Občasník č. 2

Červen 2005

Léto, milé léto,
cos nám přineslo?
„Mnoho dobrého,
kvítí pěkného,
modrého, bílého
i červeného.“
Přejeme všem spoluobčanům hodně sluníčka a pohody v době dovolených, dětem hezké
vysvědčení a prázdniny prožité v přírodě, na sportovištích či u vody, se svými kamarády,
s načerpáním nové energie a zážitků.
Zastupitelstvo obce, pracovníci obecního úřadu a redakční rada zpravodaje

Informace o dění v obci od 13. zasedání zastupitelstva
obce (17. 3. 2005)
• na stavbu chodníku ul. Proskovická probíhá stavební řízení
• prodány všechny pozemky podél ul. Paskovské z majetku obce
• požádáno o vydání stavebního povolení na hlavní vodovodní řad podél ul.Kostelní (prodáno
7 stavebních pozemků)
• požádáno o vydání územního rozhodnutí na inženýrské sítě v lokalitě „Za školou“
• zadáno zpracování projektové dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení-ul.Vodárenská
a Za Křížem
• je připravováno výběrové řízení na zhotovitele stavby chodníku ul.Proskovická a chodníku na
hřbitově
• v základní škole probíhá průběžně výměna oken
• na centrální adrese uvedeno zadání na výběr dodavatele rekonstrukce budovy základní školy
ve dvou etapách-letos výměna oken a izolace základů, v roce 2006 izolace pláště a sedlová střecha
• probíhá komplexní pozemková úprava vytýčením hranic řešeného území
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Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce, konaného
dne 13. června 2005

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 13. zasedání zastupitelstva obce
c) informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 a Zprávu o výsledku kontroly skutečností rozhodných pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně v kontrolním
období 1999 až 2004
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) závěrečný účet obce za rok 2004 s vyjádřením souhlasu, a to bez výhrad
b) rozpočtové opatření č. 2/2005
c) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní školy T. G. Masaryka za rok 2004 ve
výši 406 826,04 Kč s tím, že ztráta z hospodářské činnosti za rok 2004 bude vyrovnána nejpozději do roku 2006, a že od roku 2005 nebude hospodářská činnost ztrátová
d) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Krmelín za rok 2004 ve výši
87 109,67 Kč a jeho převedení do rezervního fondu bez převodu do fondu odměn
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) statutárnímu zástupci příspěvkové organizace Základní škola T. G. M. Krmelín vypracovat
směrnici pro stanovení výše nákladů na energie a odpisy majetku při hospodářské činnosti
s účinností od 1. 1. 2005
b) vypracovat rozpočtové opatření, kterým se sníží příspěvek příspěvkové organizaci Základní
školy T. G. M. Krmelín na rok 2005 o částku 406 826,04 Kč
4. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
a) převod 20% rezervního fondu příspěvkové organizace Základní školy T. G. M. Krmelín, tj.
81 365 Kč do fondu odměn

Sdělení obecního úřadu
Upozornění odboru státní sociální podpory Úřadu práce
ve Frýdku-Místku
Odbor státní sociální podpory Úřadu práce ve Frýdku-Místku upozorňuje občany – příjemce
dávek státní sociálí podpory na změnu v systému doručování formulářů pro uplatnění nároků na
sociální příplatek, příspěvek na bydlení a přídavek na dítě.
Formuláře se již nedoručují adresně do poštovních schránek, ale jsou volně k dispozici na
všech kontaktních místech, tj. v budově odboru státní sociání podpory na ulici Palackého 115 ve
Frýdku-Místku a na kontaktních místech v Brušperku, Frýdlantě nad Ostravicí, Hnojníku, Jablunkově, Šenově, Třinci a Vratimově. Pro uplatnění nároku na sociální příplatek a příspěvek na
bydlení od 1. 7. 2005 si mohou žadatelé vyzvedávat formuláře průběžně v červenci 2005. Pro
uplatnění nároku na přídavek na dítě od 1. 10. 2005 budou formuláře k dispozici rovněž od
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července 2005. Tyto tiskopisy mají omezenou platnost, proto není efektivní pro občany se jimi
předzásobovat.
Je možno použít i formulářů z internetových stránek na adrese http://portal.mpsv.cz/ssp.
Tato změna je v souladu s platnými právními předpisy a dochází k ní z technicko-organizačních a ekonomických důvodů.
Úřad práce ve Frýdku-Místku

Vyřízení prvního cestovního pasu
Vzhledem k blížícímu se období letních prázdnin a dovolených, které mnozí z Vás hodlají
strávit také v zahraničí, bychom Vás rádi upozornili na některé změny související s vydáváním
cestovních pasů.
Novela zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cestovních dokladech“),
účinná od 1. ledna 2005 přinesla mimo jiné změnu v případě vydání prvního cestovního pasu. Podle ustanovení § 17 odst. 9 zákona o cestovních dokladech je občan povinen při vydání
prvního cestovního pasu prokázat státní občanství České republiky. Tento údaj se prokazuje
občanským průkazem, cestovním dokladem, osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství
České republiky nebo vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj
o státním občanství České republiky uveden.
Je zřejmé, že změna v dokladech předkládaných u podání žádosti o vydání prvního cestovního
pasu se týká zejména vydání cestovního pasu dětem ve věku do 15 let, u kterých nelze státní
občanství České republiky prokázat občanským průkazem. Dá se předpokládat, že většina dětí
nemá vyřízeno osvědčení o státním občanství České republiky.
Z tohoto důvodu je nezbytné vědět, že o vydání osvědčení o státním občanství České republiky
dítěti do 15 let žádá jeho zákonný zástupce. Žádost lze podat prostřednictvím matriky obecního nebo městského úřadu v místě trvalého pobytu dítěte nebo v případě nutnosti také přímo
na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. K žádosti se předkládá rodný
list dítěte a rodné listy rodičů dítěte; správní poplatek činí 100 Kč. Požadované osvědčení je pak
zákonnému zástupci zasláno poštou ve lhůtě do 30 dnů, ve složitějších případech až do 60 dnů.
Teprve po obdržení osvědčení o státním občanství České republiky dítěte lze podat žádost o vydání prvního cestovního pasu.
Žádost o vydání cestovního pasu podává zákonný zástupce dítěte na předepsaném tiskopise,
jenž můžete získat na Městském úřadě Frýdek-Místek na ul. Radniční 1148 či na ul. Palackého
115 nebo na kterémkoliv jiném matričním úřadě. Umí-li se již dítě, kterému má být cestovní pas
vydán podepsat, musí být tiskopis již u podání opatřen podpisem dítěte (v rámečku vedle fotografie); podpisem se rozumí písemné vyjádření jména i příjmení občana. K žádosti se předkládá
osvědčení o státním občanství České republiky, rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného
zástupce a 1 nebo 2 dokladové fotografie dítěte (dle požadované lhůty vydání dokladu). Správní
poplatek za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů je 50 Kč; za vydání cestovního pasu (s dobou
platnosti 1 rok) činí 600 Kč.
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Máte-li tedy v úmyslu zpříjemnit svým ratolestem prázdniny například pobytem s babičkou
u moře nebo na Slovensku, nenechávejte vyřízení cestovního pasu na poslední chvíli a vzhledem
k výše uvedeným skutečnostem začněte s vyřizováním s dostatečným předstihem.

Výměna řidičských průkazů
Poskytujeme Vám touto formou potřebné informace k výměně řidičských průkazů.
Systém výroby řidičských průkazů je řešen centralizovaným způsobem. Občan vyplní žádost na
předepsaném tiskopisu a tuto podá na příslušném pracovišti městského úřadu. Na žádost nalepí
do příslušného místa fotografii a žádost se podepíše do předepsaného obdélníku. Fotka a podpis
budou zaslány do Prahy a následně v procesu výroby digitálně zpracovány a společně s ostatními
údaji laserově gravírovány do tělesa karty. Po tomto zpracování žádosti a personifikaci řidičského
průkazu si občan vyzvedne řidičský průkaz opět na pracovišti městského úřadu. Vydání řidičského průkazu bude provedeno nejdéle do 20 dnů ode dne podání žádosti. Pokud se stane, že řidič
ztratí řidičský průkaz, bude mu do doby vydání nového řidičského průkazu vystaveno úřadem
dočasné potvrzení, na základě kterého bude moci řídit vozidlo na území České republiky.
Termín k výměně starých typů řidičských průkazů (vydaných do 31. 12. 2000) za nový řidičský průkaz podle vzoru ES je do 31. 12. 2007.
Místo výměny řidičského průkazu:
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Frýdek-Místek oddělení dopravně-správních agend – evidence řidičských oprávnění a přestupků, Palackého 115, Frýdek-Místek
– budova bývalého Okresního úřadu.
kancelář 349
telefon 558 609 621
kancelář 350
telefon 558 609 622
úřední hodiny pondělí 8.00–17.00
středa 8.00–17.00
čtvrtek 8.00–15.00
Jak: Formou písemné žádosti (vyplňuje se na místě), ke které musí být doloženo:
- občanský průkaz – případně cestovní pas s potvrzením o občanském průkazu
- fotografie – s rozměry 35 x 45 mm, musí odpovídat součastné podobě občana
- řidičský průkaz
Za kolik Kč (správní poplatek)
0 Kč
povinná výměna § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.
10 Kč
změna údajů – jméno přímení, pobyt
50 Kč
změna nepovinných údajů – titul, barva vlasů, vousy
50 Kč
poškozený řidičský průkaz
Porušení povinnosti vyměnit řidičský průkaz v termínu do 31. 12. 2007 je přestupkem
podle § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a za
tento přestupek lze uložit pokuta do 30 000 Kč.
Řidičský průkaz vydán od 1. 1. 2001 je platný a řidičský průkaz nebude vyměněn!
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Naši jubilanti
V měsících dubnu, květnu a červnu letošního roku oslavili a oslaví významná životní výročí
naši spoluobčané:
Václav Pavlica
75 let
Čestmír Plaček
75 let
Emilie
Cintlerová
75
let
Jaromír Židek
75 let
Milada
Šimečková
75
let
Jiřina Máchová
75 let
Milada
Valová
75
let
Jaroslava Jarolímová
75 let
Leoš
Vijačka
75
let
Irena Šperlínová
75 let
Ludmila
Bočková
80
let
Danuše Prokopcová
75 let
Marie Blahutová
90 let
Lumír Šindel
75 let
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a spoustu radosti a spokojenosti.
Členové komise pro občanské záležitosti připravili v posledním zimním
dni letošního roku slavnostní přivítání osmi našim novým občánkům:
Davidovi Vyvialovi
Alexandře Balcarové
Markétě Zdráhalové
Veronice Holanikové
Jakubovi Karáskovi
Zuzaně Kramolišové
Daliborovi Brožovi
Andrei Hruškové
V dubnu a květnu nás opustili:
Božena Máchová 91 let
Jiřina Mylková
66 let
Ladislav Zhýbala 70 let
Rodinám zemřelých vyslovujeme hlubokou soustrast.
H. Plačková

Informace o počtu obyvatel v naší obci
K datu 31. prosince 2004 měla obec Krmelín 565 čísel popisných
počet
průměrný věk
datum naroz.
datum naroz.
nejstaršího
nejmladšího
všichni občané
1900
39,13
20. 4. 1913
26. 12. 2004
muži
930
37,76
3. 1. 1914
1. 11. 2004
ženy
970
40,44
20. 4. 1913
26. 12. 2004
děti do 15 let
291
8,03
děti do 18 let
361
9,59
19 – 60 let
1166
starší 60 let
373
69,96
63 občanů se přihlásilo k trvalému pobytu
18 občánků se narodilo (9 hochů a 9 dívek)
14 občanů zemřelo (7 mužů a 7 žen)
25 občanů se odhlásilo z trvalého pobytu v obci
14 sňatků, 3 rozvody
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V komisi pro občanské záležitosti pracovalo v roce 2004 jedenáct členů pod vedením předsedkyně MUDr. Jany Paličkové. V tomto roce poblahopřáli členové komise u příležitosti významných životních výročí 29 občanům (k 75., 80., 85., 90. 91. a 96. narozeninám), dva manželské
páry pak navštívili u příležitosti diamantové svatby (60 let společného života). Ve dvou sociálních
ústavech navštívili v předvánočním čase 5 občanů s dárkovými balíčky a novoročním přáním,
jeden dárkový balíček byl předán rodině v Krmelíně. Při třech slavnostních vítáních občánků
členové komise přivítali do svazku obce 21 dětí, třináct hochů a osm dívek. Zástupce komise
spolu se starostou obce se rovněž zúčastnili slavnostního ukončení školního roku v základní
a v mateřské škole. Společně pak s vedením mateřské školy a základní školy zahájili nový školní
rok 2004/2005, kde zvlášť srdečně přivítali naše prvňáčky.
Zpracovala H. Plačková, leden 2005

Důstojně jsme si připomněli 60. výročí od osvobození
Je sobota sedmého května. Před pomníkem padlých se v podvečer shromaždují občané Krmelína. Záhy přicházejí zastupitelé obce v čele s panem starostou a pokládají květiny před pomníkem, pan starosta přichází k mikrofonu a po zaznění naší hymny přednáší slavnostní projev
zaměřený k tomuto významnému výročí. Pak občané odcházejí průvodem na Krmelínský kopec,
kde zastupitelé pokládají květiny k dalším pomníčkům na začátku lipové aleje.
Na kopci je již instalováno pódium hudební skupiny HEC a několik stánků s občerstvením,
které připravili naši hasiči. I když bylo chladné počasí, krmelínští občané neváhali a v hojném
počtu se slavnosti zúčastnili. Na místě byl připraven táborák. Dobrou náladu doprovázela hudba
z ampliónu a ukázka z „repertoáru“ našich hasičů. Dovršením této slavnosti byl ve 22 hodin ohňostroj, který rozzářil oblohu tisícem pestrobarevných jisker.
Nyní otiskujeme projev starosty u pomníku padlých v plném změní.
Josef Menšík
Vážení spoluobčané, drazí hosté,
dnešní naše setkání u pomníků padlých v I. a II. světové válce, v předvečer dne, kdy si celý svět
připomíná 60. výročí ukončení II. světové války, nechť je výrazem úcty k památce těch, kteří položením svých životů přispěli k totální porážce válečných agresorů. Zejména pak vzpomeňme na naše
občany, kteří se konce války nedožili.
Nejhrůznější etapa v dějinách lidstva začala 1. září 1939 a 8. května 1945 v Evropě skončila. Tisícům studentů znemožnila studovat, mladé lidi narozené v letech 1919–1925 poslala na nucené
práce, vybírala si oběti na frontách, v koncentračních táborech, mezi civilisty v zázemí, zanechala
zpustošené země, zničená města, trpící rodiny.
Ostravsko jako nejprůmyslovější oblast Československa mělo pro hitlerovské Německo na konci
války mimořádný význam, proto bylo snahou okupantů udržet tento prostor co nejdéle. Dokladem
toho je i jeho osvobození až těsně před podepsáním kapitulace Německa. 30. dubna sovětská vojska
spolu s První československou samostatnou tankovou brigádou v Sovětském svazu po mnohatýdenních těžkých bojích vstoupila do Ostravy.
Dobytí Ostravy a boje na Opavsku bylo dobře vidět z Krmelínského kopce, z nějž bylo možno
pozorovat i ústup německých jednotek. Německé oddíly v Krmelíně byly 30. dubna 1945 vystřídány.
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Večer 1. května do obce přijely oddíly cyklistů a další útvary, ani ty se zde však dlouho nezdržely.
Vojáci byli unavení a někteří dezertovali, přesto se s dalšími posilami podařilo Němcům zformovat
účinnou obranu s cílem krýt ústup svých vojsk směrem na Příbor. Dne 2. května se rozpoutal boj
o Krmelín. Ruské tanky se blížily od Ostravy a už okolo 6. hodiny ranní se jim přes les podařilo objet
vybudované závory. Na kraji vesnice však ruské čety narazily na prudký odpor německé obrany.
Začaly těžké a dlouhé boje, často i o jednotlivé domy. Nápor sovětské armády byl však tak drtivý, že
obrana nemohla delší dobu odolávat. Němci na ústupu zakládali v domech požáry, další způsobilo
dělostřelectvo, jedině celonoční vydatný déšť zabránil katastrofě. Ještě 3. května ráno boj pokračoval,
ale Němci už ustupovali do lesů směrem k Brušperku. Až 4. května byl v obci konečně klid. Je skoro
neuvěřitelné, že v krutých bojích o obec, při nichž vyhořelo 11 obytných domů, 15 hospodářských
stavení, dalších 44 domů bylo vážně poškozeno, poničeny byly škola, kaple a márnice, nezahynul
nikdo z místních občanů. Tehdy odhadnuté celkové válečné škody činily 3 miliony korun. Svoboda
však byla vykoupena smrtí 27 sovětských vojáků.
Láska k domovu a rodné zemi byla hybnou silou, která nutila všechny uvědomělé občany bojovat
a pracovat pro svobodu a pro ni obětovat i své životy. V okupované zemi ale byla velezradou. Pro
odpůrce byly stavěny žaláře a šibenice. Téměř 50 mužů a žen z Krmelína poznalo, co je to nacistický
kriminál, ne všichni se vrátili domů. Za 6 let okupace zahynulo 18 rodáků, občanů obce nebo přechodně zde bydlících. Na pomníku obětem II. světové války jsou uvedena jejich jména spolu s pamětní deskou připomínající padlé sovětské vojáky. Položením kytice a tichou vzpomínkou uctíme
památku jejich hrdinské smrti obětované za to nejvzácnější – život ve svobodné zemi. Opojná svoboda ale netrvala dlouho a naše země dalších 40 let zakoušela příkoří nového totalitního režimu. Až
vývoj v Evropě za posledních 15 let nás naplňuje jistotou, že v České republice, členu Severoatlantické aliance a Evropské unie, se bude rozvíjet a upevňovat jen svobodná a demokratická společnost.
Vážení občané, uplynulo 60 let od konce II. světové války. Je to dlouhá doba a vzpomínky na
utrpení se vzdalují. Nezapomeňme však na hrdiny, kteří obětovali své životy za to, čeho si dnes
a v budoucnu budeme vážit nejvíce - života ve svobodné zemi. Čest jejich věčné památce.

Oběti 2. světové války
Prvními obětmi nacistů v naší vsi byli tři mladí kamarádi:
Josef Tumlíř - zahradník - 27 let
Zdeněk Linhart - dělník - 28 let
Vilém Šimečka - dělník - 28 let
Byli členy skupiny národního odboje.
Umučeni v Mauthausenu ve stejný den 15. listopadu 1941.
František Holáň
bývalý starosta obce - 51 let. Zatčen pro poslech zahraničních zpráv a jejich
rozšiřování. V koncentráku ubit lopatou.
Arnošt Balcar
havíř – 39 let. Zatčen za ilegální komunistickou činnost v r. 1941. Podlehl
útrapám koncentráku v únoru 1945.
Mojmír Mácha
policejní inspektor - 32 let. Člen odbojové skupiny Morava. Poprvé zatčen v r.
1939. Podruhé v r. 1943. Odsouzen k smrti a sťat na Pankráci v roce 1944.
Karel Matýsek
dělník - 22 let. Odeslán na práci do Říše. Zatčen pro rozšiřování zahraničních zpráv. Zahynul na pochodu smrti v r. 1945.
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řezník - 46 let. Bydlel na Slovensku. V době SNP byl členem ONV v Dolním
Kubíně. Zatčen a zastřelen v lese v r. 1945.
Alois Vávra
29 let. Letec Československé perutě v Anglii. Zahynul při hlídkovém letu nad
Biskajským zálivem v listopadu 1943.
Václav Kubík
obchodník - 42 let. Zatčen při sokolské akci. Umučen v Osvětimi v roce
1942
Vojtěch Mácha
řídící učitel - 54 let. Bydlel v Dalešicích. Zatčen v sokolské akci. Umučen
v Osvětimi v r. 1942.
Alois Kaloč
krejčí - 39 let. Zatčen v souvislosti se zatčením otce, švagrů a dvou sester. Byl
odvezen do Osvětimi a ihned poslán do plynu. Bylo to v roce 1943.
Jaroslav Frýdecký dělník - 22 let. V srpnu 1944 odsouzen ve Vratislavi k trestu smrti a téhož
dne popraven.
František Pavliska dělník - 23 let. Zatčen při přechodu Rakousko-švýcarských hranic. Podlehl
útrapám věznění v Horním Litvínově, (měsíc před ukončením války).
Jan Jarolín
stolař - 40 let. Bydlel v Liboci u Prahy a padl v pražském povstání u kláštera
sv. Markéty v Břevnově.
Vladimír Kurovec dělník - 27 let. Byl velitelem skupiny v partyzánské brigádě Jana Žižky na
Valašsku. Zatčen v březnu 1945 a zahynul v plynové komoře v Mauthausenu
10. dubna téhož roku.
Oldřich Kaloč
úředník - 37 let. Zatčen za pomoc ilegálním pracovníkům. Za necelé tři měsíce zemřel v koncentráku v dubnu 1945.
Hynek Tošenovský pekař - 32 let. Bydlel v Dolní Bečvě. Za pomoc partyzánům zatčen 5. listopadu 1944 a o 18 dnů později pro výstrahu oběšen před svým domem před
očima své ženy a dětí.
K těmto hrdinům patří i 27 sovětských vojáků a jeden dobrovolník - Čech z Vítkovic. Ti všichni obětovali své životy, abychom my mohli žít ve svobodné vlasti. Nedopusťme, aby naše děti na
tyto události a tyto hrdiny zapomněly.
Nic nesmí být zapomenuto, nikdo nesmí být zapomenut!

Před 60 léty . . .
V průběhu měsíce května jsme letos oslavovali 60. výročí ukončení 2. světové války. Zároveň byly hodnoceny zásluhy lidí z této doby.
Připomeňme si také snahu našich předchůdců o odstranění vzniklých škod, vytváření nových hodnot a nápravu těžkostí způsobených
válečnými událostmi.
Částečně jsou uvedeny v malé osobní „Kronice Krmelínského kostelíčka“ pana Aloise
Šperlína z této doby, při opravě a přístavbě
našeho kostela. V průběhu bojů o osvobození
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naší obce byl kromě mnoha těžce poškozených domů zasažen také kostel, tehdy nazýván KAPLE. Kostel byl značně zdemolován zvenku i uvnitř. Zeď severní strany i věž hrozily částečným
zřícením.
V kronice se uvádí: „Tedy bylo nutno dáti hlavy vzhůru a dohromady a chytit se práce“. Proto
jsme dovezli pana kanovníka a faráře Josefa Stříže ze Staré Bělé, udělali poradu na místě samém
za účasti občanů Karla Brože, Jana Šperlína, Josefa Černíka a Aloise Šperlína. Na návrh Jana
Šperlína bylo rozhodnuto, že „když je kaple tak demolována, přestavět ji už na kostel“.
Dohodnuta nejdříve oprava vnějšího zdiva a věže proti zřícení. Pak následovala přístavba
přední části kaple o kněžiště (presbytář) v délce 4 m, zvýšení věže pro hodiny a prodloužení kostela o dva metry do úrovně čelní zdi, tehdy předsunuté věže. Tím byl získán prostor pro schodiště,
které bylo dříve uvnitř kostela, na kůr (pavlač) a prostor pro sklad. Dále se přistavěla zakristie,
střecha pokryla plechem, nad presbytářem zřídila malá věž. Malý zvon do ní koupil pan Karel
Brož. Uvnitř kostela pro nedostatek peněz bylo nutno aspoň provizorně opravit poškozené oltáře,
lavice, téměř všechny sochy, obrazy, křížovou cestu a další. Lustr, korouhve, věčné světlo, elektrické vedení, bylo však zničeno úplně. Kněžská a kostelní liturgická roucha a další sakrální potřeby
byly uschovány u Jana Holáně.
Tehdejší kostelní výbor tvořili: Karel Brož - předseda, Josef Keller - pokladník, jehož pak nahradil Karel Hořínek, dále Josef Černík a Alois Šperlín. Později jej doplnili: Jan Volný, František
Holáň a Jan Jarolím. Organizováním stavebních prací byli pověřeni: Alois Šperlín pro styk se
stavitelem a přípravu potřebného materiálu, Jan Šperlín zajišťováním pracovníků, pomocných
sil a organizací jejich činnosti, Karel Hořínek správou pokladny. Organizování stavební činnosti
bylo v této době velmi náročné, až strastiplné. Nebylo peněz, ani dostatek stavebního materiálu,
občané se věnovali opravám svých škod způsobených následkem války. Muselo se trpělivě a vytrvale jednat s úřady o povolení a vydání poukazů na požadovaný potřebný materiál. Odpovědi
byly zpravidla: nemáme, tolik vám nedáme, nebo nedali vůbec.
S financováním to bylo obdobné. Peníze uložené na vkladních knížkách se staly „vázaným
vkladem“, ze kterého nebylo možno čerpat „ani haléř“ bez povolení Národní banky v Praze. Na
opravy kostela bylo posléze uvolněno 25 % vkladu. Částečná podpora byla získána po zdlouhavém a náročném vyřizování z válečných škod. Samozřejmě, že to zdaleka nestačilo na zakoupení
materiálů a zaplacení dělníků. Proto se vypomáhalo sbírkami v kostele i u občanů.
Problém nastal také na podzim 1945 se zasklíváním oken. Spotřeba okenního skla především
občanům byla samozřejmě přednostní a veliká a skla málo. Teprve v zimní době se podařilo panu Josefu Černíkovi sjednat zasklení oken s firmou Grünn v Mariánských Horách.
Tím byly nejnutnější práce pro zajištění bezpečnosti v kostele provedeny a bohoslužby se mohly konat častěji.
Oprava kostela byla dokončena na podzim roku 1946.
Ing. Jan Šperlín

Krmelínská historie
1895 Smutnou událostí tohoto roku byl rozsáhlý požár, který zcela zničil 10 obytných stavení a 11 stodol. Oheň založil šestnáctiletý tulák v jedné z místních stodol. Požár se velmi
rychle šířil díky dlouhotrvajícímu suchu a silnému větru, mnoho obyvatel navíc bylo zaměstnáno na polích vykopáváním brambor. Škody by byly patrně ještě větší, nebýt zása-
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hu hasičských sborů ze Staré Vsi, Vyškovic, Staré Bělé a Proskovic.
1925 V souvislosti s jednotným číslováním domů po sloučení Krmelína, Starého dvora a Světlova zakoupila obec stejnobarevné tabulky s popisnými čísly.
1930 Jednou z největších akcí tohoto roku bylo dokončení nové školní budovy. Ta byla kolaudována sice již na počátku roku, přesto však musela obec na její dostavbu požádat
o půjčku ve výši 80 000 Kč. Vedle toho měla ještě být upravena školní zahrada a zřízena
školní studna. V den narozenin T. G. Masaryka se konala slavnostní schůze obecního
zastupitelstva a byl schválen návrh, aby nová škola nesla název Masarykova. V létě byla
nová školní budova slavnostně otevřena. U této příležitosti uspořádala místní školní rada
taneční zábavu.
1935 V srpnu tohoto roku byl v obci zaveden telefon, přičemž místní poplatek činil 2 Kč. Dokladem bohatého společenského života v obci bylo povolení celkem 9 ochotnických divadelních představení, jenž sehrály především místní tělovýchovné spolky Sokol, DTJ
a Orel.
1945 2. května se rozpoutal boj o Krmelín. Občané se narychlo schovávali do sklepů. Rudá
armáda se blížila od Ostravy. V obci se připravili Němci na obranu. Na několika místech
se sváděly boje o jednotlivé domy, docházelo i k boji muže proti muži. Nápor sovětské armády byl tak drtivý, že obrana nemohla delší dobu odolat. V bojích o Krmelín zahynulo
27 sovětských vojáků a 60 až 67 německých vojáků. Jako zázrakem nepřišel o život nikdo
z krmelínských občanů.
1955 Byla provedena regulace potoka, stavba požární nádrže, opraveny cesty, byla zajištěna
zemědělská výroba. Na Krmelínském kopci sklízel lán ječmene první obilný kombajn.
V obci instalováno pět světel veřejného osvětlení.
1960 Ke Krmelínu byla připojena část obce Stará Bělá, nazývaná Cigánka. Územně byla obec
začleněna zpět do okresu Frýdek-Místek.
1975 V Krmelíně bylo dokončeno pětileté dílo: položení hlavních tras vodovodu, dokončena
rekonstrukce elektrické sítě v celé obci a dokončena celková oprava osvětlení a rozhlasů.
Žákům základní školy byl dán do užívání včelín – dar místních včelařů, kteří doplnili své
řady mladými, aby se v obci zachoval chov včel.
1985 Dne 14. května projel krmelínskou obcí pelotón cyklistů Závodu míru. Dne 19. května
byla místní spartakiáda vyhodnocena jako nejzdařilejší v okrese Frýdek-Místek
V Krmelíně žilo 635 mužů, 680 žen a 384 dětí do 15 let. Ke konci roku bylo v obci 454
domů.
Martina Popelářová, kronikářka obce
OMLUVA:
V březnovém čísle zpravodaje, v článku „60 let od konce 2. světové války“ došlo k překlepu. Ve větě: „Přikládám jmenný seznam těch, kteří se nevrátili domů“.
Správně věta měla znít: „Přikládám jmenný seznam těch, kteří se navrátili domů“.
Martina Popelářová
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Z naší mateřské školy . . .
Další školní rok se blíží ke svému konci – na co budou děti
vzpomínat?
Na nové kamarády a s nimi vznikající nová přátelství, na nové hračky a spoustu zajímavých činností a aktivit, které si pro ně
připravily jejich paní učitelky.
Ale hlavně si dál do svého života ponesou všechno to, co do
jejich života vloží vzdělávací působení v naší mateřské škole a co
naplno zhodnotí až mnohem později, až budou studovat, až jednou opustí svou původní rodinu, až nastoupí do práce, až budou
zakládat svou vlastní rodinu, až . . .
V předškolním věku se rozvíjejí kromě motorických a jazykových dovedností dítěte ty nejdůležitější sociální schopnosti a dovednosti, jako je schopnost sdílet emoce,
sympatie, spolupráce a soucítění, ale i mužská a ženská identita – a to vše se děje nenásilně a především pomocí her, obrázků a pohádek.
Rozvíjíme dětskou sebedůvěru a sebeuvědomění, vyjadřování vlastních pocitů a kromě radosti
ze hry přináší naše činnost i podporu při plnění vývojových úkolů, které děti potřebují zvládnout
před nástupem do základní školy.
Velkým zážitkem a novou zkušeností jsou pro děti i akce kulturní a poznávací, kterých se mohou v průběhu celého školního roku zúčastnit – vzpomeneme veselé hraní ve vodě v předplaveckém výcviku, deset návštěv divadel – přímo u nás v mateřské škole, setkání s čertem a Mikulášem, posezení u vánočního stromečku a obdarování Ježíškem, návštěva římskokatolického
kostela, maškarní ples, setkání s kouzelníkem, výlet do ZOO . . .
nebo plno zajímavých chvil, prožitých ve výtvarném a hudebním
kroužku, s flétničkou při „Zdravém pískání“.
V červnu jsme opět mezi námi přivítali naše nové malé kamarády a umožnili jsme jim seznámit 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, za
ochotu spolupracovat a tvořivě konat.
Přeji všem malým i „velkým“ dětem hezké a slunečné prázdniny
a v září radostný návrat do svých tříd ve svých školách.
Přeji všem našim občanům dovolenou plnou pohody, odpočinku,
poznání a sebeuspokojení.
Jitka Janková, ředitelka mateřské školy
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Základní škola Vás informuje
Ve školním roce 2004–2005 pracovalo na ZŠ v Krmelíně několik zájmových kroužků: sborový
zpěv, florbal, výtvarný kroužek pro 1.–5. ročník, náboženství, kroužek angličtiny, mladý ochránce přírody, počítače pro pokročilé i začátečníky, dramatický, minikopaná, šachy.
Akce pro žáky v tomto školním roce:
Branný den, Drakiáda – září
Hrr na nudu! – výchovný pořad (W+V), Rej duchů – říjen
Mezi námi sousedy – návštěva v polských Katowicích – přátelské utkání ve florbalu, minikopané,
vystoupení pěveckého sboru Motýlek – říjen
Organizace přátelského utkání ve florbalu žáků povodí Ondřejnice – listopad
Děti z kroužku Vv – výstava betlémů v Ostravě, Mikulášská nadílka – prosinec
Vánoční dílny s rodiči, Vánoční jarmark, Vánoční akademie – prosinec
Sbírka na Asii – 3 dny v lednu (2 700 Kč)
Návštěvy divadelních představení DL Ostrava - během celého šk. roku (2× pro 1.–3.roč., 1× pro
4.–5. roč.)
Knihovnické lekce – průběžně
Návštěva budoucích prvňáčků v 1. třídě – společná hodina – únor
Péče o krmelec v lese – přikrmování zvěře – leden – únor
Zápis dětí do 1. třídy, Dětský karneval – únor
Organizace vybíjené žáků 5. ročníku – březen
Den Země – práce na stanovištích – duben, návštěva žáků a učitelů z Katowic a slovenské Olešné,
přátelská utkání ve vybíjené, florbalu, minikopané.
Den matek – vystoupení dětí 1.–2. ročníku
Kellner Magic Revue – vystoupení kouzelníka
Exkurze ke včelaři – květen
Den dětí – branně hasičský den – červen
Evropský den sportu – návštěva v polských Katowicích – přátelské utkání ve florbalu, minikopané, vybíjené, atletice a dalších netradičních disciplínách
Den pro rodinu – Putování časem - sportovně-kulturní odpoledne pro děti a jejich rodiče-červen
Školní výlety – Beskydy, Štramberk – červen
Divadelní představení – muzikál Neználek – červen
Exkurze do pekárny s vlastnoruční výrobou pečiva – červen
Výchovné koncerty
Každá třída pod vedením tř. učitelky vydala v tomto šk. roce 1 číslo školního časopisu
Pomůžeme našim lesům – soutěž tříd ve sběru starého papíru (únor–červen)
Metodické akce pro učitele:
Jednotné vedení pedagogické dokumentace – srpen.
Návštěva školy v Olešné na Slovensku v rámci příhraniční spolupráce škol – září.
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Osobnostně sociální výchova (OSV) C – září, říjen.
Osobnostně sociální výchova (OSV) A – listopad.
Návštěva školy v Katowicích – spolupráce na tvorbě společného projektu Socrates.
Výrobky z přírodních materiálů – met. akce (všichni ped.).
ICT ve výuce I. stupně – prosinec – březen (3 ped.)
Drátování – březen – duben (1 ped.)
Kreativní dílny – březen – duben – Drátování, Barevná trička
Nová metodika výuky HV podle p. Krškové
Evropa ve škole, škola v Evropě – pedagogické fórum Polsko – prezentace projektu Socrates.
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

Letošní oslava „ Den země“ byla opět úspěšná
Dá se to tak nazvat, že tento den byl úspěšný, neboť byl v naší škole dobře připraven a zorganizován.
Jediným nedostatkem oproti loňsku přece jen bylo počasí. Vloni byl nejteplejší dubnový den
v měsíci a letos to bylo opačně – zima a sluníčko ne a ne vykouknout z oblaků. Ale to organizátoři nemohli ovlivnit. Akce se z tohoto důvodu konala ve třídách.
Ale nyní k věci: Ponuré ráno 20. 4. 2005. Je krátce po deváté hodině. K základní škole přijíždějí
téměř součastně dva autobusy, a to jeden z Polska a druhý ze Slovenska. Oba plné dětí – žáků
z družebních škol s doprovodem učitelů.
Jak se sluší a patří, ředitel přednesl uvítací proslov před hlavním vchodem a každá mezinárodní skupina zazpívala píseň ve svém rodném jazyce. Dalším bodem bylo rozdání dárků (sluníčka,
pečivo, pití, květiny). Bylo to opravdu dojemné. Za chvíli nebylo poznat, kdo je domácí a kdo
„cizinec“. Pak se všichni přesunuli kvůli chladnému počasí do tříd, až na jednu skupinu, která se
zabývala ruční výrobou papíru, z toho důvodu musela zůstat venku pod altánem a čelit chladnému počasí pod dohledem paní učitelky Jarky Palarczykové. V ostatních třídách se barvily kameny za dohledu paní učitelky Dáši Kovalové, dále to byla výroba papírového stromu přátelství, za
asistence paní učitelky Adély Adamusové, ve třetí třídě se prováděl pod dohledem paní učitelky
Romany Tylečkové potisk triček, který měl motiv „Veselá trička“. A v neposlední řadě bylo v jedné ze tříd slyšet zpěv. Pod názvem „Všichni jsme od Beskyd“ se „mezinárodně“ zpívalo a to za
doprovodu klavíru paní učitelky Marcely Trávníčkové. V této třídě se téměř všechny skupiny
vystřídaly.
No a pak se konalo společné vyhodnocení, a jako správní hostitelé samozřejmě byl ve školní
jídelně podán chutný oběd. No a nebyli bychom správní Češi, kdybychom hostům nenabídli
sport.
Ten se uskutečnil ve sportovní hale TJ Sokol od 13 hod. ve formě sportovního turnaje ve vybíjené (naši 1. místo), florbalu a fotbalu (3. místo).
Naši polští i slovenští přátelé byli tímto tradičním setkáním v Krmelíně nadšení a říkali, že už
se těší na návštěvu našich žáků i učitelů v jejich domovech. U této příležitosti je dobrým zvykem
poděkovat sponzorům této akce, a to pekařství Boček a pekařství Šeděnka ze Staré Vsi.
Zaznamenal a byl přítomen celé akci Josef Menšík
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Zájmové organizace
Z činnosti místního Klubu důchodců
Místní Klub důchodců i ve druhém čtvrtletí tohoto roku organizuje pravidelné, již tradičně
zaběhnuté akce pro členy, příznivce i další zájemce. Je tedy nutno zdůraznit, že žádná Klubem
organizovaná akce není pro nikoho uzavřena.
V březnovém Zpravodaji byla podána informace Klubu, že na dubnovém přátelském posezení vystoupí se zábavným programem členky Klubu důchodců ze Sedlišť. Vzhledem k nemoci
účinkujících připravil výbor místního Klubu náhradní, avšak rovněž zajímavý zábavný program
zaměřený ke Dni mužů.
Na květnovém přátelském posezení jsme důstojně vzpomenuli 60. výročí osvobození Krmelína
a ukončení 2. světové války. Další část tohoto posezení byla zaměřena ke Dni matek a podvečer
završen hudbou a tancem.
Měsíc květen byl na počet akcí organizovaných Klubem bohatší než jiné měsíce. Mimo již
zmíněné přátelské posezení to byla prvomájová vycházka Krmelínem přes Nový svět a ulicemi
Za Křížem, Školní, Zahradnickou se závěrem v Šindlerově dvoře. Dále to byla organizovaná účast
na celoobecní akci k 60. výročí osvobození. Klub zorganizoval autobusový zájezd. Původně byla
plánovaná návštěva zříceniny Starojičínského hradu a zámku v Kuníně. Z důvodu krajně nepříznivého počasí bylo po cestě dohodnuto místo zříceniny navštívit muzeum v zámku v Novém Jičíně, kde mimo stálé expozice měli účastníci možnost zhlédnout kloboučnické muzeum, výstavu
obrazů Zdeňka Buriána s brontosaury, dinosaury apod. a rovněž výstavu fotografií a některých
věcných předmětů připomínajících 2. světovou válku a osvobozovací boje. Rovněž návštěva zámku v Kuníně s prohlídkou stálé expozice byla účastníky zájezdu hodnocena kladně. Doporučujeme občanům do kunínského zámku se podívat nejen na historické předměty a obrazy, ale také
na to, jak obec Kunín, neboť zámek je v majetku obce, za pár let dokázala zdevastovaný objekt
upravit, vybavit a zpřístupnit veřejnosti.
Na jednom z pravidelných pondělních dopoledních setkání si přítomní připomenuli svátek
„Svatého ducha“ smažením vaječiny.
Zajímavě jsou každý měsíc organizována posezení žen v Dámském klubu. Před velikonocemi
zde paní Borovcová z květinářství předvedla možnosti a způsoby velikonoční výzdoby. V květnu
zde byla ukázka zdobení ubrouskovou technikou. Jsou to akce zajímavé s možností třeba si výrobky odkoupit nebo získat recept. Škoda, účast by mohla být vyšší.
Dalšími akcemi Klubu bylo přátelské posezení plánované na 2. června, na terase restaurace
Nautilus, které však z technických a organizačních důvodů bylo přesunuto na 9. červen tamtéž..
Ze stejných důvodů byl změněn i termín zábavného odpoledne organizovaného Klubem pro
děti v rámci Dne dětí a to na 11. června od 15ti hodin taktéž na terase restaurace Nautilus.
Činnost Klubu neustává ani v letních měsících. Pouze setkání žen v Dámském klubu nebudou
v měsících červenci a srpnu.
František Novák
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Plán aktivit klubu důchodců v roce 2005
Červenec
4., 11., 18., 25.
7.
Srpen
1., 8., 15., 22., 29.
4.
Září
3.
5., 12., 19.,26.,
8.
21.
29.
Říjen
3.,10., 17., 24., 31.
6.
27.
Listopad
7., 14., 21., 28.
10.
24.
Prosinec
5., 12., 19.
8.
15.

9.00–11.00
16.00

pondělní setkání
měsíční posezení

klubovna
klubovna

9.00–11.00
16.00

pondělní setkání
měsíční posezení

klubovna
klubovna

14.00
9.00–11.00
15.00
?
17.00

vycházka (opékání buřtů)
pondělní setkání
měsíční posezení
zájezd
dámský klub

9.00–11.00
15.00
16.00

pondělní setkání
měsíční posezení
dámský klub

klubovna
klubovna
klubovna

9.00–11.00
15.00
16.00

pondělní setkání
měsíční posezení
dámský klub

klubovna
klubovna
klubovna

9.00–11.00
15.00
16.00

pondělní setkání
měsíční posezení (s Mikulášem)
dámský klub

klubovna
klubovna
klubovna

klubovna
klubovna
klubovna

Z činnosti hasičů
Poslední březnový víkend patřil domácímu futsalovému turnaji, kde muži obsadili, z družstev
se stejným počtem bodů na 3-5. místě, horšími vzájemnými zápasy, až páté místo.
Stavění máje společně se soutěží jistá ruka letos slavilo již 10. ročník. Tato lidová veselice se
stala nedílnou součástí konce dubna v obci. Přálo počasí a kdo se chtěl bavit, využil toho. Kapela
p. Janka vypalovala jednu pecku za druhou a tanečky z pomalejších i rychlejších kousků zahřívaly společně s ohnivou vodou v chladném večeru. Nechybělo ani políbení pod rozkvetlou třešní.
V požárním sportu dospělých se dlouhodobě prosazujeme na přední místa okresu a loni i kraje. Letošnímu ročníku oblastního kola v Brušperku nepřálo počasí, chlad, déšť a padající sníh
znechutily všem účastníkům závodění. Program byl redukován na požární útok, v němž muži
obsadili 4. místo a ženy účastí v soutěži splnily postupovou povinnost na okresní kolo do Frýdku-Místku, které by, nebýt závady na štafetě, vyhrály. Tak obsadily druhé místo a musely přenechat postup ženám z Frýdku. Dorostenky na svém okresním kole opět zvítězily a zajistily si
postup do krajského kola.
V sobotu 28. května 2005 byl na pořadí 36. ročník pohárové soutěže O putovní pohár Obecní-
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ho úřadu – Memoriál Vladimíra Kováře. Od 9 hodin deset družstev žáků soutěžilo o věcné ceny
a poháry. Pořadí mezi mladšími 1. Lučina, 2. Oprechtice, 3. Krmelín. Ve starších žácích zvítězila
Lučina II před Krmelínem a Lučinou I. Odpolední soutěž v tropických podmínkách měla v kategorii mužů v obou kolech jednoho vítěze – tým z Pustkovce. Ženskou kategorii po čtyřech
letech vyhrálo domácí ženstvo složené z mladších i zkušených závodnic. Celkem se zúčastnilo 22
družstev, finanční a věcné ceny obdržela nejlepší.
Pořadí
Muži
1. Pustkovec
2. Petřvaldík
3. Stará Ves
4. Oprechtice
5. Rychaltice

Dos. čas
I. kolo
17,334
17,539
17,721
17,944
18,828

Dos. čas
II. kolo
16,471
16,820
17,062
18,119

Dos. čas
Ženy
Krmelín
Fryčovice
Paskov

26,580
27,462
35,932

Na svátek dětí 1. června muži připravili do základní školy ukázku práce hasičů. Ve spolupráci
se sborem z Hrabůvky předvedli vyprošťování z vraku osobního auta. Ukázali obleky pro práci ve vysokých teplotách a proti bodavému hmyzu. Nechali děti skákat do záchranné plachty
a předvedli hašení ručními hasicími přístroji. Na kontě již mají několik úspěšných likvidací vos
a včel. Kromě toho se podíleli na zajištění oslav osvobození obce na krmelínském kopci, v programu vystoupili s ukázkou likvidace ohně s velkým plamenem.
Zásahová jednotka byla v souladu s plánem vybavena dalšími dvěma významnými pomocníky.
Elektrocentrálou o elektrickém výkonu 2 kW, jejíž hlavní využití je za snížené viditelnosti a při
nočních pracích v připojení elektrického nářadí a napojení halogenových svítidel. Významně se
zlepší podmínky při zásazích a bezpečnost hasičů. Centrála je již zabudovaná do dopravního automobilu Avia. Pro čistící práce materiálu a zásahových vozidel bude sloužit tlaková myčka Wap,
tlakovou vodou o vysokém tlaku a malém průtoku, do níž lze přidat saponát.
Výroba praporu spěje k závěru a v některém týdnu letních měsíců proběhne slavnost převzetí
do užívání tohoto staronového symbolu sboru. V plánu je zájezd na Jižní Moravu a zájezd na
pohárovou soutěž na Dolní Bečvu.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

Aktuality

M

ístní knihovna oznamuje, že půjčovní hodiny se zpřístupněním internetu budou rovněž
každou středu od 16.30 do 19 hodin. Půjčovní hodiny v pátek zůstávají nezměněny, tj.
od 16 do 19 hodin. Zaměstnanci knihovny se těší na Vaši návštěvu.

N

a obecním úřadě je k dispozici jízdní řád linky 880610 Nový Jičín-Sedlnice-Ostrava , která je platná od 12. 6. do 10. 12. 2005 a zajišťuje dopravu a napojení na odlety pravidelných
linek i turistických letů na letišti v Mošnově. Autobusy jezdí ze zastávky Ostrava, ÚAN přes letiště Mošnov do Nového Jičína a zpět se zastávkami Krmelín u lesa, Krmelín hasičská zbrojnice
a Krmelín Světlov.
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POZVÁNÍ
Český svaz chovatelů Krmelín Vás srdečně zve na
39. výstavu drobného zvířectva,
pořádanou pod záštitou Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice,
která se bude konat u pohostinství „Na Benátkách“
dne 25. 6. od 8 do 18 hodin a 26. 6. od 8 do 17 hodin.

OMLUVA
Z technických důvodů došlo k výpadku tabulky v článku Ze života včelařů naší obce, za což se
omlouváme a chybějící tabulku přikládáme:
V jednotlivých létech jsme vykazovali následující počty včelařů a stavy včelstev:
Rok
2000
28 členů
235 včelstev
2001
28 členů
233 včelstev
2002
25 členů
215 včelstev
2003
25 členů
179 včelstev
2004
24 členů
208 včelstev
Dr. Jaroslav Kunz, tiskárna Brušperk

Mezi námi . . .
Je červen, kvetou pivoňky, které vždy upozorňují, že léto, i to Šrámkovo, je přede dveřmi. Otrhané okvětní lístky pivoněk si můžeme nechat dosušit v pokoji na stole. Příjemně provoní byt.
Naše děti se těší na prázdniny i na knížku za vysvědčení, ale v naší vesnici i na pouť. A my na
hosty, pro které kromě pohody připravíme i sváteční oběd. Bývalo tradicí, že hovězí polévka s játrovými knedlíčky a smažený řízek s bramborovým salátem voněly téměř v každé domácnosti.
Zkusme využít i zeleninu a nové brambory a připravme: - polévku pórkovou, kuřecí prsa s nivou
– novými brambory – zeleninovou oblohou a při stálé zásobě jablek z loňské sklizně upečme
jablkové řezy.
Pórková polévka: vylepšíme máslovou jíškou, kouskem masoxu, 3 lžícemi smetany, 1žíci ovesných vloček, muškátovým oříškem.
Kuřecí prsa s nivou: plátky řízků lehce naklepeme přes mikroténový sáček, osolíme, opepříme,
položíme plátek šunkového salámu a kousek nivy. Stočíme do závitku, spíchneme párátky, zlehka
obalíme v hladké mouce a upečeme v rozpáleném oleji. Kromě nových brambor, které posypeme
pažitkou a zeleniny (okurek, rajče, paprika, mrkev, ředkvička), můžeme na talíř přidat i lžíci šlehačkové tatarské omáčky (pro 4 osoby, opatrně promícháme 4 lžíce tatarské omáčky se 2 lžícemi
ušlehané smetany).
Jablkové řezy: 15 dkg cukr moučka, 25 dkg Hera, 4 žloutky, 40 dkg mouka polohrubá, ½ sáčku
prášku do pečiva, pečící papír na plech.
Náplň: 1 kg jablek, 50 dkg tvarohu, rozinky, ořechy, vanilkový cukr, 4 bílky, 15 dkg cukr krupice.
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Z moučkového cukru, Hery, žloutků, prášku do pečiva a polohrubé mouky vypracujeme těsto. 2/3
těsta vyválíme a 1/3 dáme do mrazničky. Jablka nastrouháme a promícháme s tvarohem, cukrem,
rozinkami a ořechy. Náplň rozetřeme na vyválený plát, který máme na plechu s pečícím papírem.
Připravíme si z bílků a cukru tuhý sníh, který narovnáme na těsto s náplní a povrch posypeme nahrubo nastrouhaným těstem z mrazničky. Pečeme zvolna při teplotě 160 0C.
Dětem přeji radostné prázdniny, spoluobčanům v produktivním věku zaslouženou dovolenou.
Všem ostatním stálou pohodu, radost ze společných setkání a dobré zdraví. A alespoň jedenkrát
denně důvod k radosti. A aby byla rekapitulace úplná, přijměte prosím mou omluvu. U receptu
na beránka nebyl uveden počet vajec. Scházející údaj si laskavě upravte: 4 ks.
Pohodu a spokojenost Vám všem a nejen o pouti !
Vaše Ludmila Adámková

Výlet do okolí
Je určen pro cyklisty, jde o náročnější, ale přesto poutavý výlet po Palkovických hůrkách. Trasa přibližně měří 42 km.
Z Krmelína pojedeme přes Brušperk – Fryčovice – Rychaltice – Hukvaldy
– pro jízdu použijeme cyklostezku. Před Hukvaldami odbočíme směrem na Kozlovice a pojedeme kolem Hukvaldské obory. Je to malebné údolí kolem řeky Ondřejnice. Jestliže budeme pozorní, můžeme v oboře spatřit daňky a muflony. Skoro celá obora se
táhne kolem cesty, až ke Kozlovicím. Na začátku Kozlovic se dáme přes kamenný most doleva na
Myslík. Od teďka budeme jen stoupat, až na největší vrchol naší cesty.
Pojedeme skoro do centra obce Myslík. Přibližně 50 m před kostelem se dáme doleva po úzké
asfaltové cestě. Přesto, že budeme náročně stoupat, otevře se nám nádherný výhled na Beskydy
s Lysou Horou. K lepší orientaci v terénu jsou po celé cestě k dispozici mapy. Během stoupání narazíme na žlutou a později i modrou značku. Ty nás dovedou až na nejvyšší vrchol Palkovických
hůrek – Kubánkov (661 m). Na vrcholu najdeme vysílač, který je z Krmelína vidět.
Zpáteční cestu si sami můžete zvolit. Buď si vyberete směr na přehradu Olešnou nebo na Chlebovice – Staříč. Na vrcholu je k dispozici i orientační mapka.
Doporučovala bych i malou odbočku na vrchol – Kabátnice, kde je k dispozici i rozhledna,
která zaručuje nádherný výhled na Frýdek-Místek a jeho okolí.
Po cestě je i dostatek restaurací, které nám mohou výlet ještě více zpříjemnit.
Přeji Vám příjemnou a šťastnou cestu.
Martina Popelářová

Koupím dům v Krmelíně a okolí.
Možno i k rekonstrukci.
Platba hotově.
Tel.: 777 556 536 nebo 777 556 142
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POZOR!!!
Jedinečná možnost ušetřit
na pojištění povinného ručení!!!
Vážení občané,
POJIŠŤOVNA GENERALI, a. s., Vám nabízí bezkonkurenční ceny pojištění povinného ručení!
Pojišťovna Generali Vám bude akceptovat Váš případný bonus z jiných pojišťoven s tím, že
k tomuto přidá ještě 20 % slevu.
To znamená, že při maximálním bonusu, např. u pojištění vozu
Škoda Felicie (obsah do 1350 cm) zaplatíte 2 160 Kč/rok nebo u vozu
Škoda Octavia 1.9 (obsah 2500 cm) zaplatíte 5 040 Kč/rok nebo vozu
Mitshubishi Pajero (obsah 3200 cm) zaplatíte 7 440 Kč/rok.
Podmínkou pro tuto slevu je, že klient musí být fyzická osoba.
Dále Vám nabízíme další velmi výhodné produkty, kdy např. při sjednání nemovitostí nebo
domácnosti můžete dostat až 15 % slevu pro platbu prvního pojistného a až 20 % slevu
u životního pojištění.
Sjednání pojištění včetně dalších služeb Vám zajistíme s tím, že nemusíte fyzicky nikam
jezdit, stačí, když se s námi kontaktujete pomocí níže uvedeného emailu nebo nám zavoláte.
Telefon: 558 668 552
Mobil: 603 835 878
e-mail: tvpoj@seznam.cz

MB Mobil

Autorizovaná prodejna

zřízení paušálu T – Mobile, Eurotel

přechod z Twist a Go na paušál

dotované telefony

prodej všech typů mobilních telefonů

dovoz zdarma

veškeré příslušenství

opravy mobilních telefonů

prodej a výkup starších telefonů

Info o cenách (SMS) Tel: 603 390 130
Martin Beneš, Petřvald 107, vedle kostela, tel: 603 390 130
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BYLINY A NADVÁHA
Zastavme se u tradičního tématu letních měsíců „nadváha“, nadbytek přijímaných
kalorií do organismu formou jídla vede k otylosti s možností výskytu vysokého
krevního tlaku, cukrovky, kornatění cév, dýchacích potíží, případně degenerativních změn kosterní soustavy atd.
Pro stanovení náležíte tělesné hmotnosti je nejvhodnější vzorec, podle něhož se
má váha v kilogramech rovnat výšce v centimetrech mínus 100. U žen se takto
získaná hodnota sníží o 7–10%.
Abychom dosáhli takovéhoto ideálu, je vhodné jíst hodně sloučenin minerálních
látek a vlákniny, ryb, drůbeže, nízkotučných potravin. Pokud je nadváha způsobena potížemi s trávením, je nesporně třeba trávení upravit směsí bylin, skládající se
například ze 100 g heřmánku a 50 g nati třezalky, kořene proskurníku, listů máty,
nati řebříčku a plodů anýzu. Jednu lžičku směsi zalijeme sklenicí vroucí vody a přikrytou necháme ½ hodiny spařit. Pít ráno a večer. Směs ovlivňuje i zácpu vzniklou
při potížích s trávením.
Byliny urychlují látkovou přeměnu a odstraňují z organismu škodlivé produkty. Toto platí i o kmínu, majoránce, koriandru, brutnáku a také celeru.
Krásné léto a hodně „ZDRAVÍČKA“ přeje
Iva Poherová
!POZOR!

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY
Vyhrazená léčiva ZDRAVÍČKO,
Proskovická 286, Krmelín

pondělí

9:00–12:00

úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota, neděle

9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
zavřeno

13:00–16:00
13:00–18:00
13:00–17:00
13:00–16:00
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Profesionální bezdrátové připojení
k internetu dostupné i u vás!
Chcete používat Internet naplno?
Nebaví vás se stále sledovat dobou strávenou na Internetu?
Nesnášíte svůj vysoký telefonní účet?
Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ANO, tak by jste měli zvážit naši nabídku. V Krmelíně je od ledna roku 2004 k dispozici profesionální připojení k internetu
prostřednictvím Wi-Fi technologie. V současné době je tímto způsobem k internetu připojeno zhruba 100 domácností. Rychlost připojení k internetu je 2048 kbit., pro srovnaní
je rychlost modemového připojení maximálně 64 kbit., ISDN 128 kbit. a ADSL 512 kbit..
Kde je připojení v Krmelíně dostupné. Dnes již prakticky na všech místech Krmelína.
Přístupových bodů je celkem 9 a to ve všech částech obce. V případě zájmu bude signál
přesně zaměřen a navržena co nejlepší anténa pro danou lokalitu.
Co je k připojení potřeba? Nejdůležitějším prvkem je tzv. Access Point, obdoba klasického modemu. Dalším prvkem je anténa, ta musí být vybrána podle vzdálenosti od přístupového bodu. Pokud jste nedaleko od přístupového bodu, do 100 m, tak anténu nebudete potřebovat. Váš počítač musí být vybaven síťovou kartou (Ethernet, dnes součást skoro všech
počítačů).
Co mě to bude stát? Jednorázově musíte zakoupit Access point, ten se dá koupit od
800 Kč, anténa od 800 Kč, síťová karta se pohybuje okolo 160 Kč a nezbytná kabeláž cca. 650
Kč. Dále je to připojovací poplatek 1 000 Kč. To jsou všechny jednorázové náklady na připojení. Měsíční platba za připojení k internetu je 399 Kč bez časového i datového limitu! To
znamená, že můžete být připojeni celý den a stahovat data. Pořád to bude za stejnou cenu!
A nemusíte se bát, že stáhnete nějaký vir, který by vás připojil na stránky s vysokým tarifem.
Tohle se nemůže stát, to vám garantujeme! Součástí připojení je i zprovoznění telefonického volání v rámci připojených účastníků zdarma! V případě zájmu vám zajistíme volání po
celé ČR za 0,50 Kč a do světa od 0,80 Kč.
Na tomto malém prostoru se nedá vypsat vše. Pokud máte k danému připojení dotazy, tak
se mě zeptejte na telefonním čísle 777 000 022 a rád vám na všechny otázky odpovím.
Přestaňte se hlídat, pojďte používat Internet naplno a jen za paušál.
Martin Vrkoč
Martin Vrkoc, CIO
IntAction s. r. o.
Pohranicni 27, 703 00 Ostrava – Vítkovice, m.vrkoc@intaction.com
IM: 72584806, www.intaction.com
Mobile: 00420 777 000 022
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ZAHRADNÍ FIRMA BeGARDEN
Vám nabízí tyto služby:
•
•
•
•
•
•
•

projektace a realizace zahrad na klíč
výsadbu – údržbu zeleně, živých plotů, stromů, trávníků
zakládání okrasných skalek a jezírek
úpravy pozemků, hotových zahrad
veškeré zahradnické práce
dřevo v zahradě, pergoly, altány, přístřešky, ploty atd.
kameny, štěrk, kůru, zeminu

Mobil: 723 502 844
Telefon: 558 674 123

Bednář

B
e
G
A
R
D
E
N

sídlo:
Paskovská 191, 739 24 Krmelín

Chcete mít pěknou zahradu?

Rychle

Krmelínský zpravodaj
Technické služby ve Frýdku-Místku
Vám nabízí:

Provoz Veřejné osvětlení:
• pronájem montážních plošin MP 10, 12, 14, 16.
Provoz Zeleň:
• údržbu travnatých ploch, kosení, vyhrabání listí
• péči o okrasné dřeviny a keře, průklesty, ořezy, kácení
• sadové a terénní úpravy
• zakládání nových trávníků, kultivaci ploch
• úpravu zahrad na klíč
• výkopy hrobů
• pronájem mobilních WC
Provoz Komunikace:
• opravy ploch asfaltovou směsí
• výstavbu a rekonstrukci dlážděných prostranství
• strojní výkopové práce
• přepravu materiálů
• geodetické práce
• napouštění bazénů (doprava vody)
• řezání betonových, asfaltových ploch
Provoz Technická správa:
• výrobu lehkých a středních zámečnických
konstrukcí, sportovních prvků
• stolařské, zámečnické a natěračské práce

Neváhejte a kontaktujte nás!
• Tel.: 558 431 972, 3, 5 • Fax: 558 431 195 • E-mail: info@tsfm.cz •
www.tsfm.cz

NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU!
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MATTYS GROUP

MATYS GROUP
Jiří Fluksa
STŘECHY
provádíme opravy, rekonstrukce a výměny střešních krytin

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
TESAŘSKÉ PRÁCE
OBKLADAČSKÉ A DLAŽDIČSKÉ PRÁCE
VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
novostavby, přestavby, obklady, dlažby

ZÁMKOVÉ DLAŽBY
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
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
www.mattysgroup.cz
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