Občasník č. 2

Červen 2007

AHOJ LÉTO!

Hurá, léto už je tady,
poběžíme do zahrady.
Obsadíme všechna hřiště,
parky, lesy, koupaliště.
Půjdeme vstříc prázdninám,
horám, lesům, nížinám.
Rozezní se kolem nás,
AHOJ LÉTO – jsi tu zas !
O prázdninách mnoho krásných a užitečných zážitků
a načerpání sil do nové práce. Přejeme Vám KRÁSNÉ LÉTO!
starosta obce, zastupitelstvo obce, členové redakční rady

Informace o dění v obci od 4. zasedání zastupitelstva obce (26. 3. 2007)
•
•
•
•
•
•

•

pro projekt úpravy okolí ZŠ vybrána Ing. Petra Ličková – cena 38 000 Kč, návrh úpravy
předán, termín zpracování projektu 20. 7. 2007
místní knihovna obdržela dotaci z Ministerstva kultury z grantového řízení VISK 3 ve výši
27 000 Kč
neposkytnutí dotace z rozpočtu MSK na stavbu chodníku, ostrůvku a osvětlení v lokalitě
Cigánka a na projekt pro územní řízení kanalizace a ČOV
pro výkon stavebního dozoru při rekonstrukci budovy OÚ připravována mandátní smlouva s p. Vladimírem Poláškem ze Staré Vsi nad Ondřejnicí
pro rekonstrukci budovy Obecního úřadu vybrána firma Beskydská stavební, a.s. Třinec,
za cenu 11 622 284 Kč vč. DPH, práce budou zahájeny předběžně 9. 7. 2007
rada obce schválila upustit od úpravy vstupu do suterénu budovy hasičské zbrojnice v ceně 200 000 Kč a rozhodla objednat projektovou dokumentaci úpravy celé budovy a projektovou dokumentaci chodníku podél ul. Staroveské – pro možnost žádosti o dotace
zpracován projekt dispozice třídy MŠ v podkroví budovy včetně výpočtu osvětlení, 19. 6.
2007 jednání s hygienou
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Krmelínský zpravodaj
Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14. 6. 2007
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 4. zasedání zastupitelstva obce
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozšíření programu zasedání o nový bod 9. – Schválení darování pozemku parc. č. 368/18
o výměře 1 287 m2 z majetku p. Vladimíra Matěje do vlastnictví obce a pozemku parc. č.
368/19 o výměře 610 m2 z majetku p. Petra Šperlína do vlastnictví obce
b) celoroční hospodaření obce za rok 2006, včetně zprávy KÚ MSK v Ostravě, odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006, a to bez výhrad
c) závěrečný účet Svazu měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2006
d) darování pozemku parc. č. 368/18 o výměře 1 287 m2 z majetku p. Vladimíra Matěje do
vlastnictví obce a pozemku parc. č. 368/19 o výměře 610 m2 z majetku p. Petra Šperlína do
majetku obce
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) zadat změnu návrhu „Úprava okolí ZŠ“ s přihlédnutím k rozšíření cesty a zřízení parkovacích míst podél ul. Školní

Výzva zastupitelstva
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás oslovit jménem členů zastupitelstva naší obce.
Na posledním zasedání dne 14.6.2007 jsme se dohodli apelovat na ty z vás, kteří máte podnětné
připomínky, návrhy či nápady, jak si život v naší obci zpříjemnit. Pokud Vám nechybí chuť a elán,
rádi se s Vašimi názory a postřehy seznámíme.
Naše obec se neustále rozrůstá, a tak se s přibývajícími obyvateli mohou vyskytnout i nové
pohledy na dění kolem nás. Třeba máme také mezi naší mládeží a studenty šikovné pozorovatele
a iniciativní jedince s chutí pustit se do návrhů co, kde a jak vylepšit ke spokojenosti všech. Vaše
podněty budou zajisté různorodé, což se odvíjí od věku, profesního zaměření, zájmových oblastí,
bydliště, zdravotního stavu a podobně.
Mnohým z Vás bude zajisté blízká možnost komunikace prostřednictvím internetu. Připomínám tedy e-mail: krmelin@krmelin.cz, jež je všem k dispozici již dlouhou dobu, avšak dosud jste
jej téměř nevyužívali. Vašim návrhům a připomínkám budeme věnovat pozornost na jednáních
zastupitelstva.
Přeji všem příjemné a pohodové prožití letních měsíců, školákům a studentům super prázdniny.
Mgr. Dagmar Jínová

APEL na ohleduplnost III.
Na toto téma byl ve Zpravodaji obce Krmelín – Občasníku č. 1 v březnu 2003 i v Občasníku č. 2
v červnu 2006 uveden článek, jehož obsah byl zapomenut!
Vzhledem k tomu, že přibývá stížností na bezohledné sousedy, kteří zvláště v neděli obtěžují
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okolí hlukem motorových sekaček trávy, apeluji tedy znovu na naše občany, aby práce způsobující nadměrný hluk, vykonávali mimo nedělní odpoledne a přispěli tak k pohodě a klidu,
kterých se nám tak málo dostává. Předpokládáme, že se situace zlepší !
Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Projev starosty k 560. výročí od první písemné zmínky o obci
Vážení spoluobčané, drazí hosté,
dnešní naše setkání na Krmelínském kopci, dominantě obce o výšce 324 m n. m., se koná u příležitosti několika významných událostí z celé naší historie.
Hlavním tématem této obecní slavnosti je symbolické připomenutí si 560 let, které uplynuly od
první písemné zmínky o naší obci.
Zde je přesná citace z Lenní knihy III, uložené v Zemském archivu v Opavě: „Léta Páně 1447
dne 9. ledna postoupil slovutný Arkleb, řečený Klepař z Medařic, léno i své právo, které měl ve
vsi Krmelíně i s příslušenstvím, po smrti slovutné Anežky, své manželky, dcery Podikovy, slovutnému Mikulášovi z Walsenbergu jinak z Paskova se svolením biskupa Pavla, za přítomnosti
urozených pánů pana Jana z Cimburka, hejtmana markrabství Moravského, a pana Jaroslava ze
Šelnberka a také slovutných Mikoláše z Milotic a Jana z Kateřinic, biskupských manů.“
Zápis se stejným datem a obdobným textem se objevuje v této Lenní knize i na jiném místě.
Písemně se lze zmiňovat o již existující skutečnosti, je tedy zřejmé, že Krmelín vznikl v průběhu
závěrečné, druhé kolonizační fáze jako drobný lenní statek. Jeho založení můžeme předpokládat
spíše ve 2. polovině 14. století a prvním pánem tu byl biskupský man Podik. Datem první písemné
zmínky o obci skončily kratičké dějiny samostatného krmelínského léna, jehož další osudy byly
pak již trvale spojeny s dějinami Paskova.
Název obce vznikl od osobního jména Krmela pomocí přivlastňovací přípony –ín. Neobvyklé
osobní jméno v názvu Krmelína zaznívá dodnes v příjmení Grmela. Souvisí s nářečním obecním
pojmem „grmela“, jež významově odpovídá pojmům klacek, nešika. Varianta „Grmelin“ je písemně doložena i v listině z roku 1499.
Naši prapředci tedy v 2. polovině 14. století začali osidlovat území, na němž původně vznikly
3 osady: Krmelín, Světlov a Starý Dvůr. Roku 1849 byla Obec Krmelín sloučena s oběma osadami
v jednu politickou obec, přičemž si osady i nadále ponechaly své názvy. V roce 1919 byl nejdůležitějším rozhodnutím obecního zastupitelstva souhlas s budoucím sloučením Krmelína se
Světlovem a Starým Dvorem v jednu obec, názvy Světlov a Starý Dvůr měly být zachovány pouze
v označení ulic. Vzhledem k připravovanému sloučení se počátkem dubna 1922 usneslo obecní
zastupitelstvo na jednotném přečíslování domů pro celou obec, ke sloučení tří osad v jedinou
obec nesoucí jméno Krmelín došlo v roce 1923. Přirozený vývoj obce zásadním způsobem zpomalila v létech 1914 až 1918 I. světová válka ale zejména pak II. světová válka. Dnes, v předvečer
dne, kdy celý svět slaví 62. výročí jejího ukončení, uctěme památku těch, kteří položením svých
životů přispěli k totální porážce válečných agresorů.
Připomeňme si průběh osvobození naší obce. Dne 2. května se rozpoutal boj o Krmelín. Ruským tankům se už okolo 6. hodiny ranní podařilo proniknout na okraj obce, zde však ruské čety
narazily na prudký odpor německé obrany. Začaly těžké a dlouhé boje, nápor sovětské armády
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byl však drtivý. Němci na ústupu zakládali v domech požáry, katastrofě zabránil celonoční vydatný déšť. Ještě 3. května ráno boj pokračoval, ale Němci už ustupovali směrem k Brušperku. Až
4. května byl v obci konečně klid.
Před zahájením obecní slavnosti byly položeny věnec u pomníku padlých v I. a II. světové válce
a kytice k pamětním deskám na začátku lipové aleje, které připomínají 27 sovětských vojáků,
padlých při osvobozovacích bojích v obci a 18 rodáků, občanů obce nebo přechodně zde bydlících, kteří zahynuli v průběhu války. Právě před 30 lety naši občané svépomocí obě pietní místa
vybudovali a k trvalé vzpomínce na padlé zasadili i lipovou alej.
Vážení občané,
vzpomeňme tedy na naše prapředky, kteří se rozhodli v této lokalitě usídlit a dali tak základ
naší dnešní obci a na hrdiny, kteří se obětovali za to, čeho si dnes a v budoucnu budeme vážit
nejvíce – života ve svobodné zemi.
Važme si odkazu předcházejících pokolení a svou snaživou prací přispějme k tomu, aby i generace příští mohly v dobrém vzpomínat na nás.
Děkuji za Vaši účast a přeji příjemnou zábavu na zbytek večera.
Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Naše obec se stále rozrůstá…
k poslednímu dni roku 2006 měla naše obec 595 čísel popisných a 1986 občanů, hlášených
k trvalému pobytu:
počet
všichni občané

průměrný věk

datum narození datum narození
nejstaršího
nejmladšího

1986

39,60

3. 1. 1914

13. 12. 2006

muži

975

38,40

3. 1. 1914

4. 10. 2006

ženy

1011

40,77

29. 1. 1914

13. 12. 2006

děti do 15 let

299

7,51

děti do 18 let

384

9,38

19 – 60 let

1192

starší 60 let

410

70,01

82 občanů se přihlásilo k trvalému pobytu
14 nových občánků se narodilo (6 hochů a 8 dívek)
33 občanů se odhlásilo z trvalého pobytu v obci
9 občanů zemřelo (4 muži a 5 žen)
bylo uzavřeno 11 sňatků a 7 manželství bylo rozvedeno.
Komise pro občanské záležitosti při Radě obce Krmelín se svými deseti členy a předsedkyní MUDr. Janou Paličkovou poblahopřála k významným životním výročím 31 našim občanům
(k 75., 80., 85., 90., 91. a 92. narozeninám). S našimi bývalými občankami paní Marií Zezulkovou
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(98 let) a paní Kristinou Golkovou (90 let) jsme si popovídali v Domově důchodců v Brušperku
při jejich úctyhodných výročích dne narození. Členové komise navštívili dva manželské páry
u příležitosti zlatých svateb a již tradičně zavítali v předvánočním čase s drobnou pozorností ke
čtyřem našim občankám v Domově důchodců Ondráš v Brušperku a k jedné občance v Domě
s pečovatelskou službou v Hukvaldech. Jeden dárkový balíček byl opět předán rodině v Krmelíně. K příjemným nedělním chvilkám pak patří i čtyři slavnostní vítání občánků, při kterých se
všichni přítomní podělili o radost s rodiči 20 nejmenších dětiček. Slavnostního ukončení školního roku v mateřské i základní škole se spolu se starostou obce účastnili i zástupci komise pro
občanské záležitosti. Společně se pak po dvouměsíční přestávce opět přivítali s vedením i žáky
škol a zahájili tak nový školní rok 2006/2007.
Zapsala: Hana Plačková

Z knihovny
V roce 2006 navštívilo naši knihovnu 3 291 čtenářů. Vypůjčili si celkem 18 400
knih. Bylo zakoupeno 718 nových knih. K dnešnímu dni máme v knihovně
12 019 knih a evidujeme 321 čtenářů. Na nákup knih a časopisů pro rok 2007
byla schválena částka 80 000 Kč.
V lednu 2007 jsme úspěšně zažádali o dotaci 27 000 Kč ministerstvo kultury a na podzim proto
dojde k rozšíření stávajícího systému (půjčování) o modul na internetu: www.katalog.cz.
Čtenáři i návštěvníci on-line katalogu si na něm mohou vyhledat knihy, časopisy, knižní novinky naší knihovny, zjistit přehled výpůjček a aktuální stav vašich rezervací. Z dotace rovněž
zakoupíme modul elektronického zasílání upomínek a tím zlevníme náklady obce na provoz
knihovny. Obec se podílí částkou 12 000 Kč na zakoupení počítače.
Knihovna je od února 2007 otevřena v následujících dnech:
pondělí a středa
od 16.30 hod.
do 19.00 hod.
pátek
od 16.00 hod.
do 19.00 hod.
Máte možnost rovněž využít 2 internety a kopírku.
Ve 29. a 30. týdnu bude knihovna uzavřena.
Na vaši návštěvu se i během letních prázdnin těší Marie a Kateřina Vašicovy.

Poděkování
Jednotce sboru dobrovolných hasičů Krmelín, kteří se velmi obětavě a aktivně podíleli na likvidaci rozsáhlého lesního požáru ve dnech 13. až 15. dubna 2007 v katastrálním území OstravaNová Bělá.
Svým nasazením a přístupem ke zdolávání tohoto požáru prokázali, že jsou platnými členy
jednotky požární ochrany a přispěli tak k úspěšné likvidaci lesního požáru.
Dopis s poděkováním zaslal primátor města Ostravy Ing. Petr Kamnař.
Panu René Heczkovi, ul. Zdravotní, Krmelín 215 a panu Jaroslavu Kosiecovi, ul. Nová,
Krmelín 500, kteří převzali prostřednictvím Českého červeného kříže ZLATOU PLAKETU za
40 bezpříspěvkových odběrů krve.
Patří jim srdečný dík jménem všech, kterým pomohli navrátit zdraví a život.
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Naši jubilanti
V měsících dubnu, květnu a červnu letošního roku jsme u příležitosti významných životních
výročí popřáli našim občanům:
panu Zdeňkovi Šebestovi
k 70. narozeninám
paní Jaroslavě Blažkové
k 70. narozeninám
paní Nadi Vašicové
k 70. narozeninám
panu Pavlovi Mokešovi
k 75. narozeninám
paní Věře Bohačíkové
k 75. narozeninám
panu Alešovi Maralíkovi
k 75. narozeninám
panu Luďkovi Hranickému
k 75. narozeninám
paní Marii Gustinové
k 80. narozeninám
panu Zdenkovi Jankovi
k 85. narozeninám
paní Marii Černíkové
k 85. narozeninám
paní Bohuslavě Paličkové
k 85. narozeninám
paní Martě Raszykové
k 85. narozeninám
a paní Marii Blahutové
k 92. narozeninám
Všem jubilantům přejeme dobré zdraví, klid, pohodu, spokojenost, radost a hodně elánu.

„Kdyby mě nikdo nenašel,
najde mě sluníčko,
tak jako najít dovede,
má milá matičko,
motýlka, broučka, kočičku
i jabloňový květ,
vždyť já jsem pro to sluníčko
velký jak celý svět.“

František Hrubín

Členové komise pro občanské záležitosti přivítali v dubnu devět našich nových občánků.
Lukáše Maluchu, Daniela Bočka, Magdalému Holíkovou, Adrianu Šeděnkovou, Filipa Bucka,
Martinu Žídkovou, Kláru Otáhalovou, Ondřeje Berku, Idu Mytyzkovou
V těchto měsících letošního roku nás navždy opustili:
ve věku 50 let
pan Jaroslav Václavík
ve věku 85 let
paní Františka Šeděnková
ve věku 84 let
pan Bohuslav Mácha
ve věku 81 let
paní Jiřina Václavíková
Rodinám zesnulých vyslovujeme hlubokou soustrast.

Hana Plačková
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Krmelínská pouť
se uskuteční v neděli 24. června t. r. a bohoslužba bude sloužena v 9.15 hod.
Náš kostel je zasvěcen sv. Janu a Pavlu.
Kdo byli tito světci?
Z „Českého kalendáře světců“, který zpracoval Petr Pracný, se dovídáme, že zemřeli v roce 362
po Kristu a v kalendáři jsou uctíváni vždy 26. června.
Sv. Jan a Pavel byli bratři. Žili ještě v době, kdy vládl Římský císař Julianus Apostata v létech
361–363. Původně působili jako komorníci u dcery předchozího císaře Konstantina Velikého. Posléze nastoupil na trůn Julián Apostata (Odpadlík). Ač vychován jako křesťan, po nástupu k moci
uplatňoval novoplatónský kult SLUNCE a podporoval antickou kulturu. Nechal tak mnoho křesťanů popravit, čímž si onen přídomek vysloužil.
Když nastoupil na trůn, složili bratři Jan a Pavel své úřady, a tím demonstrovali svůj nesouhlas
s Juliánovou protikřesťanskou politikou. Císař jim dal 10 dnů na rozmyšlenou. Když lhůta uběhla,
dostavil se k nim náčelník císařovy osobní stráže Terencius a rozkázal jim, aby se klaněli zlaté
sošce pohanského boha Jova. Bratři ihned odpověděli, že jsou ochotni ve všem ostatním císaře
uposlechnout, pouze ve věci víry nikoliv.
Terencius dal oba statečné bratry v roce 362 stít mečem a zveřejnil, že byli posláni do vyhnanství. Blízko Kolosea v Římě jim byl zasvěcen chrám a rovněž tak v Benátkách, kde se těší
mimořádné úctě. V Krmelíně byl kostel zasvěcen sv. Janu a Pavlu v roce 1900, po dokončení jeho
výstavby.                                                                                                                             Ing. Jan Šperlín

Základní škola Vás informuje
T. G. Masaryk - filosof, sociolog, pedagog, politik, státník
Dne 27. 3. 2007, v předvečer Dne učitelů, připravila Základní škola T. G. Masaryka v Krmelíně
pro občany obce u příležitosti 70. výročí úmrtí našeho 1. prezidenta vernisáž výstavy Tomáš Garrique Masaryk - filosof, sociolog, pedagog, politik, státník.
V 16.00 v přízemí školy zahájil výstavu plakátů studentů soukromé střední umělecké školy
AVE ART z Ostravy-Hrabůvky kurátor výstavy Ing. Jaroslav Prokop. Posléze byla symbolickým
přípitkem kurátora výstavy, ředitele školy a starosty obce výstava otevřena. Nedílnou součástí
byly rovněž výtvarné a slohové práce našich žáků, které mnohdy vyloudily na tvářích návštěvníků
veselé úsměvy.
Výstava trvala do 27. dubna 2007 a pak se přesunula do Staré Vsi nad Ondřejnicí, odkud bude
dále pokračovat po dalších základních školách povodí Ondřejnice. O vysoké úrovni vystavených
děl svědčí fakt, že o ně projevila zájem i Ostravská galerie.
Mgr. Dušan Ignačík – ředitel školy
Den Země
24. 4. byl Den Země. Přijeli k nám Poláci a Slováci . Byli jsme rozděleni na dvě skupiny : sportovce a umělce. Sportovci šli do haly a umělci zůstali ve škole. Umělci kreslili na kameny, relaxovali s hudbou, kreslili sluníčka a tancovali. Sportovci hráli vybíjenou, fotbal a florbal. Ve vybíjené
jsme byli první, ve fotbalu třetí a ve florbalu druzí. Slováci a Poláci si zapomněli florbalky, a tak
jsme jim je museli půjčit. Poláci neuměli vybíjenou, a tak bili bez nabití.
Jeden Slovák pořád skákal a tak ho bylo těžké vybít.                                  Dominik Kuča, 5. třída
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24. 4. byl Den Země. Přijeli Slováci a Poláci. Naši tanečníci si přichystali vystoupení s paní učitelkou Yvonou Voráčovou. Tančilo se v sále. Tak jsme se tam všichni posadili i Slováci, ale Poláci
zatím nedorazili. Tak jsme na ně nečekali a začalo vystoupení. Bylo moc krásné. Mně se moc líbilo. Poté jsme se rozdělili na dvě družstva. Na umělce a na sportovce. Umělci měli různá stanoviště
po škole a sportovci šli do haly. (Já jsem byla sportovec). Umělci barvili na kameny, dělali sluníčka, lepili na mapu nějaké papírky s přáním a učili se tančit taneček a zpívat písničku. Sportovci
měli: vybíjenou, fotbal a florbal. Ve florbale jsme byli druzí, ve vybíjené první a ve fotbale třetí. Ale
nám to vůbec nevadilo. Hlavně, že jsme se zase setkali s našimi kamarády ze Slovenska a Polska.
Pro mě to byl krásný zážitek. Děkuji panu řediteli a paním učitelkám za to, že pro nás přichystali
takový pěkný den.                                                                                            Lucie Kadrnková, 5. třída
Na Den Země k nám přijeli naši přátelé Slováci a Poláci
Na uvítání jim náš sbor zazpíval a tanečnice zatancovaly. Nejprve jsme se rozdělili do dvou
skupin: umělci a sportovci. Umělci zůstali ve škole a sportovci šli do krmelínské haly hrát florbal,
fotbal a vybíjenou. Skupina umělců dělala sluníčka malovaná prsty, kreslení na kamínky, učili
jsme se nový taneček a k němu písničku, indiánské čelenky a nakonec jsme šli všichni umělci na
oběd a hned po nás přišli sportovci. Po obědě bylo vyhlašování míst, na kterém jsme skončili při
sportu. Ve vybíjené jsme byli první, ve florbale druzí a ve fotbale třetí (nějak se nám ten fotbal nepovedl). Moc se mi to líbilo!!!                                                                               Daniel Huf, 5. ročník
Dne 24. 4. 2007 se v naší škole uskutečnil „Den Země“. Navštívili nás naši kamarádi ze Slovenska a Polské republiky. Po příjezdu jsme se přivítali a rozdělili do skupin se sportovním a uměleckým zaměřením. My děti ze sportovní skupiny jsme hráli mezi sebou utkání ve florbalu, vybíjené
a fotbalu. Naši polští přátelé zvítězili ve florbalovém turnaji. My jsme obsadili druhé místo a naši
slovenští kamarádi skončili jako třetí. Pak následoval turnaj ve vybíjené. Turnaj vybíjené jsme
vyhráli. Druzí byli Poláci a Slováci byli třetí. Slováci nám to nandali ve fotbale. Nám zbylo třetí
místo a Polákům druhé. Po společném obědě, který nám přichystaly naše paní kuchařky jsme se
rozloučili a rozešli se domů. Byl to zajímavý a pěkně strávený den s dětmi našich zahraničních
sousedů.                                                                                                                Tomáš Konečný, 5. třída
Florbal
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Poděkování
Pedagogové školy a vychovatelka školy děkují touto cestou panu Jaroslavu Tyšerovi za vzdělávací program Ze života koní, jehož nedílnou součástí bylo i umožnění jízdy na koni žákům naší
školy.
Turnaj ve fotbalu
Dne 10. května 2007 proběhl ve Staříči další ročník klání fotbalových družstev škol povodí Ondřejnice - Mc Donald ´s Cup 2007, kterého se zúčastnila družstva Brušperku, Fryčovic, Hukvald,
Staré Vsi n.Ondřejnicí, Staříče a Krmelína. Reprezentace naší školy – tj. žáci 4. a 5. ročníku - vybojovala v silné konkurenci 3. místo.
Vítězné mužstvo Staříče se zúčastnilo mezinárodního fotbalového klání v Belgii v termínu 24.
– 28. 5. 2007 za účasti 40 evropských žákovských týmů. Tým Staříče posílený našimi žáky Matoušem Pchálkem ze 4. ročníku a Adamem Hubálkem z 5.ročníku odehrál 6 zápasů a v konečném
pořadí obsadil 21. místo. Jsem rád, že k úspěchu fotbalistů Staříče a reprezentaci naší země přispěli i sportovci krmelínské školy.
Mgr. Dušan Ignačík – ředitel školy
„DIAMANT………MAMINKA“
(Práce žáků 5. ročníku, prezentace na školní akademii ke Dni matek 17. 5. 2007)
DIAMANT – práce
DIAMANT – tvrdost
DIAMANT – obroušený
DIAMANT – překrásný kámen
DIAMANT – krása
DIAMANT – vzácný
DIAMANT - tajemství
DIAMANT – cenný
DIAMANT – nejdražší
DIAMANT - MAMINKA.

Oči sledují svět přes diamant: klid kolem sebe,
lesk se odráží,
světlo, barvy, duha…
Když se přes něj podívám, vidím maminku:
maminku hodnou,
maminku laskavou,
maminku něžnou,
milující své děti,
voňavou…
Každá maminka má jinou vůni.
Hledáme je v diamantových dolech.
Hledáme je ve zlatnictví.
Hledáme je na krku královny.
A zatím je má maminka v očích.
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Klidný, chladný, tvrdý
diamant
třpytivě čeká na objevitele.
Pyšný, vybroušený, nádherný
diamant
tiše leží v klenotnictví
a čeká na kupce.
Nejvzácnější, nejdražší, nejkrásnější
diamant
se ukrývá u každého z nás doma.
Je to naše máma.

Nosí bohatství,
nosí tajemství,
nosí splněná přání,
nosí smutek i radost,
nosí ho v srdci maminka
a maminka je kus srdce mého.

Den dětí
Dne 1. 6. 2007 jsme slavili Den Dětí se skupinou historického šermu – KELTIK. Nejprve jsme
se dívali na vystoupení, které si pro nás připravili. Pak nám představili všechny rytíře, kteří se
porvali v čestném boji. Nakonec nevyhrál ani jeden. Také jsme hráli různé hry, například: nošení
vody ze studánky, chůze na chůdách, střelba z luku, házení podkov a kroužků na meč a házení
pivních tácků do košíku. Byla to opravdu zábava.
Martina Bestová, Kristina Mičanová
1. 6. byl v Krmelíně Den dětí. Přijela k nám historická skupina KELTIK. Ráno si pro nás připravili pohádku O chytré princezně.Moc se nám líbila!!! Poté se nám představili čtyři rytíři (Modrý,
Žlutý, Zelený a Červený). V rytířském klání vyhrál Červený. My jsme fandili Zelenému!!! (byl
moc pěkný). Potom pro nás přichystali hry a soutěže. Například: střílení z luku, házení podkov na
tyč, šermování, házení kruhů na meč a pro celou třídu prolézání tunelem. Každá třída se rozdělila
na dvě skupiny a pak se čekalo kdo vyhrál. Taky byly soutěže jeden proti jednomu. Přenášet vodu
na lžíci po trase až do džbánku. Nebo soutěž na chůdách. A taky jsme si mohli prohlédnou zbraně.Jedna se jmenovala kočka!!! NO PROSTĚ BYLA TO LEGRACE!!! Moc se nám to líbilo!!!
Lili a Didi,5. tř.

Zájmové organizace
Místní klub důchodců informuje
1. května se uskutečnila již tradiční májová vycházka, které se zúčastnilo celkem 30 osob. Cílem
byla terasa u Obecního domu. Řada účastníků vycházky poté přišla k pomníkům padlých, kde
u příležitosti výročí osvobození Krmelína a ukončení 2. světové války položili kytici květů.
Na 3. května připravil Klub přátelské posezení, kde s kulturním programem vystoupili žáci
místní základní školy pod vedením paní učitelky Kovalové. Vystupující byli odměněni nejen potleskem, ale i malými sladkými dárky.
Klubem seniorů z Dolní Bečvy byl krmelínský Klub pozván k návštěvě s tím, že bečvanští měli
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zájem navštívit Krmelín. 11. května se tedy uskutečnil autobusový zájezd na Dolní Bečvu, kterého
se zúčastnil i starosta obce Ing. Václav Zezulka. Cestou se účastníci zájezdu zastavili v Příboře, kde
navštívili muzeum Sigmunda Freuda a pak v Kopřivnici muzeum Na Fojtství. Na Dolní Bečvě
byli předně krmelínským rodákem Radko Linhartem pozváni do jeho domu, kde zhlédli krásnou
výstavku fotodokumentů a medailí z olympijských her, kterých se sám zúčastnil a vyslechli jeho
výklad k tématu výstavky.
Po chutném obědě v místní restauraci byli účastníci zájezdu pozváni na obecní úřad, kde je
starosta obce informoval o dění v obci, o tom co bylo v uplynulém období pro zlepšení života
v obci vykonáno a mají v plánu ještě vybudovat.
Poté u památníku položili kytici, navštívili klubovnu tamního Klubu seniorů, fotbalový stadión, jež je v majetku obce, krásnou devítiletou základní školu se sportovní halou a kostel. Položili
květiny a uctili památku u pomníčku pana Tošenovského, kterého zde němečtí nacisté popravili.
Po prohlídce obce a pietním aktu se vrátili do restaurace, kde předseda Klubu seniorů seznámil s činností Klubu zaměřenou převážně na pěší turistiku. Členové Klubu dále pro krmelínské
připravili hezké vystoupení složené z písní a vyprávění. Následovala volná zábava s hudbou a tancem. V podvečer se pak vraceli domů, někteří zklamání tím, že museli tak brzy opustit dobrou
zábavu a nové přátele.
Na 6. června připravil krmelínský Klub přátelské setkání se seniory z Dolní Bečvy v Krmelíně.
Po návštěvě klubovny místních důchodců a po obědě v salónku restaurace Nautilus, kde se také
setkali s olympionikem Vítězslavem Máchou, vyjeli bečvanští na Krmelínský kopec, kde si prohlédli zařízení vodojemu. Krátce se podívali na panorama obce. Dále navštívili místní základní
školu, sportovní halu, k pomníku obětí 2. světové války položili květy.
V sále restaurace Na Benátkách pak pro hosty, členy místního Klubu a ostatní občany bylo připraveno přátelské posezení, kde mimo důchodcovskou Krmelanku se se svým programem představila cimbálová muzika a taneční soubor Ondřejnica. Po oficiálním programu pak do večerních
hodin hrála cimbálovka i Krmelanka k poslechu i k tanci, čehož přítomní v hojné míře využili.
Po dvacáté hodině se hosté z Bečvy loučili s díky za přijetí, s přáním dalších setkání a s veselou
náladou se vraceli k domovu.
Na 5. července připravuje Klub důchodců přátelské posezení na terase restaurace Nautilus s dechovou kapelou. Zváni jsou všichni, komu se tento druh hudební produkce líbí.
V měsíci červnu se uskuteční poslední setkání žen v Dámském klubu před prázdninovou přestávkou. Další se uskuteční v měsíci září.
Pondělní setkání členů a měsíční přátelská posezení jsou i v létě.
František Novák

Zdařilá setkání seniorů z Krmelína a Dolní Bečvy –
(výňatek z dopisu pana Radka Linharta)
poděkování
Díky Vám za srdečné uvítání panem starostou Ing. Václavem Zezulkou, předsedkyní Klubu
seniorů i jeho jednatelem, za vystoupení Krmelanky a jejich pěvců a Lašskému souboru písní
a tanců s cimbálovou kapelou, také za vzornou péči a obsluhu jak v Obecním domě, tak i v restauraci Na Benátkách. Radost jsme měli z návštěvy olympijského vítěze Vítězslava Máchy, kterého
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jsem vítal na zaplněném hřišti Sokola hned po ukončení LOH v Mnichově a jeho návratu. Besedu
s ním jsme uspořádali také v Dolní Bečvě. Děkujeme také za bohatý program spojený s výhledem
z Krmelínského kopce na krajinu, prohlídku základní školy a sportovní haly. U Vašeho pomníku
padlých jsme vzdali hold hrdinům, kteří v boji za naši svobodu přinesli oběť nejvyšší. Oni obohatili náš národ hodnotami, které se nedají vyčíslit. Jim patří v této zemi nejvyšší morální kredit.
Dobrá věc se podařila a věřím, že je zdrojem spokojenosti jak v Dolní Bečvě, tak v Krmelíně.
Zdraví Vás Váš rodák Radek Linhart

Skautské okénko
Co se dá stihnout za 3 měsíce?
Je to sotva pár měsíců a už se Vám zase hlásím se zprávičkami o činnosti našeho oddílu. I když
se to nezdá, tak se i za tak krátkou dobu dá stihnout mnoho věcí.
Jako pořád máme každý pátek schůzky a i když jsem tam ze studijních důvodů některou schůzku nebyl, tak se díky dalším lidem z vedení vždy něco dělalo. Naše celoroční hra velmi pokročila.
Na mapě ostrova, která visí u nás v klubovně už jsou 4 vesničky a ty se dále rozšiřují.
Jeden pátek se po schůzce u naší klubovny konalo i grilování, kterého se zúčastnili naši starší
skauti a potom měli možnost tam také strávit noc. Věřím, že si všichni užili spoustu zábavy a pochutnali si na šťavnatém masíčku, které sami chystali.
19. května jsme, i když za velmi malé účasti, navštívili vzpomínkovou akci k příležitosti výročí
zahájení mobilizace a  ukončení bojů za 2. světové války. Ta se konala  v prostoru opevnění Darkovičky. Viděli jsme přelety Gripenů, ukázky bojů o pevnost i taktické obsazení bunkru a zákopu
nepřítele. Neuniklo nám ani manévrování vrtulníků a zásahy moderních tanků proti nepříteli.
Nakonec jsme se podívali do vojenské pevnosti.
Na jedné schůzce se naši skauti spolu s mým bratrem a zástupcem Radkem rozhodli, že udělají
vedle naší klubovny dlážděný plácek, aby bylo kde ukládat kola a nemuseli jsme v deštivějším
počasí chodit po rozmáčené a blátivé zemi. Skauti už potom sami pokračovali i přes týden. I když
to byl jejich první takový počin, práce se jim povedla a kola mohou stát konečně na pevné půdě.
26. května se naši budoucí roveři vydali na další výlet. Tentokrát jeli na kolech na naše letní
tábořiště, na Hádinku. Vyjeli až k večeru a tak je ke konci cesty zastihla noc. Byli ale vybaveni
a tak dojeli v pořádku. Na místě se zdrželi přes noc, zahráli si nějaké hry a druhý den odpoledne
se vrátili zase zpět.
A poslední víkend v květnu se zase naši starší skauti sešli v klubovně, kde do noci hráli různé
zajímavé hry a také tam i spali. Druhý den jsme spolu ještě přivezli ke klubovně několik vozíků
dřeva, které nám na topení věnoval pan Chudárek. Tímto mu velmi děkujeme.
Tak vypadala naše činnost v uplynulých měsících a všichni se už těšíme, co bude dál. Určitě nás
čekají ještě nějaké výlety a také dlouho očekávaný letní tábor. Dále také námi slibované oslavy,
které se ale asi pro nedostatek času přesunou na konec srpne, ale nebojte, neutečou Vám.
Škoda jen, že se většina výprav a výletů zatím týká hlavně našich starších skautů. Kdybychom
měli více menších dětí, určitě by bylo i více výprav pro ty menší. Ty ale také plánujeme a určitě
je neminou.
Za 1. skautský oddíl Krmelín Dalibor Flám

Krmelínský zpravodaj
Zábava pro děti i dospělé
Milé děti, tak se Vám znovu hlásíme se hříčkami pro Vás i Vaše rodiče. Je nám ale
líto, že se k nám nedostal ani jeden obrázek se soutěží vyhlášenou v minulém
zpravodaji. Pokud to byla chyba někoho jiného než Vás a obrázek se zatoulal po
cestě k Nám, tak se nám ozvěte a my chybu napravíme a odměníme ty nejlepší. Jinak
ceny přesuneme do dalšího kola soutěže, které má téma: „Letní radovánky“ Obrázky
kreslete zase na formát A4 a dávejte do připravené schránky na obecním úřadě.
Budeme se na ně velmi těšit.
Ale teď už tady pro Vás máme připravenou další smršť křížovek, rébusů a hádanek.
Tak se příjemně bavte a dejte se do toho…..
Najdeš všechna ukrytá zvířátka?

Karel je lenivý.
Vladko relaxuje pod stromem.
Karkulka propadla myšlence na vítězství.
Adéla koupila mléko za deset korun.
Luboš vábí svoji sestru na dobroty.
Bohužel vaše požadavky nelze brát v úvahu.
Hrabě Deraž ra Lok je zde vždy vítán.

Při zemětřesení se na
našem hradu rozpadly
hradby, dokážeš je
poskládat z těchto
dílů, avšak
mezi trosky jsme
zamíchali i pár nesprávných dílů, zjistíš které to jsou?
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Zkuste také přijít na to, jaká slova se ukrývají pod tímto
rébusem:

Nezapomněli jsme ani na Skřítkovy Sudoku:
lehké
střední
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Stránku sestavil 1.skautský oddíl Krmelín – Vlci
(Dalibor Flám, Radomír Flám, Dorota Borovcová)

Z činnosti hasičů
V období po zimě je hlavní činností mladých hasičů příprava na II. kolo celoroční soutěže
Plamen a získávání odborek. Poslední den března byl pro naše mladé dnem, kdy se mohli předvést a získat odborky, což jsou znalosti a dovednosti, které má člen navíc. Držitel může na své
uniformě nosit znak příslušné odborky. Např. je strojníkem, kronikářem, cvičitelem, velitelem
nebo preventistou. Do soutěže Požární ochrana očima dětí kreslili obrázky. Navštívili také výstavu strašidel na Černé louce.
Soutěž Plamen letos probíhala opět ve Starém Městě a naše družstvo obsadilo skvělé 8. místo
z 29 zúčastněných.
Po dvou letech se škaredým počasím letos vyšlo stavění máje. Nechybělo, kromě dostatečného
množství steaků a některých druhů nápojů, skoro nic. I když byly i malé změny. Hudbu hrál výběr ze skupiny HEC a předvedl další ze svých hudebních tváří. Soutěž Jistá ruka znovu přitáhla
odvážné. A všichni, kdo se chtěli bavit, pařili ostošest.
Pohárová soutěž mládeže v požárním útoku měla bohaté obsazení. V kategorii mladších přijelo
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8 družstev, zvítězila Lučina před Metylovicemi a Ostravicí. Ve starších soutěžilo 14 družstev a pořadí je Kunčice p. O, Paskov a Lubno. Odpoledne od 14 hodin byl na pořadu 38. ročník soutěže
dospělých. V ženách útočilo 6 družstev. Pořadí - Jistebník, Oprechtice a Fryčovice. A největší divy
se děly v kategorii mužů. Během I. kola byl 3× překročen rekordní čas trati z roku 2004. Z celkových 22 družstev 20 dokončilo požární útok. V II. kole se pět nejlepších mužských týmů utkalo
v boji o živé sele a další věcné ceny. Je jen škoda, že se přišlo podívat málo občanů obce, v kraji je
pořádáno obrovské množství pohárových soutěží, kde je divácká kulisa daleko lepší, ale v Krmelíně to jako na škodu neplatí.
Pořadí

Sbor

Dosažený čas
I. kolo

Dosažený čas
II. kolo

Voda

Levý
proud

Pravý
proud

1.

Metylovice

15.705

16,922 (2)

8.573

15.705

15.671

2.

Petřvaldík

15.710

N

8.329

14.997

15.710

3.

Lubno

15.862

16,196 (1)

8.715

15.862

15.348

4.

Pustkovec

17.055

N

8.713

16.407

17.055

5.

Stará Ves n. O I.

17.691

17,162 (3)

9.629

17.691

17.480

tučně vytištěná družstva překonala rekord trati z roku 2004
Zásahová jednotka se pravidelně věnuje přípravě a kontrole techniky. Ve dnech 14. – 16. 4. 2007
byla součástí ohromného množství jednotek, které se podílely na likvidaci požáru lesa u větrací
šachty na Nové Bělé. Hlavně pátek byl z pohledu hašení kritický. Požár suché trávy a nízkého
porostu na ploše cca 8 ha se rozšiřoval na dvě školky stromků, které se nakonec stejně nepodařilo
zachránit. Hasičům, kteří se s lopatou v ruce snažili zabránit postupu ohně, znepříjemňovaly
podmínky vysoká teplota a dým. Jen s velkým vypětím se dosáhlo toho, že se požár dále nerozšiřoval a později se podařilo dotáhnout hadice i na vzdálenější místa a hlavní ohniska uhasit.
Situace s vodou byla špatná, veškerou bylo nutné dovézt z hydrantů v obci. Sobota a neděle již
byly klidnější, ale práce byla stále obtížná. Bylo nutné znovu obcházet plochu, vyhledávat místa
se zvýšenou teplotou, zejm. kořeny a místa vývratů stromů a ty postupně znova dohašovat.
Současné počasí s vysokými teplotami je ohrožující pro plochy se suchými travinami a porostem, snadno při nedodržování základních bezpečnostních opatření může vzniknout nebezpečí
požáru. V celé republice se v tomto období stalo několik lesních požárů a podmínky při zásazích
byly ještě obtížnější než u nás, nepřístupný terén a nedostatek vody může natáhnou zásah i na
delší dobu než víkend. Dbejte opatrnosti při procházkách v lese a v blízkosti polí, ať nezapříčiníte
požár a mějte příjemný pocit z letních teplot od sluníčka a ne od ohně ze suchého porostu.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

Chovatelé informují
Tak, jako každý rok, i letos začátkem března začala nová chovatelská sezóna. Každý kontroluje
své chovy a začíná vybírat jednotlivce do chovu a na výstavy. Stojí před námi nové a náročné
úkoly.
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Nejdříve je však třeba zhodnotit loňský rok, který byl chovateli hodnocen na výroční členské
schůzi dne 24. 2. 2007 v chovatelském středisku. Hlavním bodem bylo zhodnocení výstavy a plnění úkolů, které jsme si zadali a tyto úkoly se nám podařilo vcelku splnit.
Do roku 2007 jsme vstoupili se 14 členy a 1 čestným předsedou.
Pro letošní rok jsme si dali velké cíle, a to pokračovat v adaptaci střediska, s čímž nám velice
pomáhá Obec Krmelín. Bez dotace bychom nebyli schopni tak rozsáhlou rekonstrukci dělat. Za
to jí patří náš dík.
Dalším bodem je uspořádání místní výstavy začátkem října.
Proběhlo vyhodnocení nejlepšího chovatele v oboru:
KRÁLÍK:
1. místo
Klimeš Miroslav
Hermelín
755 bodů
2. místo
Lyčka Jiří
Castorex
753 bodů
3. místo
Mylek Miroslav
Novozélandský
752 bodů
DRŮBEŽ:
1. místo
Klimeš Miroslav
Bieleferdská
841,5 bodů
2. místo
Lyčka Jiří
Lenghorka
836 bodů
3. místo
Zborovský Zdeněk
Australka
835,5 bodů
Občané si jistě všimli, že chovatelé nespí. Začalo se pracovat na omítce a odvětrání místností,
s čímž nám vydatně pomáhají kamarádi z řad hasičů. Práce nepostupuje kupředu tak rychle, jak
bychom si přáli, neboť je třeba zajistit větší počet lidí, aby se celá akce vyplatila, a také aby bylo
vidět, že se odvedl pořádný kus práce. Žádáme proto občany, kteří by měli zájem nám při těchto
pracích pomoci, ať se obrátí na Miroslava Klimeše či na kteréhokoliv chovatele, který jim sdělí
další informace o náplni práce. Hlavním našim úkolem je mít do výstavy přední stěnu střediska
komplet hotovou, mohla by přispět k reprezentaci organizace a obce.
To jest vše, co o sobě mohou chovatelé napsat, o dalších našich úkolech a provedených pracích
zase někdy příště.
Za ZO ČSCH Klimeš Miroslav

Informace z tenisového oddílu
V letošním roce jsme vstoupili do tenisové sezóny o něco dříve než v letech minulých. Příznivé
jaro bez ranních mrazíků nám umožnilo připravit kurty zhruba o měsíc dříve. Začalo se hrát od
poloviny dubna. Oficiální otevření tenisového areálu pro členy oddílu a jejich rodinné příslušníky
se uskutečnilo 1. 5. 2007 ve 14 hodin. Vedle sportovního vyžití přišly na řadu i gastronomické
pochoutky, které připravily naše ženy pro zpestření sportovního odpoledne. Sešlo se nás skoro
čtyřicet a o zábavu nebylo nouze.
Loňský rok jsme hodnotili v březnu na valné hromadě. Naše členská základna se ustálila na
zhruba 70 členech, kde jednu třetinu tvoří ženy a mládež. Průběh valné hromady byl poplatný
hlavnímu problému a to osmdesátitisícové splátce Obecnímu úřadu v Krmelíně. Loňský rok totiž
přinesl vlivem počasí (deště nebo přílišná vedra) nižší příjmy z nájemného z kurtů, takže finanční
situace v oddílu byla velmi napjatá. V závěru roku se jen díky získanému sponzorskému daru
v listopadu podařilo včas uhradit druhou splátku, takže za dva roky jsme z půjčky 800 tisíc Kč
upsali požadovaných 160 tisíc Kč. Tříletý provoz ukázal, že bez sponzoringu (min. 50 tisíc Kč)
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se nedají splátky uhradit, a proto se snažíme již v předstihu získávat sponzory, aby se znovu neopakoval loňský rok. Finanční prostředky jsou limitující i pro větší rozvoj naší činnosti. Údržba
zařízení, doplňování inventáře, nákup antuky, chemikálií pro postřik proti mechu, energie apod.
pravidelně odčerpávají finanční prostředky.
V roce 2006 jsme zakoupili 2 stínicí plachty, vrhací stroj míčků a 3 sítě. V letošním roce dle
možností chceme v doplňování inventářů pokračovat.
Pokud se týká sportovní činnosti našeho tenisového oddílu, který je zaměřen především na rekreační vyžití, zajišťujeme sportovní akce pro širokou sportovní veřejnost. Do konce roku uspořádáme oblastní turnaj mužů ve čtyřhrách, oddílový turnaj žen, žactva a otevřený turnaj mužů
ve dvouhrách. Na závěr pak tradiční vánoční turnaj dvojic. V současné době již probíhá dlouhodobá soutěž mužů nad 45 let, kde naše družstvo sehrálo již 3 zápasy. Naši muži vyhráli s Vratimovem 3:0, s Proskovicemi 3:0 a s Kunčičkami 2:1. Do závěru soutěže jim schází odehrát 5 zápasů.
Na soupisce jsou zapsáni: Boček Jiří, Cága Bohdan, Cáp Ivo, Paulík Karel, Tošenovský Jiří.
Od letošního roku jsme pro nejmenší zajistili profesionálního trenéra z tenisové školy ze Staré
Bělé pana Priesola Jiřího, který trénuje 2 skupiny žactva. První skupinu (4) v předškolním věku,
druhou skupinu (3) žáci základní školy. Tréninkové hodiny si hradí sami rodiče. Pokud by byl
zájem, mohli bychom tréninkovou školu rozšířit o další skupinu. Uvažujeme také, že přes zimní období bychom trénink přesunuli do sportovní haly, kde máme pro tenis vyhrazeny hodiny.
V průběhu prázdnin znovu umožníme pro krmelínské děti do 15 let bezplatný vstup na kurty
vždy v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin za dozoru našich správců pana Tošenovského a pana
Linharta. V minulém roce naši nejmenší příliš těchto možností nevyužívali. Našli se i takoví, že
na kurty sice přišli, ale o tenis nejevili zájem a dávali přednost honičce a jiným zábavám a dozor
příliš nerespektovali. Pokud chce žactvo bezplatně využívat tenisového areál, musí se podřídit
provoznímu řádu.
Sezóna začala, rádi Vás přivítáme s raketou!
Ing. Leoš Pchálek st.

Krmelín - poetická vesnice
Nejsem zase tak starý, aby nebyli v Krmelíně lidi starší. Rád se setkávám s penzisty a patřím
k tomu středu. Penzisté mne také potěšili, že mne přijeli navštívit na mou chalupu v Hořeticích.
Kmelínská vrchnost a také redaktor Menšík mne požádali, abych o Krmelíně něco napsal. Slibuji
to hodně dlouho. Rozhodl jsem se , že to letos napíši. Potíž je zřejmě v tom, že ti lidé, ještě starší
jako já, si sice více pamatují, ale zase nejsou ochotní psát. Půjčím si proto alespoň na první článek
něco z vyprávění mých příbuzných a sousedů, se kterými jsem v Krmelíně prožíval své dětství
a mládí.
Podle strýčka Aloise (nar. 1909) byl Krmelín poetickou vesnicí. Těžko si dnes někdo umí představit, že v Krmelíně nebylo ani jedno auto. Kůň byl hlavním dopravním prostředkem. Elektrika,
rádio a už vůbec ne televize, nebyla. V Krmelíně bylo asi 10 velkých sedláků, 5 menších, takzvaně
starodvorských, kterým legračně starý koncový Hranický říkal – zahrádkaři. V Krmelíně bylo
hodně chalupníků, kteří již za 1. světové války pracovali v dolech nebo v železárnách. Byli tam
živnostnici všeho druhu. Je zajímavé, že je v Krmelíně tolik hospod a obchodů jako bylo před 100
lety. Zmizeli pacholci, služky, čeledíni, žebráci a také cikáni, kteří čas od času zavítali do Krmelína.
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Mívali alespoň jednoho koně a pro nás děti to bylo dobré zpestření života. Stařenka mne hned
posílala, abych zaháněl slepice od záhumení. Vím, že byli vždy úspěšní. Když se neztratilo nic
nám, tak se něco ztratilo u sousedů. Nebyly to žádné velké věci (tunelování ještě nebylo známé).
Ztratila se nějaká slepice, vajíčka, brambory, atd. Cikáni, kteří k nám přijížděli asi tak 3x do roka,
vždy nabízeli něco k prodeji, nebo chtěli brousit nože a žádali o nějaké dary. Pro nás děti byli
symbolem svobody a rádi jsme je okukovali. Vím, že dospělí byli plni obav, co se jim zase ztratí,
když se na záhumení utábořili.
Žebrák byl v Krmelíně jen jeden. Byl to vysloužilec 1. světové války, byl zajatý ve Francii a tam
poznal Masaryka, na kterého nadával, hlavně když na Benátkách nebo v jiné hospodě něco upil.
V Hrabové byl žebrák Švanda, který někdy zašel na žebrotu do Krmelína. Čas od času se nějací
žebrací objevili, bylo jich ale málo. Hodně povalečů a vagabundů bylo na ostravských haldách,
ale o těch mnoho nevím. To prý byli praví ostravští chachaři a pili bren (líh, který byl na pálení,
podobný petroleji). Stávalo se, že v zimě uhořeli, když tam z vysokých pecí vylévali horkou lávu
(strusku).
Přesto, že dopravními prostředky byli jen koně, lidi se více navštěvovali a družili se. Lidi si byli
přátelštější a bližší. To platilo také pro děti, které chodily do každé rodiny, prakticky až do doby ,
když jsem z Krmelína odešel. Když jsem po létech vozíval svou maminku z Prahy, vyjeli jsme až
po práci, dálnice ještě nebyly, tak když jsme projížděli českými a moravskými vesnicemi, tak nám
maminka vyprávěla, jak za jejího mládí chodívali mladí lidi po vesnici po večerech, procházeli
se a zpívali. Má kurážná maminka hned nadávala, jak jsou lidi líní, pohodlní a sedí jen u televize. Jako perličku uvádím, že když se asi v roce 1920 ženil strýc Emil, jel ve svatebních šatech
z Krmelína do Kopřivnice na kole. Můj strýček Alois chodil málem každý měsíc svého bratra do
Kopřivnice navštívit. Po cestě to bylo a snad ještě je 22 km. Přes pole asi jen 17 km. Staříček znal
všechny meze i sedláky v okolí a nadával na sedláky, kteří měli zanedbané pole. Na návštěvu vycházel časně ráno. Tito bratři se měli velmi rádi, ale rodina je pomlouvala, že hned ráno se chodí
do kopřivnické hospody osvěžit a po obědě to ještě zopakují. V zimě jsme do Bělé, do Kopřivnice,
nebo na jiné návštěvy jezdili na korbici (sáně jako kočár).
V Krmelíně asi po 1. světové válce se prodaly 2 grunty. Celý grunt staříčka Matěje koupil pan
Cholava. Tětka Matějka žila hodně dlouho a chalupu tětky Matějky koupila dcera Jiřiny Velíčkové, kde se rád zastavuji. Janečkův grunt byl nějak rozdroben. Hlavní grunt koupil stryk Francek
a Karola Golkovy. Dále stolař Hlavenka, invalida Přibyl, Veličci, Vávrovi a Červenkovi a zřejmě
i Linhartovi. Tím se Valachovec značně rozšířil. Ale to bylo asi 10 let před mým narozením. Já
jsem ke všem rodinám chodil. Srdečná tětka Karola měla krásné kočky. S Vávrovýma a Červenkovýma dětma jsme se přátelili. Strýc Jindra Hlavenka a jeho žena teta Neša byli pokrokoví,
příjemní a pohostinní. Naši však nejvíce kamarádili s Veličkovýma. Paní Veličková byla veselá,
společenská a mimořádně pohostinná. Ráďa byl sice o dost starší a Jiřina zase mladší. Tam jsem
byl snad každý den také proto, že u nich bydleli Holubovi, kteří měli 3 děti zhruba stejně staré
jako já. Tolik o šťastném dětství bez televize. Zdá se mi, že to toulaní po sousedech a přátelích mne
nepřestalo bavit ani do pozdního stáří.
MVDr. Radko Pastor
(Ze vzpomínek krmelínského rodáka MVDr. Radko Pastora, který nyní žije v Praze, ale na Krmelín nezanevřel, rád se tady vrací.)
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Mezi námi
Obdivuhodné a po zásluze obdivované jsou květiny kolem nás. A kolik jich
měsíc červen nabízí ve volné přírodě v zahradě, za oknem, na balkonech i ve
váze. Většina květin se do své krásy po tisíce let vyvíjela nebo byla šikovnými
zahradníky doslova stvořena. Červen je i výjimečný především posledním pracovním dnem, kdy děti přinášejí domů vysvědčení. Pochvalme je a obdarujme,
třeba knihou. V prodejnách je k dostání publikace Dr. Kamily Sobkové – Kněžna Zaháňská. Je to nádherné knižní dílo, které odhalí okolnosti postavy paní Boženy Němcové. Je
asi škoda, že nám všem známá kniha Babička je stále nařízenou povinnou četbou dětí. Vše, co je
nařízeno číst povinně, již předem budí odpor. Domnívám se, že tato kniha by měla zůstat knihou
nás, rodičů, protože až v dospělosti oceníme krásu slov, slovních spojení a především moudrosti
a dobra, kterou nás osloví každá stránka milované knihy.
Červencem začínají dětem prázdniny. Vás rodiče, kteří jste zakoupili dětem nebo vnoučatům
spolu s kolem, koloběžkou, kolečkovými bruslemi přilbu, chválím. Zmíněné dopravní prostředky
mají dnes jiné parametry - jsou rychlejší, co zůstává stejné, je pevnost kostí lebky a tady, především při pádu, má přilba své opodstatnění.
Naše obec je v posledním období vyhledávanou lokalitou pro stavbu rodinných domků. Přicházejí k nám občané z města a stávají se našimi novými spoluobčany. Jsme tomu rádi, zvláště,
když slyšíme, že jsou mezi námi spokojeni. Život na vesnici je jiný – setkávají se u nás s chovem
drůbeže, skotu, koní, naši občané mají svá hospodářství, je slyšet zvuk traktorů, na podzim dochází k pálení bramborové natě. To všechno k životu na vesnici patří a tím se podstatně liší od
bydlení ve městě.
Byla by škoda, kdyby tato běžná činnost vesnice byla brána jako projevy naschválů vůči nově
přistěhovaným spoluobčanům a měla by za důsledek vyhrocení sousedských vztahů.
Vždyť dobře vycházet se sousedy je devíza!
Všichni z nás, rodáků, máme v živé paměti Holičství a kadeřnictví paní Ondrákové. Zmíněný
objekt je zrekonstruován a má nového majitele, manžely Rechtíkovy. Paní Rechtíkovou, povoláním výtvarnicí, potkáváme na procházce s malým Metodějem. Zúčastnila jsem se dne 30. dubna
její vernisáže v galerii Ametyst v nemocnici v Ostravě-Porubě. Byli jsme přítomni jen zahájení
a za jednu hodinu zavítalo do těchto prostor 75 návštěvníků. A bylo se čemu obdivovat – pastely,
akvarely, litografie, kombinované techniky. Co mně nejvíce zaujalo? Obraz Denisa. Odjížděli jsme
nadšení skutečností, že tato skromná paní, kterou na výstavě obdivovali a kterou pro záplavu
květin nebylo skoro ani vidět, je naší občankou a přejeme si, aby její talent v naší obci usilovně
pracoval a přinášel radost druhým. Paní Rechtíková, za nevšední zážitek, děkujeme.
Blíží se pouť. S láskou budeme pro své blízké připravovat pohoštění. A pokud je budeme chtít
příjemně překvapit gastronomickým zážitkem, navštivme náš Nautilus. Pan vedoucí nezapře absolventa šilheřovické školy, skladba jídelního lístku, nevtíravá a taktní obsluha, příjemný interiér
dotažený citlivou rukou, to jsou atributy, proč je toto zařízení stále vyhledáváno. Kolektive zaměstnanců zmíněného restauračního zařízení: „Dokazujete, že Vás tato práce těší a my jsme rádi,
že tento věhlas máte nejen v naší obci“.
A jaký moučník si o pouti připravíme? Pudinkové kostky s tvarohem (bez mouky).
Těsto: 4 kakaové pudinky, 20 dkg cukr moučka, 4 vejce, 1 lžíce rumu, 20 ml oleje, 1 prášek do
pečiva. Krém: 25 dkg másla, 20 dkg cukr moučka, 50 dkg tvarohu
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Postup: pudinkové prášky smícháme s práškem do pečiva a cukrem. Přidáme rozšlehaná vejce,
rum, olej a vše důkladně promícháme. Těsto vylijeme na plech (na pečící papír) a při teplotě cca
1900C, pečeme asi 20 minut. Po upečení necháme vychladnout a potřeme krémem. Máslo utřeme
s cukrem do pěny, přidáme tvaroh a vyšleháme na hladký krém, který rozetřeme na vychladlý korpus. A dle fantazie můžeme dále dozdobit: polevou, ovocem, šlehačkou apod.
Půjdeme-li na večer se projít i se svými psími miláčky a budeme-li jim házet jakékoliv předměty s cílem, že nám je přinesou, dbejme, abychom se o tom přesvědčili. Srpy, kosy, strunové sekačky
i žací lišty jsou vyráběny jen pro stvoly trávy. V opačném případě budou majitelé travnatých
ploch opět nemile překvapeni zjištěním, že pokračovat v sekání již nelze.
Vážení spoluobčané, sváteční pohodu o pouti, hezké prázdniny i zaslouženou dovolenou
a buďme na sebe hodní!
Vaše Ludmila Adámková

Lašan Brušperk Vás oslovuje!
Vážená paní, vážený pane,
na úvod tohoto našeho oslovení jedna z myšlenek Ilji Hurníka, spisovatele a skladatele:
Z nejsilnějších hudebních tradic v naší zemi je zpěv sborový. Projevuje něco více než talent
hudební, totiž umění souhry, schopnost, ba potřebu tvořit spolu. Znamená to vystoupit ze sebe,
slyšet co zpívá ten vedle mne. Toto umění souhry je ostatně podmínkou pro soužití kdekoliv – na
pracovišti, v rodině, v manželství, v přátelství.
V Brušperku působí Sdružení a smíšený pěvecký sbor Lašan Brušperk, který v loňském roce
oslavil několika zdařilými koncerty 50 let své existence. Padesát let nás tedy spojuje láska k hudbě
a prožitek z krásy společně vytvořeného díla. Krásu a radost chceme svým posluchačům věnovat
i v dalších letech. Jelikož jedním ze základních a snad i nejdůležitějších aspektů sborového zpěvu
je co největší síla takového tělesa daná počtem zpěváků, je bohužel skutečností, že v poslední
době sborový zpěv přežívá už jen díky, dá se říci, nadšencům, kteří se mu přes své povinnosti
a další zájmy stále rádi věnují. Pěvecké sbory všeobecné se potýkají s problémem nízkého počtu
členů. Vedení Lašanu Brušperk se snaží, aby každému zpěvákovi bylo v tomto společenství dobře.
I když je nácvik záležitostí někdy nelehkou, přesto v každém z nás jistě při zkouškách, vystoupeních i společenských posezeních a setkáních dochází k určitému žádanému uvolnění, uspokojení
a příjemnému pocitu z dobře vykonané práce. Sbor je živý organismus lidí různých povah, ve
kterém samozřejmě občas dochází i k výměnám názorů, bez toho se žádné společenství neobejde.
Umíme se, nebo učíme se, nad tyto malichernosti povznést, řešit je k obecné spokojenosti, abychom rádi rozdávali krásu sobě i divákům či posluchačům. Pro úplnost konstatujeme, že už dnes
ve sboru působí více jak jedna pětina členů z okolních obcí a z Ostravy.
Proto se obracíme na Vás, abyste se zamyslela či zamyslel a využil naší upřímné nabídky, připojil se a tím oživil a pomohl uchovat pěknou tradici a současně si i zarelaxovat při sborovém
zpěvu. Sbormistry máme dva, a to paní Mgr. Jitku Hummelovou (učitelka ZŠ Brušperk) a pana
Pavla Konečného (učitel ZUŠ Brušperk). Pravidelné nácviky se konají každý čtvrtek večer v sále
brušperského Národního domu a dvakrát ročně absolvujeme celodenní soustředění. My se na
Vás upřímně těšíme. Pokud hodláte posílit naše řady, prosíme – kontaktujte nás!
Konkolová Lenka – místopředseda (558 666 240), l.konkolova@seznam.cz
Ing. Janotka Josef – předseda (724 125 756), jos.janotka@tiscali.cz
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Poděkování
U příležitosti 100. výročí založení Klubu českých velocipedistů ve Staré Bělé se v sobotu 2. června 2007 uskutečnila jízda cyklistů okolo Staré Bělé na historických i současných kolech v délce
34 km. Při této příležitosti byla uspořádána malá výstavka historických dokumentů a cyklistických potřeb. Jízdy se zúčastnili také krmelínští milovníci kol, kteří se spolupodíleli i na uvedené
výstavce.
Vyslovuji Vám za účast, vstřícnost i za pomoc při přípravě těchto oslav upřímné poděkování.
V budoucnu plánujeme další akce na kolech a na společná setkání cyklistů Staré Bělé a Krmelína
se již nyní těšíme.
Ing. Oldřich Dlouhý, Stará Bělá

Aktuality
1.

2.
3.

Že naši občané se rádi baví, o tom svědčí tradičně vysoká návštěvnost zdařilé akce, kterou připravili naši hasiči v předvečer stavění máje. Ne jinak tomu bylo u příležitosti 560.
výročí od první písemné zmínky o obci, kdy na Krmelínském kopci se konala slavnost
s programem. O občerstvení se opět postarali na výbornou naši hasiči. Velký zájem byl
o kyvadlovou dopravu historickou hasičskou Tatrou.
Tyto akce potvrdily, že hlavně v letních měsících by se měly podobné slavnosti opakovat
i u jiných příležitostí.
Že kriminalita není jen ve městech dokazuje nešvar, který se koncem dubna udál v naší
obci. Vyřádili se zde sprejeři a to hlavně na nové fasádě základní školy ale také na volně
přístupných vratech garáže a některých nově postavených domech na ulici Lyskova.
Že o výstavbu rodinných domků je v naší obci veliký zájem svědčí i to, že na ulici Kostelní
je až po místní hřbitov již plná zástavba a i v jiných lokalitách Krmelína se provádí čilý
stavební ruch.
Josef Menšík

Bezpečné užití zemního plynu
3. Servis a revize odběrných plynových zařízení
Stejně jako Váš dodavatel zemního plynu Severomoravská
plynárenská, a.s., plní povinnosti k zajištění bezpečnosti při distribuci zemního plynu, měl by mít
i každý jednotlivý odběratel zájem o provozování svého odběrného plynového zařízení s maximální mírou bezpečnosti a za podmínek, které mu zajistí minimální náklady na provoz.
Doporučujeme Vám:
Vaše odběrné plynové zařízení (rozvody plynu a plynospotřebiče) si nechejte prohlédnou
odbornou firmou. Ta Vám doporučí případné opravy, provede vyčištění a seřízení Vašeho
spotřebiče, příp. poradí a navrhne doplnění o prvky, které zvýší bezpečnost provozování
Vašeho odběrného plynového zařízení. Kontrolu si naplánujte mimo topnou sezónu. Nejen
u zemního plynu platí, že prevence je vždy mnohem levnější a přináší méně starostí, než odstraňování následků poruchy.
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Revize plynových zařízení
Součástí bezpečného užívání zemního plynu jsou pravidelné revize plynových zařízení. Povinnost provádění pravidelných revizí vyplývá z vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a vyhlášky č. 85/1978 Sb.
Revizí se rozumí celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se prohlídkou, zkouškou,
příp. měřením kontroluje provozní bezpečnost a spolehlivost celého zařízení, nebo jeho částí. (Při
revizi domovní plynové kotelny s obsluhou se kontroluje i dokumentace a odborná způsobilost
obsluhy). Revizi smí provádět pouze revizní technik s příslušným rozsahem osvědčení odborné
způsobilosti.
Výjimku z tohoto nařízení mají pouze ta plynová zařízení, která jsou v osobním užívání
uživatelů bytů a místnosti nesloužící k bydlení – zde není povinnost provádění revizí dána zákonem. Ale i tak je uživatel bytu za bezpečný provoz, kontrolu a údržbu plynového zařízení
ve svém bytě plně odpovědný. V případě, že dojde ke změně uživatele bytu, měl by před předáním bytu novému uživateli zajistit majitel bytu provedení revize plynového zařízení.
Majitel objektu odpovídá za pravidelné provádění revizí celého domovního plynovodu
(s výjimkou bytových instalací a plynospotřebičů). Revizi je nutno každé tři roky opakovat.
Revizní technik vystaví „Zprávu o revizi“, ve které musí být uvedeny všechny zjištěné závady
s termínem k jejich odstranění. Závěrem revizní zprávy musí být jednoznačně konstatováno,
zda je zařízení schopno bezpečného provozu, či ne. V případě že ne, nesmí být zařízení provozováno, pokud nejsou všechny závady odstraněny a není provedena nová revize s kladným
výsledkem.
I když není povinnost provádění revizí u majitelů bytů a rodinných domků (pokud slouží k jejich bydlení a bydlení jejich rodinných příslušníků), jak je výše uvedeno, stanovena zákonem,
přesto doporučujeme i zde provádět pravidelné kontroly a posouzení stavu plynových zařízení
odborně vzdělanými pracovníky.

ODS-Dopravní stavby Ostrava, a. s.
Obecní úřad KRMELÍN
Zpráva pro občany Krmelína o zahájení stavby
„Oprava silnice III/4841 Oprechtice – Krmelín“

Oznamujeme Vám, že v období od července do října bude prováděna oprava silnice III/4841
v úseku od Obecního domu směrem na Paskov, včetně opravy mostu nad železniční vlečkou.
Pro opravu komunikace bude použita technologie „Studený remix“, která si vyžádá na dobu
14 dnů značné omezení dopravy, kdy bude umožněn pouze provoz občanům zde bydlícím.
Termín zahájení a ukončení stavebních prací bude oznámen v obecním rozhlase.
Omlouváme se občanům za případné komplikace a ujišťujeme je, že termín stavebních prací
na komunikaci bude zkrácen na maximálně možnou míru.
S pozdravem
Václav Vavřík, příprava stavby
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HLEDÁTE PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNÁNÍ ?
Přijmeme další členy do svého týmu:
ZÁMEČNÍK, PRACOVNÍK MONTÁŽE
HPP, požadujeme výuční list, výhodou je znalost
technické dokumentace.

STRATEGICKÝ NÁKUPČÍ
HPP, požadujeme SŠ/VŠ tech. směru, znalost AJ, NJ
výhodou, práce na PC, ř.p. sk. B, praxe v oblasti
nákupu.

PŘÍLEŽITOSTNÝ BRIGÁDNÍK
Brigáda, pomocné montážní práce a testování sedadel,
jednoduché zámečnické operace v rámci flexibilní
pracovní doby.
Nabízíme stabilní, motivační, dobře ohodnocené a
perspektivní zaměstnání. Zaměstnanecké výhody
samozřejmostí.

558 640 636
e-mail:kovalova@seznam.cz
Info o těchto a dalších pozicích: tel.

BORCAD cz s.r.o. , Fryčovice u Frýdku Místku

Kompletní seznam prac. nabídek na www.borcad.cz/zaměstnání

Těšíme se na Vás.

Krmelínský zpravodaj
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•
Převoz zemřelého ze všech míst včetně převozů
ze zahraničí i do zahraničí
Smuteční obřad včetně kněze,
smutečního řečníka, fotografa apod.
Hudební doprovod, výkop hrobu, nosiče
Tisk parte na počkání
Vyřízení úmrtního listu
Vyřízení pohřebného
Zajistíme pohřby bez obřadu
Na požádání sjednáme pohřeb mimo pracovní dobu
a také v místě bydliště objednatele
Zhotovíme reprezentativní květinové dary
a dodáme je na místo obřadu
Potvrzení o účasti na pohřbu pro zaměstnavatele
Prodáváme široký sortiment hřbitovních doplňků,
svíček, váz, lampového oleje a umělých květin

ZAJISTÍME VÁM
KOMPLEXNÍ POHŘEBNÍ SLUŽBY ZEJMÉNA:

Brušperk, Krmelínská 345

Terezie Mixová

7.00 – 16.00
7.00 – 16.00
7.00 – 16.00
7.00 – 12.00
7.00 –
15.00

NABÍZÍME DISKRÉTNÍ A ČESTNÉ JEDNÁNÍ

724 355 189

telefon do kanceláře

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Provozní doba

800 100 788

Nepřetržitá pohotovostní služba zdarma

Brušperk, Krmelínská 345 – nová provozovna od 1.2. 2007

Kde nás najdete:

Krmelínský zpravodaj
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KLEMPÍŘSTVÍ
– POKRÝVAČSTVÍ
- pokládka rovných i šikmých střešních
krytin
- demontáž starých střešních krytin
- nástřik půdních prostor proti škůdcům
- výroba a montáž klempířských střešních
prvků
- nátěry plechových střech a okapových
systémů
- montáž střešních oken
- kompletní dodávky materiálů
Porovnejte naše ceny s jinými.
Dohodnutou cenu nenavyšujeme.
Zdarma zhotovení cenové nabídky.

Telefon: 775 21 09 70
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz
ChrastinaR@seznam.cz

Pronajímáte dům nebo byt?
Nabídneme nejlepší řešení.
Zajišťujeme bydlení pro zahraničního investora.
Poskytujeme smluvní servis po dobu
trvání nájemní smlouvy.
• zajistíme prodeje domů, pozemků
• znalecké posudky, kupní smlouvy
• prodeje bytů formou internetové
aukce www.drazbabytu.cz
•

AREON REALITY s. r. o., Poštovní 2,
702 00 Moravská Ostrava Tel.: 596 130 109,
608 973 125, info@areon.cz, www.areon.cz

Vážení zákazníci,
vaše požadavky v záležitostech spojených s odběrem
zemního plynu a jeho vyúčtováním vám rádi
pomůžeme řešit na

novém telefonním čísle Zákaznické linky
skupiny RWE 840 11 33 55.
Volat můžete v pracovní dny od 7 do 17 hod.,
vždy za cenu místního hovoru.
Nové číslo Zákaznické linky nahrazuje dosud používané
číslo 840 111 115.
RWE - Váš spolehlivý dodavatel zemního plynu
Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v případě poruchy)

www.rwe-smp.cz
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KOUPÍM
RODINNÝ DŮM KRMELÍN A OKOLÍ
PŘÍPADNĚ STAVEBNÍ PARCELU
Tel.: 776 246 236
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