) chov ryb (vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše…)

Mimo výše nadepsaného je zemědělský podnikatel oprávněn poskytovat práce, výkony nebo 
služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou.

Zápis do evidence zemědělského podnikatele a ukončení zemědělské činnosti
- provede obecní úřad s rozšířenou působností (tzv. III. obce), v jeho územní působnosti se 

nachází místo podnikání nebo sídlo zemědělského podnikatele. Místem podnikání se pro 
účely tohoto zákona rozumí místo, odkud zemědělský podnikatel řídí svoji podnikatel-
skou činnost.

Žadatel, který se dostaví na příslušný obecní úřad, musí splňovat odbornou způsobilost buď 
získáním vzdělání v zemědělském oboru, veterinářství, příp. rekvalifikací, nebo praxí v zem. 
podniku v trvání 5 let, případně odpovědným zástupcem.

Na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby o zápis do evidence zemědělského podnikate-
le vystaví příslušný obecní úřad ad. do 30 dnů osvědčení o provedení tohoto zápisu.

Žadatelé o provozování zemědělské činnosti s místem podnikání a sídlem v obci:
Baška/Hodoňovice, Kunčičky u Bašky/, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domasla-

vice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, /Ptáčník/, Frýdek-Místek, /Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skali-
ce, Zelinkovice/, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy / Dolní Sklenov, Horní Sklenov, 
Rychaltice/, Katovice, Kozlovice, Markovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní 
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Lhoty, Nošovice, Palkovice, Palkovice – Myslík, Paskov, Paskov – Oprachtice, Pazderná, Pražmo, 
Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní 
Lhoty, Žabeň, Žermanice spadajícím od přistoupení ČR do EU (května) do územní působnosti 
města Frýdku-Místku, budou uplatňovat své žádosti o zaregistrování do evidence zemědělské-
ho podnikatele u městského úřadu živnostenského úřadu ve Frýdku-Místku, Radniční 1148, tel.: 
558 609 190, e-mail zivnost@frydekmistek.cz.

Upozornění pro jiné podnikající zemědělce, je povinnost „přeregistrace“, je stanovena 1 roční 
lhůtou, tj. do května 2005 na jiný zmíněný úřad s rozšířenou působností.

Pro živnostníka podnikajícího v tomto odvětví platí uvedené stejně, avšak s tím rozdílem, že 
po marném uplynutí lhůty živnostenské oprávnění pro zemědělskou výrobu zaniká.

Předmětem výkonu státní kontroly bude, mimo jiné, i plnění povinností spojených s evidencí 
pod sankcí až do 200 tis. Kč.

Živnostenský úřad

Zpráva z Ministerstva informatiky
Portál, který najdete na internetové adrese www.portal.gov.cz, je oficiální vstupní branou do

elektronického úředního světa a je užitečný jak pro občany, tak pro zaměstnance veřejné správy. 
Najdete zde kompletní adresář všech úřadů v České republice, zdarma náhled do katastru nemo-
vitostí, texty platných zákonů včetně směrnic Evropské unie v češtině, návody pro občany, jak 
postupovat v konkrétních životních situacích, a stovky dalších informací.

Naši jubilanti
V měsících dubnu, květnu a červnu oslavili významná životní výročí tito naši spoluobčané:
Miroslav Zmeškal 70 let Jaromír Vojtovič 75 let
Zdeněk Polášek 70 let Božena Lyčková 80 let
Olga Neisnerová 70 let Božena Šindlová 80 let
Ing. Milan Hrubý 70 let Václav Procházka 80 let
Vlasta Plačková 75 let Božena Máchová 91 let
Věroslav Mácha 75 let
Diamantovou svatbu – 60 let společného života oslavili v červnu 
manželé Bohumil a Jarmila Tartainiovi.
Všem jubilantům přejeme dlouhá léta strávená ve zdraví, štěstí, pohodě a spokojenosti.

Radostnou událostí je pro členy komise pro občanské záležitosti přivítání nových občánků 
do svazku obce:

Marek Lulják Veronika Krampotová Eliška Michalcová
Jan Hradil Kristýna Jančova Matěj Blačinský
Roman Vala Ondřej Lanča Robin Tokarský
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Za komisi pro občanské záležitosti Hana Plačková

Základní škola vás informuje

Hodnocení školního roku 2003/2004
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. Pedagogové 1., 2. a 4. ročníku využívali ve výchovně vzdělávacím procesu rovněž prvků 
Obecné školy a projektového vyučování Dokážu to. Učební plán výběrem a skladbou předmětů 
pokrývá všechny oblasti a obory Standardu základního vzdělávání a jím stanovené učivo chápe 
jako jádro základní vzdělanosti žáka. Ve 4. i 5.ročníku se vyučovalo anglickému jazyku.

V průběhu roku dbali všichni zaměstnanci školy o důsledné uplatňování zdravotních a psy-
chohygienických hledisek: 
-  každodenní pitný režim
-  dostatek pohybu o přestávkách, v hodinách TV i v mimoškolním čase (zájmová činnost)
-  účast na různých sportovních soutěžích 
-  účast na plaveckém výcviku - žáci 1. a 4. ročníku září – říjen 2003 
-  žáci 2. a 3. ročníku listopad 2003–únor 2004
-  škola se zúčastnila projektu Školní mléko – každý měsíc průměrně 50 žáků (tj. polovina žáků 

školy) odebíralo mléčné svačiny, za celý školní rok děti odebraly 3 545 kusů svačin. Ve srov-
nání  s minulými školními léty se zájem žáků (i rodičů) ustálil (1999/2000 – 91 žáků za měsíc,  
2000/2001 – 73 žáků za měsíc, 2001/2002 – 50 žáků za měsíc, 2002/2003 – 50 žáků za měsíc).

-  žáci 2.–5. ročníku se zúčastnili ozdravného pobytu v ŠvP Prostřední Bečva (květen 2004)

Žáci školy se zúčastnili těchto kulturních a vzdělávacích akcí:
-  Kam s ním? - naučný environmentální pořad OZO Ostrava, s. r. o., (5. ročník) 
-  Popelnice v barvách duhy - naučný environmentální pořad OZO Ostrava, s. r. o., (3., 4. roč-

ník)
-  Divadlo loutek Ostrava - divadelní představení: Strom pohádek (1., 2. ročník), O rybáři a ryb-

ce (3. - 5. ročník)
-  ZŠ Brušperk - divadelní představení žáků ZŠ Pyšná princezna (1. –5. ročníku)
-  Důl Michal, Ostrava - Michálkovice - Kouzelník ze země Oz - divadelní představení  1.– 5. roč-

ník)

V období od března do června jsme se rozloučili s těmito občany:
Jan Hnilo  65 let
Jaroslav Arnošt  75 let
Rodinám zemřelých vyslovujeme hlubokou soustrast.
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-  Knihovna Krmelín - knihovnické lekce (1.–5. ročník)
-  exkurze Pekárna Boček (2. ročník)
-  Vítání jara – vynášení Mařeny (1.–5. ročník)
-  Den Země - 2. díl česko–polského projektu partnerských škol ZŠ Krmelín , Szkola podstawo-

wa K. Miarki, Katowice – Podlesí – environmentální aktivity, sportovní soutěže (1.–5. roč-
ník)

-  Koncert žáků ZUŠ Brušperk (1.–4. ročník)
 
Naši školu navštěvovalo 100 žáků, z toho 21 prvňáčků. Všichni žáci postoupili do dalšího roč-

níku, žáci 5. třídy odešli do 6. ročníku základních škol v Brušperku (14), Staré Vsi nad Ondřej-
nicí (8) a Fryčovic (2). 

Školní rok 2003/2004 úspěšně absolvovali všichni žáci, z toho 42 dětí se samými jednička-
mi, Mgr. Dagmar Jínová (kurz reedukace SPU) prováděla nápravu specifických poruch učení
se 3 žáky. 

Zápis do 1. ročníku proběhl v odpoledních hodinách 10. 2. 2004. K zápisu, připravenému ce-
lým pedagogickým sborem školy, se dostavilo 15 dětí se svými rodiči.

Ve školním roce 2003/2004 ve škole pracovalo 13 zaměstnanců: ředitel školy Mgr. Dušan 
Ignačík, učitelky Mgr. Romana Tylečková, Mgr. Adéla Adamusová, Mgr.Dagmar Kovalová, 
Mgr. Jarmila Palarczyková, Mgr. Dagmar Jínová, vychovatelka Anna Libišová, školnice Eva 
Hillová, uklízečka Bohumila Golková, vedoucí školní jídelny Růžena Foltová, kuchařky Jaro-
míra Kvitová a Karla Heczková, pracovnice školní jídelny Nataša Cholavová.

Pedagogové školy během celého školního roku i prázdnin věnovali mnoho svého volného času 
a absolvovali řadu vzdělávacích seminářů a školení, aby novými znalostmi a poznatky obohatili 
život školy:
Mgr. Dušan Ignačík -  Marketing školy a spolupráce s obcí, Odměňování ve školách v roce 

2004, Projekt Dokážu to? (Osobnostně sociální výchova ve škole pro 
řídící pracovníky OSV A); Praktické řešení problémů školské počíta-
čové sítě

Mgr. Adéla Adamusová - Hra, tvorba a tvořivost ve škole, Škola jinak; Projekt Dokážu to? (Osob-
nostně sociální výchova ve škole OSV A); Projekt Dokážu to? (Osob-
nostně sociální výchova ve škole OSV C); 10dílný modul školení pro 
pokročilé v Informační technologiích 

Mgr. Romana Tylečková - Výtvarná dílna: provazy a provázky, Škola jinak; Projekt Dokážu to? 
(Osobnostně sociální výchova ve škole OSV A); Projekt Dokážu to? 
(Osobnostně sociální výchova ve škole OSV C); 10dílný modul školení 
pro pokročilé v Informační technologiích 

Mgr. Dagmar Kovalová -  Učíme jinak, Hry v geometrii, Škola jinak; Projekt Dokážu to? (Osob-
nostně sociální výchova ve škole OSV C); 10dílný modul školení pro 
pokročilé v Informační technologiích 

Mgr. Dagmar Jínová -  Škola jinak, Zvýšení profesní úrovně pedagoga v poradenské oblasti;   
10dílný modul školení pro pokročilé v Informační technologiích 

Mgr. Jarmila Palarczyková - Škola jinak, Projekt JAME (celoroční program jazykové a metodic-
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ké přípravy pro učitele bez způsobilosti k výuce cizích jazyků; 10dílný 
modul školení pro pokročilé v Informační technologiích 

Anna Libišová -  Oči dokořán 

b) Školní družina
Ve školním roce 2003/2004 bylo zřízeno 1 oddělení školní družiny pro 31 žáků, kteří ho 

navštěvovali v ranním (6.30–7.45) a odpoledním (11.45–16.15)
Děti ze školní družiny se zúčastnily těchto akcí školních družin okrsku povodí Ondřejni-

ce:
 - listopad 2003 - Hry bez hranic (pořádal Krmelín) - 1. místo
 - březen 2004 - Zlatý slavík (pořádal Brušperk) - 1. místo 
 - květen 2004 - Lehkoatletický trojboj (pořádaly Fryčovice) - 2. místo 

c) Zájmové aktivity pro děti
Ve školním roce 2003/2004 byla pro děti opět připravena pestrá nabídka různorodých aktivit 

pro smysluplné trávení jejich volného času: dětský pěvecký sbor a kapela Motýlek (D. Kovalo-
vá), divadelně – dramatický kroužek (A. Adamusová), výtvarný kroužek (R. Tylečková), jazyk 
německý (D. Jínová), Mladý ochránce přírody (J. Palarczyková), florbal (D. Ignačík), sportovní
hry (A. Libišová), počítače (J. Tyleček), minikopaná (M. Čejka, J. Šindel, M. Hubálek), šachy 
(A. Svrdlin), společenské tance (T. Vlachopulos ), náboženství (L. Staňková). Do všech těchto 
aktivit bylo zapojeno 137 žáků.

Žáci výtvarného kroužku pod vedením Mgr. Romany Tylečkové vyrobili slámový Betlém, jež 
byl prezentován na celorepublikové Výstavě betlémů na Výstavišti Černá louka v Ostravě ve 
dnech 5. 12. 2003–5. 1. 2004.

Třikrát dojížděla ze Základní umělecké školy v Brušperku paní učitelka Mgr. Věra Ranochová 
a vyučovala zájemce (současné i bývalé žáky školy) hře na housle.

d) Zlepšování technického stavu a stavební úpravy 
Během jarních prázdnin byla dokončena rekonstrukce šaten, nátěry dveří ve škole. V době 

letních prázdnin 2004 bude realizována celková rekonstrukce školní kuchyně, která si vyžádá 
2 000 000 Kč finančních nákladů.

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:
-  Miniházená - 2. místo v okresní soutěži (obrovský dík patří trenérům Miroslavu Vojáčkovi 

a Zdeňkovi Ptáčkovi)
- Vybíjená 5. tříd - 1. místo v okrskové soutěži, - 6. místo v okresní soutěži
- Florbal - 2. místo v okrskové soutěži 
- Lehkoatletický trojboj - 2. místo v okrskové soutěži 
- Karolína Londinová – 2. místo v oblastním kole pěvecké soutěže Loutnička
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- Berenika Stolinská - nejlepší vystoupení v sólové recitaci v oblastním kole
- Cena poroty v okresním kole Přehlídky dětských recitátorů 

V listopadu 2003 proběhla v naší škole inspekce ČŠI (informace na www.csi.cz)

2. Mimoškolní aktivity
a) Pedagogický sbor 

září 2003  Drakiáda
říjen 2003  Podzimní rej duchů
prosinec 2003  Mezi námi sousedy (1. díl česko – polského projektu partnerských škol ZŠ Kr-

melín, Szkola podstawowa K. Miarki, Katowice – Podlesí – sportovní soutěže, 
vystoupení sborů, tvorba časopisu ) 

 Vánoční dílna pro žáky a rodiče 1. ročníku
 Vánoční akademie 
květen 2004  Lašsko versus Valašsko (přátelské sportovní utkání ve florbalu, vybíjené, mini-

kopané mezi ZŠ Krmelín a ZŠ Dolní Bečva)
červen 2004  Den pro rodinu - 1. ročník pohádkového putování Za živou vodou pro odváž-

né rodinné týmy ukončené táborákem

b) Unie rodičů 
V září 2003 proběhla schůze členů Unie rodičů, jež potvrdila složení výboru v těchto funkcích: 

předsedkyně - Ing. Kamila Balcarová, pokladník - Lenka Zborovská, jednatel - Renáta Vychodi-
lová, členové - Iveta Hradilová, Věra Zborovská.

Stejně jako v minulých létech Unie rodičů s pedagogickým sborem školy připravila a realizo-
vala 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.
prosinec 2003 - Mikulášská nadílka 
únor 2004 - Dětský maškarní bál (sportovní hala TJ Sokol Krmelín) – diskotéka a soutěže 

ostravského showmana Zdeňka Kačora
březen 2003 - 6. školní ples (Restaurace Nautilus) - skupina Paradox Q, tombola
červen 2004 - Den dětí (připraveno ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Krmelín) 
Školní výlet do Jeseníků - rezervace Rejvíz , Skanzen zlatorudných mlýnů, Zlaté Hory

c) Nadační fond Mettis
Počítačová učebna ve školním roce 2003/2004 byla využívána pro běžnou výuku naukových 

předmětů (pod vedením jednotlivých vyučujících), doučování žáků se specifickými poruchami 
učení, činnost počítačového kroužku (říjen 2003–červen 2004), vydávání školního časopisu (při-
pravovaného žáky jednotlivých tříd pod vedením třídních učitelek).

Závěrem své hodnotící zprávy bych rád poděkoval: zřizovateli školy (za vynaložené finanční 
prostředky na zlepšení materiálně technických podmínek školy), sponzorům školy (paní Brigitě 
Borovcové za květinovou výzdobu ŠJ ke Dni Země, Ing. Josefu Bočkovi za výrobu speciálního 
sluníčkového pečiva ke Dni Země, paní Marii Mayerové za výrobu dortů pro účastníky soutěže 
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ve sběru starého papíru Pomůžeme našim lesům, paní Renátě Neubaerové za názorné pomůcky 
pro výuku geometrie, firmě Linel+Lika za kancelářské potřeby pro děti školní družiny, man-
želům Kabátovým za opravu dětského nábytku pro školní družinu, manželům Poláškovým za 
sportovní potřeby), vedoucím všech volnočasových aktivit (za investici jejich času, energie, zna-
lostí a dovedností, jimiž přispěli ke smysluplnému využití volného času Vašich dětí) a především 
všem svým zaměstnancům. 

Zaměstnanci ZŠ přejí příjemné prožití letních měsíců a času dovolených. 
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

Z naší mateřské školy …
Červen vládne na lukách  Školní rok už končí sice,
v krajině vysokých trav, zavírá tím učebnice,
proběhne i slunnou strání, ale nám to nevadí,
rybníky zvou ke koupání. v září si to nahradí.

Ano, školní rok se blíží ke svému konci – na co mohou děti vzpomínat? Na své nové kamarády 
a vznikající nová přátelství, kterému se děti v předškolním věku učí a které umožňuje trvalost, 
pevnost a stálost ve vztazích.

Také na pěkné hračky a spoustu zajímavých činností a aktivit, které si pro děti připravily jejich 
paní učitelky.

Velkým zážitkem a novou zkušeností jsou pro děti i akce kulturní a poznávací, kterých se mo-
hou v průběhu celého školního roku zúčastnit – vzpomeneme veselé hraní ve vodě v předplavec-
kém výcviku, třináct návštěv divadel – buď přímo u nás v mateřské škole nebo v Divadle loutek 
v Ostravě, Setkání s čertem a Mikulášem, posezení u vánočního stromečku a obdarování Ježíš-
kem, maškarní ples, besídka pro maminky, setkání s kouzelníkem, výlet do ZOO… nebo plno 
zajímavých chvil, prožitých ve výtvarném a hudebním kroužku, s flétničkou při „Zdravém pís-
kání“.

V květnu jsme opět mezi námi přivítali naše nové malé kamarády a umožnili jsme jim sezná-
mit se s prostředím, které je očekává v září s nástupem do mateřské školy. Konec měsíce června 
pro nás znamená i rozloučení se s našimi předškoláky, kteří po prázdninách nastoupí do 1. třídy 
základní školy. Přejeme jim hodně úspěchů a samé jedničky!

Děkuji dětem za jejich píli a snahu učit se novému.
Děkuji za všechny připravené akce a programy všem pedagogickým i provozním pracovnicím, 
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za ochotu spolupracovat a tvořivě konat.

Přeji všem malým i „velkým“ dětem hezké a slunečné prázdniny a v září radostný návrat do 
tříd ve svých školách.

Přeji všem našim občanům dovolenou plnou pohody, odpočinku, poznání a sebeuspokojení.     
Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

Krmelínští školáci slavili „Den země“ a Zpravodaj byl 
u toho
Kdo 22. dubna procházel kolem naší základní školy, nemohl přehlédnout, že již od časných 

ranních hodin byl před školou čilý ruch. Žáci ze všech tříd čekali vzácnou návštěvu, a to part-
nerskou školu z Polska, konkrétně z Katowic. O tom, že se na návštěvu řádně připravili, svědčí 
několik stanovišť na školní zahradě, kde žáci předvedli svůj um a samozřejmě na tato „pracoviště“ 
přizvali i polské školáky. Bylo po osmé hodině ranní, kdy zastavil před školou autobus a vystou-
pilo přes třicet dětí různých věkových skupin, včetně pedagogického doprovodu.

 Ředitel školy Mgr. Dušan Ignačík uvítal polské hosty a soubor „Motýlek“ za doprovodu kláves 
a Orffových nástrojů zazpíval na uvítanou několik písní.

Pak se polské děti rozdělily do připravených stanovišť a za malou chvíli nebylo poznat, kdo je 
Čech a kdo Polák.

Děti z první třídy prováděly pod vedením paní učitelky Adély Adamusové potisk triček textilní 
barvou razítky vyrobenými z brambor.

Děti z druhé třídy pod vedením paní učitelky Romany Tylečkové předváděly, jak se dají využít 
igelitové sáčky a po jejich úpravě jsou „Oživlé ryby“. Třetí třída za pomoci paní učitelky Dáši 
Jínové slohově zpracovala „100 nápadů na záchranu Země“.

Čtvrťáci vyráběli z hlíny různá zvířátka za odborné asistence paní učitelky Dáši Kovalové a nej-
starší „paťáci“ vyráběli ruční papír za odborného dohledu slečny učitelky Jarky Palarczykové.

Všechny polské děti byly během dopolední akce obdarovány květinami, sluníčky z těsta, které 
dodalo Pekařství Boček, pohlednicemi Krmelína, mapkami Povodí Ondřejnice a džusy. Ve tří-
dách pak bylo připraveno ještě pohoštění ve formě zákusků a koláčů, které byly upečeny rodiči 
našich žáků. Na tvářích zdejších žáků nešly přehlédnout namalované české vlaječky.

 Po dvanácté hodině byly děti pozvány na chutný oběd se sladkými poháry. Všem opravdu 
česká kuchyně chutnala. Dík patří personálu školní jídelny. Odpolední program patřil sportu. 
Sportovní hala TJ SOKOL se zaplnila účastníky „Dne země“ a sportovní zápolení ve florbalu,
fotbalu, vybíjené a posléze i šachu za „mezinárodní“ účasti skončilo v 15 hodin. Kromě šachu, 
který vyhráli Poláci, byli vítězové naši žáci. 

Po patnácté hodině se polské děti i doprovodný personál odebral k hranicím.
Vedení Základní školy T. G. M. v Krmelíně děkuje rodičům žáků, Pekařství Boček a květinář-

ství paní Borovcové za sponzorské dary. Tímto setkáním partnerské vztahy nekončí. Příští rok 
přijedou naši školu navštívit děti ze ZŠ Olešná ze Slovenska. Reportáž tohoto setkání si redakce 
nenechá ujít a v některém dalším čísle budeme občany informovat. Na závěr je třeba ještě říci, 
že tento den byl skutečně velmi pečlivě připraven a dík patří především řediteli školy a celému 
učitelskému sboru. 

Josef Menšík
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Zájmové organizace

Klub důchodců informuje
Místní Klub důchodců si v tomto roce připomíná 35 let svého trvání.

Dne 13. května se v důstojném prostředí sálu restaurace Na Benátkách sešli krmelínští 
členové Klubu důchodců s občany, s delegacemi Klubu důchodců a Senior klubu z obcí v Povodí 
řeky Ondřejnice a dalších spřátelených klubů a se starostou obce Ing. Václavem Zezulkou, aby si 
připomenuli uplynulých 35 let činnosti krmelínského Klubu důchodců.

V informativní zprávě byli přítomni seznámeni s tím, za jakých podmínek Klub vznikl, započal 
a rozvíjel svou činnost, s jakými problémy se členové jeho výboru museli potýkat, je řešit a v ja-
kých podmínkách pracuje Klub v současné době.

Mimo jiné zde bylo vzpomenuto zakládajících členů i to, že za celé uplynulé hodnocené ob-
dobí se ve funkci předsedy Klubu vystřídali pouze čtyři členové. Jedním ze zakladatelů a prvým 
předsedou byl pan Rudolf Fabián. Nejdéle, a to celých 13 let nepřetržitě, pracovala ve funkci 
předsedkyně paní Jarmila Janáčková. Na akci jí s poděkováním za to i za dosavadní práci ve 
výboru byla předána i kytička. 

Zástupci přizvaných Klubů ve svých vystoupeních ocenili mimo jiné bohatou činnost krmelín-
ského klubu a někteří dokonce předali Klubu do rukou předsedkyně paní Věry Cintlerové věcné 
upomínkové dárky. Starosta obce poděkoval za dosavadní činnost a do dalších aktivit popřál zdar 
a úspěchy.

V další části programu vystoupily děti mateřské školy, vnoučata našich členů a rovněž členové 
Klubu s humornou scénkou. K poslechu i tanci vyhrávala přítomným důchodcovská Krmelanka. 
Akce se zúčastnilo celkem 117 osob. Z celé akce byl rovněž pořizován videozáznam. Po oficiál-
ním programu se rovněž sešli představitelé Klubu z Povodí Ondřejnice, aby zhodnotili dosavadní 
spolupráci, seznámili se navzájem s problémy či aktivitami a s podmínkami činnosti jednotli-
vých klubů a aby si vytýčili plány spolupráce na rok 2005.

František Novák

Z činnosti hasičů
Březen patřil přípravám na další kola celoročních soutěží mládeže a dorostu a fotbalu. Muži 

a dorostenci zkoušeli štěstí na třech turnajích. V Pustkovci muži postoupili ze čtrtfinálové skupi-
ny, ale prohráli v semifinále. V Krmelíně skončili muži na 2. místě za Pustkovcem, dorostenci 6.
a o týden později muži vyhráli fotbalový turnaj ve Staré Vsi n. O.

Stavěním máje pokračuje další část roku hasičů. Dopoledne navštívily Hasičský dům děti z ma-
teřské školy. Muži pro ně připravili ukázky hasičské techniky a děti si mohly zastříkat z požár-
ní hadice s proudnicí na skutečné terče. Večerní akce s tradičním programem přinesla skvělou 
náladu, kterou rozpumpovávaly dvě hudební skupiny a taneční a pěvecké kreace účastníků si 
nezadaly s výkony hvězd. Občerstvení bylo rozšířeno o novou specialitu - grilované steaky, ale 
jen se po nich „zaprášilo“. Následující den 1. května vstupovala Česká republika do EU, a tak byl 
k vidění i hezký ohňostroj.
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Oblastní kolo v požárním sportu dospělých se uskutečnilo 8. května ve Fryčovicích. Naše 

družstva zopakovala loňské výsledky. Muži obsadili shodně 3. místo. Ženy vyhrály a postoupily 
do okresního kola, které pořádalo Okresní sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska v sobotu 
5. června 2004 na stadionu Slezan ve Frýdku-Místku. Za vytrvalého deště byly běžecké dráhy 
zatopené 5–10 cm vrstvou vody a travnatá plocha, kde se odběhly požární útoky, připomínala 
rybník. Naše ženy díky vytrvalosti a odolnosti překonaly nástrahy druhých pokusů v běhu na 
100 m s překážkami, požární útok provedly nejlépe a okresní kolo vyhrály. Budeme jim držet 
palce 21. srpna v krajském kole v Karviné. Podobná situace se stala v okresním kole soutěže do-
rostenecké, v níž dorostenci obsadili 3. místo a dorostenky postoupily rovněž do krajského kola.

V sobotu 22. května 2004 proběhl již 35. ročník pohárové soutěže O putovní pohár Obecního 
úřadu – Memoriál Vladimíra Kováře. Dopoledne zápolilo v požárním útoku 17 mládežnických 
kolektivů. V kategorii mladších žáků zvítězil Jistebník před Lučinou a Krmelínem. Starším vy-
pálil rybník opět Jistebník, za ním byly Petřvaldík a Petřvald. Od 14 hodin se utkaly kolektivy 
dospělých. Krmelín chtěl překvapit a postavil 5 družstev, tři mužská a dvě ženská. S výjimkou 
dvou družstev mužů ostatní družstva pro závady na trati útok nedokončila. Na první místo se 
po roční přestávce vrátili muži z Petřvaldíku, když překonali i rekord trati. Finanční a věcné ceny 
obdrželo po prvním kole 5 družstev mužských a 2 ženská. Druhé kolo absolvovalo v obráceném 
pořadí prvních pět mužských družstev a živé sele získali muži z Prchalova. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 19 mužských a 6 ženských kolektivů.

Pořadí Sbor Dosažený čas Dos. čas Dos. čas
Muži I. kolo II. kolo Ženy

1. Petřvaldík 16,247 N Metylovice 22,715
2. Svinov 16,505 N Proskovice 55,243
3. Metylovice 17,418 17,860
4. Prchalov 17,612 16,983
5. Košatka 17,843 21,465

Je škoda, že souběžně probíhající akce, sraz historických motocyklů, nutila diváky pendlovat 
mezi závodem motorek a hasiči a tak jich nefandilo tolik, jako v minulých letech. Napříště 
bude lepší pro tak malou obec naplánovat akce na jiné termíny. 

V rámci dne dětí 1. června přichystali muži ze zásahové jednotky do základní školy ukázky 
techniky. Spouštěli děti na sedačce po nataženém laně, ukázali protichemický oblek pro práce 
ve zdraví škodlivém prostředí a ochranný oblek s dalšími pomůckami a postřikovačem k hu-
bení obtížného hmyzu. Předvedli práci s motorovou pilou a rozbrušovačkou a upozornili na 
nutnost používat při dopravních nehodách ochranné vesty a signální zařízení.

V těchto měsících se naplno rozběhly pohárové soutěže, na nichž by chtěla družstva docílit 
co nejlepších výsledků. V létě opět plánujeme zájezd na pohárovou soutěž na Dolní Bečvu.

Večerní posezení při grilování dokáže navodit příjemnou atmosféru, uvolnit náladu. Setkání 
s přáteli, v rodině, teplo rozžhaveného grilu s dřevěným uhlím, plynového či elektrického 
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a stoupající vůně z připravovaného pokrmu jsou balzámem na duši i příjemným zakončením 
dne. I při tomto počínání dbejte na vaši bezpečnost. Vysoká teplota, odstřikující olej a ne-
pozornost už pomohly k mnoha spáleninám a jiným nepříjemnostem. Než od grilu se nechte 
opálit raději od sluníčka. Ochranný krém a dobrou náladu si přibalte s sebou.

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín 

Z činnosti místních zahrádkářů
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Krmelín sdružuje 49 členů, převážně star-

ších 50 let a více. Dne 19. 3. 2004 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 9 303 litrů moštu. Toto poměrně nižší množství 
nalisovaného moštu bylo ovlivněno malou úrodou jablek v Krmelíně a jeho okolí. Účtovaná cena 
za vylisování jednoho litru moštu byla 1,50 Kč. Obsluhu moštovacího zařízení prováděli pánové 
Mácha Milan, Jakubek Karel a Petrovský Zdeněk.

Vlastnímu moštování předcházela střední oprava lisu a drtiče ovoce. Tuto činnost úspěšně 
zajišťoval a prováděl pan Mácha Milan. Vymalování místnosti moštárny, včetně úklidu provedl 
pan Jakubek Karel. Byly rovněž provedeny nátěry plechu na atice střechy a vrat, což provedl pan 
Sýkora Zdeněk. Dále byla prováděna běžná údržba okolo moštárny, jako sečení trávy a úklid. Za 
tuto obětavou práci patří všem jmenovaným členům upřímné poděkování.

Z další činnosti je zapotřebí připomenout jednodenní zájezd autobusem do Olomouce na 
výstavu ovoce, zeleniny a zahradkářské techniky pod názvem „HORTIKOMPLEX“. Zájezd se 
uskutečnil v neděli 26. 10. 2003 a měli možnost se jej zúčastnit i nečlenové zahradkářského svazu. 
O zájezd byl mimořádný zájem, který přesahoval kapacitní možnosti autobusu. Celkem se jej zú-
častnilo 47 osob. Odjezd byl v 7.30 hod. z Krmelína, příjezd do Olomouce před devátou hodinou. 
Do 14.30 hodin měli účastníci zájezdu možnost si prohlédnout výstavu ovoce a zeleniny i všech-
ny pavilony v areálu výstaviště. Výstava ovoce a zeleniny byla umístěna v pavilonu A. V přízemí 
pavilonu byly umístěny výpěstky velkopěstitelů. Vystavovaná jablíčka byla mimořádně nádherná, 
stejné velikosti a vzhledu ve velice zúženém sortimentu. Byly vystavované odrůdy Rubin, Rubi-
nola, Bohemie, Gold Bohemia a Idaret. Na poschodí bylo vystavené ovoce od drobných pěstitelů 
z celé republiky v širokém sortimentu modernějších odrůd. V areálu výstaviště bylo také velké 
množství prodejních stánků, kde si bylo možno zakoupit široký sortiment různého zboží. Mnozí 
z nás stihli navštívit i centrum města Olomouce, které je vzdáleno cca 400–500 m od výstaviště. 
Byla zde možnost poobědvat ve stylové Hanácké restauraci za přiměřené ceny. Po obědě jsme 
stihli si již jen prohlédnout horní a dolní náměstí s mnoha vzácnými historickými památkami. 
Ve 14.30 hod. byl odjezd z Olomouce a další zastávkou byl areál „Horizontu“ v Bystrovanech. Zde 
jsme si mohli prohlédnout celý areál, ve kterém je zahrada s cca 200 okrasnými stromy. V areálu 
jsme navštívili obchod Horizont a také venkovní prodejnu okrasných dřevin. Součástí areálu je 
také nová moderní restaurace nádherného vzhledu s příjemným posezením. Do Krmelína jsme 
se vrátili před 18 hodinou s příjemným pocitem pěkně prožitého dne.

V letošním roce chceme nadále udržovat v dobrém stavu lisovnu ovoce a zajišťovat lisování 
jádrového ovoce za cenu 1,50 Kč za jeden litr moštu a 0,50 Kč za podrcení 1 litru rmutu u těch 
zákazníků, kteří chtějí ovoce jen podrtit. Pro zvýšení odborné úrovně členů zajistíme odbornou 
přednášku a tématický zájezd.
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Všem občanům přejeme mnoho pěstitelských úspěchů a radost z výsledků práce na svých za-

hrádkách.
Za místní organizaci ČSZ Ing. Zdeněk Šindel 

Jarní skautskou stopou
První naší jarní akcí byl sběr železného šrotu v rámci sběru velkoobjemového odpadu pořáda-

ného naším obecním úřadem. Tuto akci jsme organizovali již po třetí. Získáváme tím finanční 
prostředky potřebné na činnost a budeme v tom pokračovat vždy na jaře a podzim při výše uve-
dené akci obce, kdy u každého kontejneru bude naše hlídka, která případný železný šrot odloží 
vedle kontejneru.

Před Velikonocemi bylo náplní našich schůzek pletení karabáčů. Každý z chlapců si mohl vy-
zkoušet uplést si svůj vlastní karabáč a ten pak použít na velikonoční pondělí. Klukům se akce 
a tradice jako každoročně velmi líbila a budou v ní příští rok pokračovat.

V sobotu 24. 4. 2004 se opět a jako každoročně konala v Brušperku skautská pouť. Bohužel, 
malá účast byla způsobena špatným počasím, ale i tak se akce vydařila. Děti plnily tentokrát 
různé zábavné disciplíny, za které dostávaly příslušný ,,pouťový výdělek“, který pak mohli utratit 
v pouťové prodejně. Každý si tak z pouti něco odnesl a i přes nepříjemné chladno se pouť vyda-
řila.

Na státní svátek ukončení 2. světové války 8. 5. 2004 jsme se vydali na výpravu ke skautské 
mohyle Ivančena. Po dopravení se vlakem do Frýdlantu n. Ostravicí a autobusem k hotelu Petr 
Bezruč v Malenovicích nás čekala samotná a nejtěžší část výpravy. Vystoupat až k Ivančeně dalo 
některým hodně práce. Zato dva naši bráškové jako by ani do kopce nešli a ustavičně nás pohá-
něli vpřed. Na Ivančeně jsme si připomněli padlé skauty ve 2. světové válce, za které byla tato 
mohyla postavena a po odpočinku jsme se vydali dál na vrchol Lysé hory. Odměnou za výstup 
nám byl krásný výhled do blízkého i dalekého okolí. Z výpravy jsme se vrátili večer unavení, ale 
plní zážitků.

Poslední květnovou neděli jsme jako některé jiné organizace v naší obci pořádali u naší klu-
bovny tradiční škvaření vaječiny. Pozvali jsme i rodiče dětí a přesto, že účast nebyla velká, akce 
se líbila.

Na závěr školního roku chystáme za odměnu třídenní výlet na kole. Kam? To se dozvíte v dal-
ším čísle Krmelínského zpravodaje.

Teď jen za vedení našeho oddílu přeji všem dětem a jejich rodičům hezké prázdniny a mám 
tady jednu výzvu. Naléhavě hledáme dívku ve věku 18–25 let, která by chtěla pracovat v našem 
oddílu jako vedoucí děvčat. Zájemkyně se může hlásit na tel. 603 830 443, nebo 724 160 561. 
Holky, přijďte nám pomoct založit v Krmelíně dívčí oddíl.

Za 1. oddíl Krmelín, Pavel Jarolím 

Mezi námi . . .
Také pozorujete okolo sebe závratné změny? Žije se velice rychle, především mla-

dá generace chce všechno stihnout. V době našeho dětství a mládí bylo vše podstatně 
jiné. Narodili jsme se ve 20. století, rodiče a prarodiče nám vyprávěli o devatenáctém 

století, o poměrech, které tenkrát byly. Nyní máme století dvacáté prvé, navíc nové tisíciletí. Vy-
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právějte svým dětem a vnukům, jaké to tenkrát bylo. Vyprávějte o tom, že všechny děti měly 
své povinnosti a všichni jsme museli napomáhat tomu, aby zaběhaný řád každé rodiny byl při 
večerním bilancování splněn. Měli jsme obrovský respekt z rodičů, z jimi pronášených slov „to 
se nesmí“. A všichni jsme poslechli.

A vysvědčení, to včetně babičky prohlížela celá rodina, jak jsme se těšili na pohlazení po vla-
sech a ujištění, že se nám ve škole bude nadále líbit.

Děti naší mateřské školy se učí zdravit anglicky, základní škola jejich znalosti v cizím jazyce 
prohlubuje a rozdíl ve slovním projevu u zkoušky dospělosti je od rodného jazyka k nerozeznání. 
Nároky na znalost cizích jazyků se stupňují, ano, stali jsme se součástí zemí EU.

Věřím, že tak jako jsme hrdí na státní symboly České republiky, budeme si vážit i symbolů sjed-
nocené Evropy. Jsou jimi: evropská vlajka, hymna, evropský svátek, pas, EURO a jazyky. Vlajka 
je dle návrhu španělského diplomata a francouzského výtvarníka. Za hymnu EU je považována 
instrumentace Ódy na radost Ludwiga van Beethovena. V originále ji zpívá pěvecký sbor na 
slova básníka Friedricha Schillera. Do češtiny ji přeložil Pavel Eisner. A právě z tohoto důvodu 
letošní Pražské jaro nemělo tuto Ódu na radost ve svém závěru. Tradici nahradilo zařazením jiné 
části Deváté symfonie.

Sjednocená Evropa slaví svůj svátek. Je jím 9. květen. A společný evropský pas? Desky toho-
to dokumentu mají jednotnou červenohnědou barvu a označení EU spolu s oficiálním názvem 
konkrétní země, jejímž občanem držitel pasu je.

Čteme denní tisk, posloucháme rozhlas a televizi, stáváme se svědky individuálních slovních 
výpadů některých představitelů jednotlivých stran. Vzpomínám si na období, kdy se zprávy pře-
nášely klidně, bez afektu. Byli jsme zvyklí na kulturu projevu, na seriózní jednání. Jsem pouče-
na, že slovo seriózní se v současné době nahrazuje pojmem projev civilizovaný. Nicméně, pod 
tato slova se nemohou podepsat ti představitelé stran, které jsem předeslala. Zkuste si někdy, 
brzy ráno, poslechnout interpelace na 2. programu ČT! Zpočátku jsem televizi vypínala, teď se 
ubezpečuji, že svůj názor nemusím měnit. Jak blahodárně pak působí pořad s panem Markem 
Ebenem, Zdeňkem Mahlerem, Václavem Hudečkem apod. Chvála Bohu, že ČT tyto pořady do 
programu zařazuje!

 Chci věřit tomu, že informace o dění v EU, kde je nás nyní 25 zemí, nebude jen o politice. Pře-
svědčila jsem se o tom na nedávné besedě, kde lektorka nastínila současné body studií z oblasti 
životního prostředí naší republiky. Všechno má své normy, které vycházejí ze zákona o zdraví 
lidu. Na ochranu životního prostředí jsem si vzpomněla nedávno, když jsem slyšela, jak je znečiš-
ťován potok, který protéká středem naší obce. Okolo potoka žijí naší spoluobčané, větev potoka 
ústí do chovné vsádky ryb. Pokud bude potok nadále znečišťován a jeho tmavá barva a zápach 
bude ovlivňovat enormní výskyt nebezpečného a nepříjemného hmyzu, Inspekce životního pro-
středí se ujme svých pravomocí a věřte, že zákon o vodách a o ovzduší umožní vybírat sankce 
minimálně od 200 tis. Kč. Bezohledné jednání při dalším znečišťování potoka se nevyplácí.

Opět a rádi budeme mít návštěvy. Budeme připravovat pohoštění, zkuste tentokrát grilovat. 
Třeba – vepřové kotlety plněné sýrem. Dají se podávat se zeleninou, chlebem, bramborami. Nebo 
uvařit těstoviny a přidat kromě soli a oleje list šalvěje. Kdo ji nemáte na zahrádce, přijďte. Ráda 
se s Vámi podělím!

Samé radosti, pohodu, dětem krásné prázdniny přeje                       Vaše Ludmila Adámková
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Vepřové kotlety plněné sýrem:
4 vepřové kotlety po 250 g, 200 g ovčího nebo kozího sýra, 2 stroužky česneku,1 svazek čerstvé 

majoránky, 6 lžic rostlinného oleje, čerstvě mletý pepř, hrubě mletý pětibarevný pepř.
1. Kotlety omyjeme, osušíme a ostrým nožem do nich nařízneme kapsu.
2. Kapsu naplníme na kostičky nakrájeným sýrem a uzavřeme párátkem nebo sešijeme režnou 

nití.
3. Oloupaný česnek nakrájíme na tenké plátky. Z omyté a osušené majoránky otrháme lístky 

a jemně nasekáme. Česnek s majoránkou rozmícháme v oleji. Osolíme a opepříme.
4. Kotlety potřeme ochuceným olejem a přikryté dáme zhruba na 2 hodiny odležet. Maso při-

tom jednou obrátíme. Kotlety vyjmeme, necháme okapat a grilujeme zhruba 5 min.po každé 
straně. Podáváme posypané hrubě mletým pětibarevným pepřem. 

Aktuality
Krmelínský kopec, dominanta naší obce, nezůstal bez povšimnutí organi-

zátorům různých akcí. Dne 6. března to byla první krmelínská olympiáda, 
kterou pořádali skauti a 22. května se uskutečnil ukázkový závod motocyklů 

veteránů do vrchu. Organizátoři nešetřili slovy chvály za to, že jim obecní úřad 
umožnil uspořádat tuto akci v naší obci, a to bez poplatku. Závod byl uspořádán na 

počest krmelínského občana pod názvem „Balcarův memoriál“. Na této akci byla přítomna celá 
řada diváků jak z Krmelína, tak i z celého okolí.

Josef Menšík

Žijí mezi námi
„Benchpres“ je název sportovní disciplíny blízké klasickému vzpírání. Zjednodušeně jde o to, 

lehnout si na lavici, nohy opřít v zem a činku sundat ze stojanu. 
Toto je stručné vysvětlení sportovní disciplíny, které se intenzivně věnuje náš občan Pavel Pav-

liska, kterému je devětadvacet let a je zaměstnám jako zámečník v Nové huti.
Pavel začal zvedat někde nad sto kilogramy a již brzy bez potíži zvedal 150 kilo. Dva roky po 

prvním pokusu již vyhrál velkou cenu Ostravy. Zatím má jeho nejlepší výkon hodnotu 215 kg. 
Tento výkon dosáhl na mistrovství Moravy vloni v Třebíči. Pavel by se ovšem chtěl dostat v jeho 
váhové kategorii na český rekord to je 232,5 kg a pak světový 255 kg. Na český rekord by se rád 
dostal za čtyři roky a přejeme mu, aby toho dosáhl. Do práce jezdí na kole devět měsíců v roce, 
cvičí na bradlech, střídmě jí, nepije alkohol a pivo si dá jen výjimečně dvakrát do roka a to ještě 
jako přípitek.

Nyní v létě se chce Pavel oženit a tak mu přejeme, aby jako ve sportu mu vycházel i život ve 
stavu manželském.

Josef Menšík
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Jsou tradice již nenávratnou minulostí ?
Tradice byly odedávna součástí lidského života. Dodržovaly se jak ve městech, tak převážně 

pak na venkově. Nebyly to jen tradice všeobecné, ale též každá obec či město měly jen svoje 
typické tradiční svátky. V dnešní moderní době se často na tradice zapomíná. Přesto se tradice 
začínají pomalu vracet zpátky.

Období masopustu bývalo spojeno s lidovými tradicemi a obyčeji. Lidé se na leden a únor tě-
šili. Bohužel v naší obci se nedodržuje žádný zvyk týkající se masopustu (např. pochování basy 
nebo jiné tradiční zvyklosti). Přesto ale jedna tradice v naší obci v období masopustu nevymizela 
a tou je draní peří. Peří se dralo přes zimu, kdy nebylo v hospodářství moc práce. Většinou se se-
šly ženy v domě, kde se měla stát nějaká událost (svatba, křtiny apod.). Při draní peří si vyprávěly 
příběhy, začínaly námluvy, které – ač myšleny humorně – mnohdy končívaly známostí. Zjistila 
jsem, že i v naší obci se v dnešní době, kdy je v obchodech na prodej velký výběr různých peřin 
a dek, stále ještě chodí na draní peří. Já sama si pamatuji, jak se u nás dralo peří, kdy kromě mojí 
maminky a babičky přišly i sousedky. Čím více bylo lidí, tím šla práce rychleji od ruky.

Další tradicí, kterou dnes hlavně udržují naši hasiči, je stavění máje. V dávné minulosti se 
stavěla májka skoro u každé chalupy, kde bylo svobodné děvče. Májku stavěli chlapci svým děv-
čatům pod okny, aby každý věděl, že děvče je svobodné, ale již zadané. Hoši měli za úkol si májku 
ohlídat, neboť se stávalo, že se někteří hoši domluvili a přišli májku tajně večer zbourat. Když se 
to stalo, byla to ostuda pro daného hocha, který měl májku své vyvolené hlídat. Většinou se ale 
májka dala uhlídat a tak nastávající prokázal, že si i uhlídá svoji nevěstu a později i ženu. Dnes se 
již v naší obci nestavějí májky u každého domu, ale když si zajedete např. na Jižní Moravu nebo 
i na Slovensko, můžete tento zvyk vidět, jak se dodržuje a u každého domu stojí májka. Májku 
také stavěly nebo dodnes staví různé spolky v obci nebo přímo obec sama. Jak už jsem uvedla, 
v naší obci staví májku hasiči, kterou postaví před hasičskou zbrojnici. Je to vždy pro obyvatele 
obce velká podívaná. Další májka stávala na krmelínském kopci, kde ji stavěli vždy vojenští od-
vedenci.

I když některé tradice či obyčeje z naší obce již vymizely, přesto jsou zde mezi námi obyvatelé 
obce, kteří nezapomněli na tradice svých předků a snaží se je udržovat pro další generace. 

Martina Popelářová

Výlet po Moravskoslezském kraji
Protože se blíží prázdniny a většina z vás se chystá strávit příjemnou dovole-

nou, ráda vám dám pár tipů na výlet po Moravskoslezském kraji.
Bruntál – ve městě se nachází renesanční zámek, který byl přestavěn z původ-

ního gotického hradu. O městě je již první zmínka z roku 1223, přesto zmínka 
o hradu až z roku 1506. Do města se dostanete autem, autobusem i vlakem.

Okolí: 5 km od Bruntálu se nachází Uhlířský vrch (672 m), je to čtvrtohorní sopka. Na vrcholu 
barokní kostel. Je zde překrásný výhled na Jeseníky.

Frýdek-Místek – v městském zámku si můžete prohlédnout expozici, přibližující život šlechty 
a měšťanstva v 18. a 19. století. Je zde i stálá expozice o Beskydech, přírodě a lidech. Za prohléd-
nutí stojí i zámecká kaple Sv. Barbory – Mariánské poutní místo. Frýdek-Místek je východiskem 
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turistických tras do Beskyd. Je zde dobré spojení jak autobusem, tak i vlakem. 

Fulnek – nachází se zde dům bývalého českobratrského sboru. Správcem sboru J. A. Komenský 
v něm žil se svou rodinou v létech 1618–1621. Stálá expozice zachycuje život a dílo J. A. Komen-
ského. Do města se dostanete autem nebo autobusem.

Hlučín-Darkovičky – za prohlídku stojí areál čs. Opevnění z 30. let 20. století. Snadný přístup 
autem nebo autobusem MHD do Hlučína a odtud pěšky přibližně 7 km. Nedaleko se nachází 
v Hrabyni památník národní svobody. Zde je umístěna expozice připomínající 2. světovou vál-
ku.

Helfštýn – rozsáhlá zřícenina středověkého hradu ze 13. století. Na hradě postupně probíhá 
rekonstrukce. Po celou sezónu je návštěvníkům připraven bohatý kulturní program. Hrad se 
nachází 5 km od Lipníka nad Bečvou. Na hrad se dostanete autem nebo autobusem a vlakem do 
města, pak po značce na hrad. Okolí: Města Lipník nad Bečvou a Hranice se zámky a zachovaný-
mi středověkými opevněními. Červená značka vede lesy do Lázní Teplice nad Bečvou (9 km).

Jánský vrch Javorník – církevní zámek nacházející se 25 km severně od Jeseníků. Poslední 
barokní přestavby 18. a 19. století. Na zámku se nachází sbírka dýmek, největší ve střední Evropě. 
Dostupnost autem, autobusem nebo vlakem. Okolí: Východiště do Rychlebských hor. Zřícenina 
hradu Rychleby – 5 km.

Kopřivnice – největší atrakcí pro turisty je bezesporu automobilové muzeum Tatry. Přesto za 
zajímavost stojí i muzeum Fojtství, které přibližuje počáteční historii firmy Tatra a dějiny kopřiv-
nického regionu. Do města je dobré spojení autem, autobusem i vlakem.

Kroměříž – ve městě se nachází jedna z nejvýznamnějších historických dominant, zapsaná na 
mezinárodní listině Unesco a tím je Arcibiskupský zámek a zahrady. Expozice zámku: Rezidence 
olomouckých biskupů, sbírka obrazů (zde najdeme nejcennější obraz na území ČR) a spoustu 
dalších historických památek. Do města se dostanete autem, autobusem a vlakem.

Raduň – nachází se přibližně 5 km od Opavy, a proto, kdo nemá auto, může přijet vlakem do 
Opavy a odtud dále pěšky. Je to nádherný zámek, který v letošním roce oslavil 20 let od zpřístup-
nění pro veřejnost. Ale největším hitem letošní sezóny je zrekonstruovaná oranžérie v zámeckém 
parku. „Oranžérie byla zděný skleník pro zazimování cizokrajných rostlin, které se v létě vynášely 
na přilehlou zahradu“.

Rožnov pod Radhoštěm – Valašské muzeum v přírodě je nejstarší soubor lidových staveb ve 
střední Evropě. Skládá se ze tří částí – Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská dolina. Mu-
zeum ukazuje typické dřevěné stavby, které byly v minulosti součástí života Valašských obyvatel. 
Rožnov je východiskem turistických tras do Beskyd. Je zde snadná dostupnost autem, autobusem 
i vlakem.

Tovačov – leží 11 km jihovýchodně od Prostějova. Původní gotický hrad byl na konci 15. sto-
letí přestavěn na zámek. I když město i zámek postihly v roce 1997 povodně, je zámek veřejnosti 
zpřístupněn. Do Tovačova se dostanete autem, autobusem i vlakem.

Úsov – původní hrad dal v polovině 13. století postavit markrabě moravský. V polovině sto-
letí byl pak objekt přestavěn na barokní zámek. V roce 1900 šlechtický rod Lichtenštejnů založil 
v zámku lovecko-lesnické muzeum, které je zde doposud. V muzeu je umístěna sbírka trofejí 
z loveckých výprav Lichtenštejnů do Afriky, Asie a Evropy. Úsov leží 10 km od Mohelnice a do-
stupnost je autem nebo autobusem. Pro zdatnější turisty vlakem do Mohelnice a odtud pěšky.
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Velké Losiny – na úpatí Jeseníků leží zámek, neblaze proslulý čarodějnickými procesy v 17. sto-

letí. Přes tuto temnou stránku historie se jedná o jednu z nejkrásnějších ukázek moravské re-
nesanční architektury. Za prohlídku též stojí ruční papírna, která je dodnes v provozu a ruční 
papír z Losin je známý po celém světě. Město 9 km od Šumperka je dostupné autem, autobusem 
i vlakem. 

To jsou jen některá zajímavá místa v Moravskoslezském kraji, přesto doporučuji navštívit i na-
še tři nejznámější zříceniny Hukvaldy – Štramberk – Starý Jičín. Tyto hrady byly postaveny 
v 13. a 14. století a sloužily jako strážní hrady. K těmto hradům se váže jedna pověst. Ta vypráví: 

„Kdysi dávno žili tři bratři a každý z nich si postavil jeden hrad. Nejstarší Jičín, prostřední Hukvaldy 
a nejmladší Štramberk. Oba nejstarší bratři měli na svých hradech velké, hranaté věže. Z nich viděli 
tomu nejmladšímu přímo do talíře. Bohužel jeho hrad neměl žádnou věž a tak přemýšlel, jak by se 
bratrům vyrovnal. Nakonec dostal nápad a nechal si postavit věž, která nikde nekončí a nikde neza-
číná. Postavil si velkou kulatou věž a od té doby též mohl vidět svým bratrům do talíře“. Jestli je na 
této pověsti něco pravdy, ať každý posoudí sám. Doporučuji si zajet na tyto hrady a prozkoumat, 
jestli si opravdu mohli ti tři bratři vidět do talíře. 

Přeji příjemnou a šťastnou cestu po krásách naší vlasti.
Martina Popelářová

FA PAVEL ŠILBACH
Sadová 606, 738 01 Frýdek-Místek

tel./fax: 558 631 464, mobil: 602 720 425


Firma působí již 14 let. Pracovníci vyučení v oboru podlahář s více než 

15letou praxí v oboru. 
Nabízíme lepení PVC, korků, koberců, plovoucích podlah - 

laminátové i dřevěné, zhotovení a renovace parket - broušení a 
jejich opravy, pokládání a opravy schodišť pokrytých PVC a koberci, 

schodové hrany.

Firma je vybavena kvalitním nářadím včetně bezprašné brusky. 
Zajišťujeme jak

státní zakázky, tak bytový sektor, ve kterém zůstalo DPH na 5%.

Reference: ISPAT Nová huť a. s., Muzeum Beskyd F-M, Gymnázium PB 
F-M, bytový sektor F-M a okolí, Třinec, Havířov, Nový Jičín, Ostrava ...
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INFORMACE NONSTOP: 724 200 040 

úterý 13. července v 17.30 hodin

, D, E

- Za nezvýšenou cenu
- Jízdy z místa bydliště

Krmelín,

Máte plány?
Zajímá Vás vlastní bydlení a dobré zajištění pro 
Vas a Vaše děti?

Můžeme Vám nabídnout kvalitní služby Allianz 
pojišťovny a řešení bydlení hypotečními úvěry 
i úvěry ze stavebního spoření

- životní a riziková pojištění
- zajímavé investiční programy pro zajištění 

studia dětí, bydlení dětí, Vaše dovolené, Va-
še důstojné stáří

- pojištění domků, bytů a domácností – vše 
s asistenční službou

- povinné ručení vozidel a havarijní pojištění

Ludmila Slaninová
Tel.: 605 977 908; 556 810 515
e-mail: slaninova.ludmila@seznam.cz

Vázání
aranžování

řezaných i sušených květin

provozní doba:
Út–Pá     14–18 hod.
So                8–14 hod.

Irena Kanclířová
ul. Starodvorská, 739 24 Krmelín 262, 

tel.: 558/674 320
mobil: 603 822 895
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Nemáte čas sledovat neustálé změny v účetních a daňových zákonech?
Chcete se naplno věnovat svému podnikání?

Hledáte spolehlivého partnera, který se Vám bude věnovat s odbornou péčí?
Pak jsme tady pro Vás.

ÚČETNÍ
firma nabízí:

•  vedení účetnictví, daňové evidence, DPH a ostatních daní, včetně daňových přiznání 
(i zpětně)

•    komplexní zpracování mezd, roční zúčtování záloh zaměstnanců, příprava pracovních 
smluv, vedení předepsané pracovněprávní agendy

•     zastupování při jednáních na úřadech
•     poradenství při zakládání společností, převodech obchodních podílů, zpracování podkladů 

pro poskytnutí bankovních úvěrů
•     zpracování statistických výkazů a přehledů, rozbory hospodaření, podklady pro finanční

a  konomické plánování

Několik důvodů, proč je vedení účetnictví externí firmou výhodnější, levnější a jistější:

•     naše náklady jsou nižší vzhledem k četnosti prováděných úkonů
•     nepotřebujete vysoce specializované a na obsluhu náročné programové vybavení
•     platíte pouze skutečně odvedenou práci, bez prostojových časů
•     jsme pojištěni proti škodám, které by vznikly v případě nesprávného zaúčtování

Naše nabídková cena:
daňová evidence (do 50 dokladů) 500 Kč
podvojné účetnictví (do 100 dokladů)              2 000 Kč
DPH                                                                +50 %
mzdová agenda (zaměstnanec MO)                     150Kč

Uvedené ceny jsou stanoveny měsíčně jako výchozí pro daný počet dokladů, včetně vyhotovení daňového 
přiznání. Výsledky Vašeho hospodaření nemají na stanovení ceny vliv.

Volejte   777 998 202   nebo   777 998 203
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MATYS GROUP
Jiří Fluksa

STŘECHY
provádíme opravy, rekonstrukce a výměny 
střešních krytin

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

TESAŘSKÉ PRÁCE

OBKLADAČSKÉ A DLAŽDIČSKÉ PRÁCE

VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

ZÁMKOVÉ DLAŽBY

OPRAVY BALKÓNŮ A TERAS 

AUTODOPRAVA VALNÍK NOSNOST 4t DAF

    

 
     Volejte:

Tel./fax: 558 647 555
Mobil: 608 877 165
Příborská 12/1585

Frýdek-Místek (vedle Modré Labuti)
E-mail: mattys.group@quick.cz

M
A

T
Y

S
 G

R
O

U
P



24 Krmelínský zpravodaj

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

Vychází i na www.krmelin.cz, e-mail: krmelin@ krmelin.cz. Uzávěrka příštího čísla je 2. 9. 2004

Jízdenka pro občany
nad 70 let věku

Od 1. dubna 2004 dochází k rozšíření počtu jízdenek v Tarifu ODIS 
o jízdenku pro občany nad 70 let věku. Od 1. ledna 2004 musí tito občané 
v rámci linek ODIS platit jízdné (bezplatná přeprava zůstala zachována 
pouze na území Statutárního města Ostravy v tarifních zónách 1, 2, 3 a 4).

Nově zaváděná jízdenka pro občany nad 70 let je v ceně 250 Kč 
a opravňuje držitele po dobu své platnosti, tj. do 31. 12. 2004, k uskutečnění 
neomezeného počtu jízd v tarifních zónách, linkami dopravců zařazenými do 
ODIS. Jízdenka pro občany nad 70 let věku neplatí na linkách MDP Opava, 
a. s., a ve vlacích Českých drah, a. s. Jízdenka pro občany nad 70 let se 
skládá z průkazky a kupónu. Průkazku si může vyřídit občan, který dovršil 
70 let a má trvalé bydliště ve městě či obci zařazené do ODIS.

Jízdenka pro občany nad 70 let 
věku stojí 250 Kč

Průkazku k jízdence pro občany nad 70 let opatříte v prodejnách DP Ostrava, 
a. s. K vyřízení potřebujete aktuální fotografii o rozměru 3,5×4,5 cm
a občanský průkaz. Aby byla průkazka platná, musí být řádné vyplněna 
čitelným nesmazatelným písmem.

Informace a připomínky k dopravě v ODIS: Koordinátor ODIS, s .r.o.
tel.: 596 116 308, 596 116 317, e-mail: info@kodis.cz www.kodis.cz 


