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Sdělení obecního úřadu
Vzpomínka na pana Josefa Menšíka
Nedávno jsme se naposledy rozloučili s našim občanem panem
Josefem Menšíkem, který se aktivně podílel na kulturním životě
naší obce. Po svém otci převzal obecní knihovnu, kterou vedl 35
let a značnou měrou přispěl ke zvýšení zájmu občanů o četbu.
Pracoval rovněž 17 let v Komisi pro občanské záležitosti a s radostí navštěvoval jubilanty a vzpomínal na časy minulé a debatoval o současném dění v obci.
Jeho záliba v publikační činnosti se realizovala po dobu 23 let,
kdy působil jako předseda redakční rady Zpravodaje. Vždy se
snažil, aby každé číslo bylo moderně pojato, čtivé a obsahovalo
aktuální informace o dění v obci.
Redakční rada pod novým vedením p. Ing. Yvety Kovalčíkové
má na co navázat a bude pokračovat v tvorbě Zpravodaje se zásadami stanovenými panem Josefem Menšíkem.
Nezapomeňme na celoživotní úsilí pana Josefa Menšíka, které Výhled na krmelínský kopec
věnoval pro rozvoj kultury a zlepšování vzájemných vztahů mezi od pana Menšíka.
námi.
S úctou
Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Informace držitelům průkazu ZTP a ZTP/P k parkovacím průkazům
Magistrát města Frýdku-Místku upozorňuje, že pro osoby se zdravotním postižením byl v roce
2011 zaveden nový druh parkovacího průkazu, který nahrazuje dosavadní označení O1 se symbolem invalidního vozíku. Držitelé těchto označení je mohou používat pouze do ukončení jejich
platnosti, tedy do 31. prosince 2012!!!
Proto je nutné provést výměnu včas. K datu 31.5.2012 je zatím vydaných pouze 600 nových parkovacích průkazů. Stále je tedy potřeba přibližně za stejné časové období vyměnit ještě kolem 2400
původních označení. V současné době je možno si potřebnou výměnu vyřídit bez čekání. K závěru
roku lze předpokládat, že se vyřizování parkovacích průkazů nepříjemně protáhne. Můžete se ocitnout ve frontách s velmi dlouhou čekací dobou!

dosavadní označení do automobilu
se symbolem invalidního vozíku

Jaké doklady je nutné mít s sebou?
- občanský průkaz
- průkaz mimořádných výhod (ZTP, ZTP/P)

nová parkovací karta pro osobu
těžce zdravotně postiženou
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- 1 ks aktuální fotografie 35x45 mm
- původní označení motorového vozidla (vozíček v modrém poli)
- rodný list zdravotně postiženého dítěte (jestliže vyřizuje zákonný zástupce)
- listinu opatrovníka nebo usnesení o ustanovení opatrovníka (pokud je ustanoven opatrovník)
- přítomnost zmocněnce za osobu, která není schopna podpisu + lékařské potvrzení o této skutečnosti

Kde se výměna provádí?
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociální péče
Oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou
Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek
Tel.: 558 609 690, 558 609 606
úřední hodiny:
Po, St 08:00 – 17:00
Čt 13:00 – 15:00

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
Plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný cestovní pas?
Požádejte o vydání nového cestovního pasu a nenechávejte podání žádosti
až do doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám
na úřadech a ušetříte čas.
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy platí. Hodláte-li cestovat
mimo Evropskou unii, zjistěte si u zastupitelského úřadu daného státu, jakou
minimální dobu platnosti cestovního pasu vyžaduje.
Upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončí možnost cestování dětí zapsaných v cestovních
dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan České republiky k vycestování do zahraničí
vlastní cestovní doklad. Z tohoto důvodu doporučujeme včas požádat o vydání cestovního dokladu
dítěti. K vycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního pasu použít rovněž občanský
průkaz. Od 1. ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu také pro občany mladší 15 let.
Magistrát města Frýdku-Místku, Palackého 115, oddělení cestovních dokladů

Poděkování
Je to sice už nějaký čas, co jsme se s Pavlínou Rechtíkovou rozhodly uspořádát první velikonoční
prodejní výstavu, která se konala 24.3.2012, ale myslím, že se akce povedla a doufejme, že 2. ročník
bude ještě úspěšnější.
Tímto mé první poděkování patří všem návštěvníkům i prodejcům, dětem a učitelům ZŠ a MŠ,
dále také rodinným příslušníkům žáčků 1. třídy, kteří se aktivně podíleli na výrobě prodávaných
výrobků. Mé velké poděkování patří také manželům Němcovým, kteří nám bezplatně pronajali
prostory restaurace Nautilus.
Další akce, které jsem se zúčastnila jako matka prvňáčka, byl Den dětí, který pořádala Unie ro-
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dičů při ZŠ Krmelín. Den dětí byl uspořádán v duchu Bradavické školy čar a kouzel z veleznámého
filmu Harry Potter. Učitelé, vychovatelky a rodiče z Unie měli krásné převleky a připravili dětem
bohatý program ve formě soutěží. Proto další poděkování patří všem organizátorům této akce.
Zvláštní dík patří rodičům z Unie, kteří tuto činnost vykonávají již třetím rokem a v dalším období již pokračovat nechtějí. Také pevně doufám, že se mezi námi najdou jejich nástupci, kteří
budou v této náročné aktivitě pokračovat.
Poslední poděkování patří opět do ZŠ - tentokrát všem žákům, kteří nás hrdě reprezentovali
na atletické soutěži obcí povodí řeky Ondřejnice.. Ze zúčastněných ZŠ ze 7 obcí získali 1. místo,
připomínám jen, že loni zaujali místo druhé, a to i přesto, že jako jediní ze všech obcí nemají své
vlastní sportovní zázemí.
Závěrem bych chtěla říci, že ačkoliv nejsem čtenářem bulvárního tisku, dovolím si citovat titulek
z deníku Blesk: „Češi, buďme na sebe hrdí!“. Tento článek mě zaujal a musela jsem si ho přečíst.
V dnešní době plné depresivní atmosféry ve společnosti je to vskutku „dobrý recept“. Proto začněme každý sám od sebe a buďme na sebe hrdí, „Krmeláci“! Myslím, že k tomu máme spoustu
důvodů.
Všem děkuji.
Yveta Kovalčíková

NAŠI JUBILANTI
Dobré zdraví, potěšení v kruhu blízkých, elán, spokojenost a spoustu radostných životních chvilek
přejeme těmto našim jubilantům, kteří v průběhu jarních měsíců letošního roku oslavili svá životní
výročí
paní Marie Gustinová
pan Pavel Mokeš
paní Věra Bohačíková
pan Luděk Hranický

85 let
80 let
80 let
80 let

paní Jaroslava Blažková
75 let
paní Naďa Vašicová
75 let
pan Aleš Maralík
80 let
paní Marta Raszyková
90 let
Hana Plačková

Krmelínská pouť
Se uskuteční v neděli 24. června, t.r. a bohoslužba bude sloužena v 8:45 hod.
Náš kostel je zasvěcen sv. Janu a Pavlu.
Kdo byli tito světci ?
Jsou uctívání vždy 26. června – JAN A PAVEL – MUČEDNÍCI
„Stůj pevně ve víře“
Jan a Pavel, rodní bratři, byli komořími u dcery císaře Konstantina I Velikého (římský císař 285337) Konstancie. Konstancie jim svěřovala veliké částky peněz pro chudé a trpící. Když se Julián
Odpadlík ujal vlády, oba bratři složili své úřady, nechtějíce míti společenství se zrádcem křesťanské
víry. Nadarmo je Julián přemlouval, aby se opět uvázali ve své úřady, dával jim deset dní na rozmyšlenou. Odpověděli: „Učiň, císaři jako by již těch deset dní minulo, neboť to jistě věz, že tebe
následovat nebudeme.“
Rozdavše všecko své jmění, připravovali se k nastávajícímu boji. Když lhůta uplynula, dostavil
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se k nim náčelník osobní stráže císařské Terencius, přinesl s sebou zlatou sošku
ku
pohanského boha Joviše a vyzval je, aby aspoň v soukromí obětovali. Budou-lii
se zdráhati, má je na rozkaz císaře usmrtiti. Bratři odpověděli: „jsme ochotni
poslouchat Císaře ve všech věcech pozemských, nemůžeme ho však poslouchat, když nám rozkazuje, abychom modlám obětovali. Klaníme se jedinému Bohu a Ježiši Kristu, Synu Božímu, a za něho rádi podstoupíme smrt.“
Terencius: „Zdráháte-li se obětovati Jovišovi, budete v tichosti, neboť zakazuje vážnost příslušející vám, kteří jste byli vychování v císařském paláci,
abyste usmrcení byli veřejně.“ Jan a Pavel odpověděli: „Když Julián je tvým
pánem, žij s ním dále v míru a štěstí, ale my nemáme jiného pána než Boha,
a
a,
jehož on zavrhl. Jsme ochotni poslouchati císaře ve věcech pozemských, ale rozkazu jeho, abychom modlám obětovali, uposlechnouti nemůžeme. Jsme křesťané.“
Terencius dal oba bratry za noční doby odpraviti a těla jejich zahrabati. Poté rozhla- sil, že poslal
oba do vyhnanství. Ale usmrcení jejich vešlo ve známost lidu. Dům, v němž byli sťati, byl později
přeměněn v chrám. Jejich jména kněz vzývá každodenně při mši svaté před pozdvihovaním.
Tomáš Sládeček, z knihy Světlo naděje

Z naší mateřské školy ...
Školní rok se chýlí ke konci, čekají nás vytoužené prázdniny nebo dovolená a společně se budeme
těšit na to, co prožijeme o letních prázdninách.
Na konci jednoho školního roku budeme tedy vzpomínat – naše děti na nové kamarády a s nimi
vznikající nová přátelství, na nové hračky, na spoustu zajímavých činností a aktivit, které si pro ně
připravily jejich paní učitelky.
Třída „Kuřátka“ - příloha
Třída „Sluníčka“- příloha
Třída „Školáčci“- příloha

– Bc. Ilona Galiová
– Mgr. Miroslava Ryšková
– Bc. Lenka Havránková

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

Kuřátka
Některé děti si zvykly na pobyt v mateřské škole velice rychle, jiným to trvalo déle, ale teď už má
každý své kamarády a kamarádky, na které se ve školce těší a se kterými si rád hraje. Děti se naučily
spoustu nových věcí. Už i ve třídě Kuřátek hrajeme na flétničku. Našli se i noví zájemci o povídání si německy. S vydatnou pomocí šikovných rodičů našich dětí jsme vyrobili spoustu výrobků
v předvánoční a velikonoční dílně.
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Každý měsíc se těšíváme na návštěvu kamaráda Smíška, který k nám přijíždí vždy s novou pohádkou. Hezky jsme oslavili den dětí. I když počasí nebylo ideální, nám to vůbec nevadilo, bezvadně jsme si zasoutěžili, zatančili. Pro každého byla připravena odměna. Ještě nás čeká společný výlet
do Hradce nad Moravicí. Už se moc těšíme, že to bude prima!
Bc. Ilona Galiová

Sluníčka
My jsme Vaše zlatíčka
krmelínská Sluníčka,
vyrostli jsme z Kuřátek,
nechce se nám nazpátek.
Poslouchat se učíme,
také někdy zlobíme,
když někoho potkáme,
tak pěkně pozdravíme.
Trénujeme pískání,
na bazénu plavání,
a na kopci na Bílé,
baví nás lyžování.
Malujeme, kreslíme,
stříhat taky umíme,
když se blíží Vánoce,
na jarmark se těšíme.

V novém roce – o krok dál,
potěšil nás karneval
a na Velikonoce
upekli jsme zajíce.
(pěkně jsme je prodali, koupili
stavebnice)
Všechny možné bacily,
statečně jsme přežili,
a když roztál všude sníh
na výlet se těšili …
Den matek jsme slavili,
besídku připravili,
jak to pěkně umíme
všichni jste se divili.
Mgr. Miroslava Ryšková

Školáčci
V druhé polovině školního roku děti ze třídy "ŠKOLÁČCI" opět podnikly spoustu zajímavých
aktivit. Začátkem ledna nás navštívila mladá herečka ze společnosti „Prevence“ s divadelním představením "Myšku Klárku bolí zub", zaměřenou na péči o dětské zoubky. Děti byly seznámeny, jak
se mají správně starat o své zuby, co jíst, co ne, aby byly zdravé. Dětem se představení líbilo, jelikož
do něj byly aktivně zapojeny jako herci.
V polovině dubna začaly již podruhé za školní rok navštěvovat bazén ve Frýdku - Místku. Děti
byly již tak šikovné v plavání, že hodiny probíhaly pouze ve velkém bazénu. V květnu proběhla
besídka ke "Dni matek", na které jim děti zahrály hudebně – taneční "Májovou pohádku".
Bc. Lenka Havránková
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Základní škola
Vynikající sportovní úspěchy žáků krmelínské školy
Výuce tělesné výchovy žáků 3. - 5. ročníku krmelínské školy včetně trénování florbalu se věnuji
již 14 let a za tuto dobu děti dosáhly mnoha výrazných úspěchů v různých sportovních kláních
a soutěžích. Namátkou mohu vzpomenout 1. místa v oblastních kolech florbalu (1999, 2002, 2006,
2007, 2009, 2010, 2011) či 1. místa v oblastních kolech vybíjené (2001, 2004, 2008, 2009, 2011)
a tím i postup do okresních kol těchto soutěží.
Letos se našim sportovcům neuvěřitelně dařilo. A začnu vybíjenou : na oblastním kole 12. dubna
2012 ve Fryčovicích porazili ostatní týmy z Hukvald, Fryčovic, Staříče, Staré Vsi nad Ondřejnicí
i Brušperku a zajistili si tak už pošesté účast v okresním turnaji. Na ten se vypravili o dva týdny
později a 26.dubna 2012 v 7. ZŠ ve Frýdku – Místku změřili síly s dalšími 7 nejlepšími týmy okresu.
Ve všech zápasech podali vybraní hráči 4. a 5.ročníku vynikající výkon (obzvláště Radek Tannert
a Jakub Litschmann), který je přivedl až k historickému úspěchu – dokázali se prosadit mezi favorizovanými týmy sportovních škol celého okresu Frýdek – Místek a domů si přivezli pohár za 3.
místo (zlato a stříbro získaly Kozlovice a Frýdlant).
Na jaře jsme v návaznosti na mezinárodní projekty Comenius Mezi námi sousedy a V evropském
hrnci (z let 2004 - 2008) obdrželi na 31. května 2012 pozvání od našich polských přátel ze Základní
školy Podlesí - Katowice k účasti na Letní olympiádě. 31 nejlepších sportovců naší školy se ten den
utkalo se svými slovenskými a polskými přáteli ve skoku dalekém, běhu na 50 a 500metrů, v hodu
medicimbalem, štafetě družstev, florbalu a fotbalu. Řada našich sportovců si přivezla nejen pěkné
zážitky, ale i mnoho medailí a škola obdržela diplomy za 3.místo z turnaje ve fotbalu, 2.místo z turnaje sportovních her a soutěží a 1. místo z turnaje ve florbalu. Mezinárodní sportovní olympiáda
byla našimi polskými přáteli tentokrát po stránce obsahové i materiální výborně připravená a v
podstatě byla skvělou generálkou na Atletický trojboj, který už řadu let pořádá ZŠ Brušperk.
5. června 2012 se na brušperském stadionu setkalo 8 týmů atletů z Hukvald, Fryčovic, Staříče,
Staré Vsi nad Ondřejnicí, Kozlovic, Palkovic, Brušperku a Krmelína. Počasí ten den sportu vyloženě nepřálo - bylo chladno a od rána pršelo. Naši závodníci však ze sebe vydali maximum a získali
21 medailí ze 30 ! Zlaté medaile za hod kriketovým míčkem si přivezla Petra Slavíková z 1.ročníku,
Radka Haladejová a Filip Šrubař ze 3.ročníku, Alena Hranická ze 4.ročníku, za skok daleký Štěpán
Šeděnka ze 3.ročníku a Aneta Lusková z 5.ročníku. Tomáš Bernatský ze 2.ročníku získal 2 zlaté medaile za hod kriketovým míčkem a sprint na 50 metrů. Našim největším borcem je Lukáš Hořínek
ze 4.ročníku, který zvítězil ve všech disciplínách své věkové kategorie a přivezl si 3 zlaté medaile.
Naše škola se ziskem 625 bodů obsadila poprvé v historii 1. místo a zajistila si tak účast na okresním
kole Atletického trojboje 2012 ve Frýdku – Místku 20. června 2012.
Pro úplnost je třeba zmínit i 2.místo v turnaji minikopané McDonald´s Cup (oblastní soutěž),
které vybojovali mladší žáci (1. - 3.ročník) pod vedením trenéra Milana Maralíka ve Staříči 26.
dubna 2012 a 4. místo v házené žáků 4. a 5.ročníku (okresní soutěž), které si přivezli 13. června
z Frýdku -Místku svěřenci trenéra Miroslava Vijačky.
Mám velkou radost z letošních skvělých sportovních výsledků našich žáků. Pochvala třídní učitelky či ředitele školy k vysvědčení na konci června bude výrazem díků aktérům a třeba i motivací
pro ostatní žáky školy k dosahování vynikajících sportovních výsledků.
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy
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Žákyně II. třídy Adélka Vontorová se chce stát spisovatelkou.
Možná si vzpomínáte na její krátká povídání O doktoru Zelenkovi, která napsala v I. třídě.
Letos si troufla již na knížku. Jmenuje se 12 dní s prasátkem Kvikem.
Přečtěte si malou ukázku.

Dopis
Jednoho dne v neděli šly holčičky na procházku a tam si Klára čichla ke květině. „Jééé, ta voní!“
Mumlala si. Jak přišly domů, tak Klára zvolala: „Jééé, podívej, Štěpko! Je tu dopis!“ A opravdu. Stál
tam bělounký dopis. Nejprve si ho Štěpánka přečetla v duchu, ale Klára žadonila: „Štěpko, přečti ho
nahlas!“ Co se dalo dělat, Štěpánka popadla dopis a četla: Milé holčički! „Jejda,“vykřikla Štěpánka.
„Kvik to popletl! Po K napsal měkké i!“ „Tak čti dál!“ „ Tak dobře.“ Moc vám děkuji za naučení
pravopisu. Váš KVIK! „No to byla hrubka!“ Povzdechly si holčičky. „ Budeme ho to muset naučit
znova. Ale když on je může udělat opět,“ řekla Klárka. „Máš pravdu, Klárko, tak ho ten pravopis
budeme zase učit,“ řekla Štěpka.

Prašivá
V sobotu 19. května uspořádala unie rodičů pro všechny děti naší školy a jejich rodiče výlet na
Prašivou. Sraz byl na autobusové zastávce v Krmelíně na Světlově v 6.40 hod. Sešlo se nás celkem
33.
Nastoupili jsme do autobusu, který nás zavezl na autobusové nádraží ve Frýdku-Místku. Ve
Frýdku-Místku jsme přestoupili na autobus, kterým jsme dojeli na Pražmo. Autobus byl tak plný,
že jsme si mysleli, že pojedeme na střeše.
Na Pražmě jsme se posílili, tím co nám mamky nabalily. Hádejte čím se posílili naši tatínkové?
(viz řešení pod článkem) Občerstveni jsme vyrazili na kopec. Cestou jsme pozorovali srnky, slepýše
a ještěrky. Na vrcholu jsme si dali malý oběd a děti si ještě k tomu koupily nanuky. Na louce jsme si
zahráli různé hry a prohlédli kostelík sv.Antonína.
Před jednou hodinou jsme vyrazili po červené značce dolů do Vyšních Lhot. Do odjezdu autobusu nám zbyla ještě půlhodina a tak jsme nelenili a šli jsme do restaurace.
Autobusem jsme měli namířeno do Ostravy a odtud zpátky domů, ale sluníčko nám svítilo,
a proto jsme se rozhodli vystoupit v Paskově a domů dojít pěšky.
Všem se nám to moc líbilo, prožili jsme krásný den s kamarády.Večer pak naše tělíčka spokojeně
usnula.
Zuzana Šenková, Justýna Stoszková a Kristián Gřes ze 4. ročníku

DEN DĚTÍ
Dne 1. 6. 2012 se na jeden den základní škola v Krmelíně stala kouzelnickou
školou v Bradavicích. Ráno nám Hagrid donesl dopisy. Byla to pozvánka na kouzelnické dopoledne v Bradavicích. Někteří žáci byli na jeden den prefekty soutěžních družstev. Ostatní byli členové družstev. Všechny třídy se sešly v sále, kde
nás uvítali členové učitelského kouzelnického sboru. Sám Brumbál nás rozlosoval do kouzelnických družstev, ve kterých jsme pak strávili celé soutěžní, kouzelnické dopoledne.Skupin bylo celkem dvanáct a velelo jim dvanáct prefektů. Vydali jsme se po
škole, hledat stanoviště. Byla rozmístěna po všech třídách,v družině a dokonce i v jídelně.
U každého stanoviště byl nějaký přísný profesor z kouzelnické školy. Disciplíny byly velmi obtíž-
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né. Věštilo se, čichalo se různým vůním, létalo se na koštěti, psaly se zaklínací formule a skládalo se
kouzelnické puzzle. Nechyběla ani bludiště či překážkové dráhy a spousta jiných obtížných úkolů
na přemýšlení, ale i na rychlost. Výsledky disciplín nám profesoři psali do soutěžní listiny, kterou
museli prefekti dobře opatrovat. Ke konci si nás učitelský sbor školy v Bradavicích opět pozval do
sálu školy magie. Brumbál si opět pozval na podium dvanáct prefektů a začalo očekávané vyhodnocování a rozdávání vybojovaných cen. Jelikož se vyhlašovalo od posledního místa, tréma byla
čím dál větší. I výhry se čím dál víc zvětšovaly od místa k místu. Nakonec zůstali pouze tři prefekti
těch nejlepších skupin. Bylo to čím dál napínavější…ceny už byly tak obrovské…Až se všichni
členové pilných družstev dozvěděli, že třetí místo obsadilo družstvo prefektky Verči, na druhém
místě družstvo prefektky Katky, ale nejlepší ze všech dvanácti týmů bylo družstvo Mikuláše.Vyhráli
pohár Brumbála ,ve kterém bylo šampaňské a spousta sladkostí. Ještě před obědem prefekti výhru
rozdělili mezi členy odvážného týmu. Na oběd jsme výjimečně měli kuřecí řízek, a tak jsme byli
my,všichni mladí kouzelníci, spokojeni. Tento den dětí se rozhodně moc vydařil, a tak můžeme jen
poděkovat učitelům a členům UNIE RODIČŮ za tak krásný dárek ke dni dětí : zábavný kouzelnický program ,který jste pro nás uspořádali. A už se zase těšíme na další den dětí!
Kateřina Slaběňáková, 11 let 5.třída
Dne 1. 6. 2012 se ve škole konal dětský den. Byla tam vážně zábava! Hráli jsme hry a byli rozděleni do skupinek. Byl to „čarodějnický den“. Učitelé a někteří rodiče byli převlečeni za kouzelníky
a my dostali kartičky, kde byly vypsané úkoly,které jsme měli splnit (dostávali se za to body.)
Soutěžilo celkem dvanáct družstev, z toho jeden mohl vyhrát první místo a mít tu nejlepší cenu
jaká byla přichystána! Vážně mě moc těšilo, že se vše konalo, vůbec mě to nenudilo! Ale nejlepší na
tom je, že jsme vyhráli třetí místo! Dostali jsme krabici plnou sladkostí, pochutnávali si, ale něco si
i nechali na horší hladové chvíle.J Je mi opravdu líto, že jsem to prožívala naposled.V šesté třídě to
určitě nebude tak super jako to je u nás v Krmelíně.
Ale to víte, nic není na vždy 
Andrea Kopcová 5.třída

OHLÉDNUTÍ
Už je to tady - školní rok je u konce.
Někdo se už moooooooc těší.
A někdo zase vůbec.
Ale nikdo už to neovlivní.
A tak nám nezbývá, než vzpomínat.

David Malucha, 5. třída

SHRNUTÍ - OHLÉDNUTÍ ZA ULYNULÝMI PĚTI ROKY VE ŠKOLE
A je to tady. Zanedlouho bude konec školního roku a pro nás páťáky to bude veliká událost.
Tento rok je pro nás totiž ten poslední. Pojďme si teď stručně shrnout všech těch pět úžasných let
na základní škole v Krmelíně. V první třídě se spoustu dětí znalo ze školky, ale byli tu i ti, kteří se
přistěhovali. Například já. Nikoho jsem neznala, a tak pro mě byl hlavní úkol první třídy seznámit
se a najít si kamarády. Učení, které nám vysvětlovala naše skvělá paní učitelka Yvona Voráčová,
jsem vždy snadno pochopila, protože jsme se učili hrou. Škola byla zábava a ne utrpení. Z první
třídy mi v paměti nejvíce zůstala recitační soutěž. Chodili jsme často na pohádky do divadla.Také
vím, že školní výlet byl super,protože jsme byli na Landeku a v lanovém centru.Dokonce jsme se
podívali i hluboko pod zem.
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Po prázdninách už jsme byli o rok starší. V pololetí k nám přišla nová spolužačka Ivonka. Jedna
z nejlepších školních akcí tohoto roku byl určitě Den dětí s Keltikem( rytíři).Bezvadný byl školní
výlet do Rožnovského skanzenu.Byly tu starodávné chaloupky a lidé, kteří vykonávali různá řemesla. Například kovář,mlynář a jiní obyvatelé starodávné vesničky. Z tohoto roku se mi nejvíce líbily
vánoce ve škole.Ochutnávky cukroví, rozdávání dárečků…A jsme na konci druhé třídy.
Následuje třetí. Ve třídě máme o čtyři členy méně. Do jiné školy odešla Markéta, Míša, Ruda
a Martin. Ve třídě nás bylo třináct, ale i tento školní rok byl bezva. Učení bylo o něco těžší, protože
jsme brali vyjmenovaná slova a nějaké ty násobilky. Jako nový předmět nám přibyla angličtina. Do
dneška nás ji učí naše třídní paní učitelka Yvona, takže to docela zvládáme.
Třetí den dětí byl asi nejslabší, protože jsme měli EKO kabaret. Vánoce se opět povedly a navíc
jsme tento rok začali chodit do lesní školy, kde se učíme o přírodě. Já jsem místo školního výletu
jela k moři, a tak jsem ho nezažila na vlastní kůži. Z vyprávění kamarádů jsem vypátrala, že byli
v Tarzánii na překážkových a lezeckých dráhách.
Čtvrtá třída byla pro nás předposlední. Hned na začátku jsme mezi sebe uvítali novou spolužačku Verču. Tento školní rok byl zase bezvadný a prima.Navštěvovali jsme divadla, kina, lesní školu
a prožívali jsme spolu akce jako: Den dětí na téma Šmoulové, Veselé Vánoce, školní výlet na hrad
Sovinec a nejlepší akci - školu v přírodě! Byli jsme v Horní Lomné a chodili jsme tu na výlety, ale
nechyběly ani bojovky či jiné soutěže.
S radostí vám můžu říct, že od čtvrté třídy už žádní žáci nepřišli ani neodešli. Je nás tedy čtrnáct
do teďka.
Prázdniny a všechny školní roky utekly jako voda a z nás, nedávno malých žáčků jsou velcí a nejstarší páťáci. Naposledy jsme se sešli po prázdninách.
Všichni jsme věděli, že poslední rok si musíme pořádně užít naplno. A taky že jo. V páté třídě
nás čekalo tolik akcí, že by se to na prstech spočítat nedalo. Všelijaká divadelní představení, výlety,
procházky, páté vánoce, noc s Andersenem v knihovně,Den dětí na téma Harry Potter a miliony dalších akcí. Paní učitelka nás také přihlásila do projektu Tady jsme doma. V tomto projektu
zkoumáme minulost našeho Krmelína a předků ,kteří tu žili. Cvičíme představení, kde ukážeme
všechno, co jsme za ten rok objevili. Za několik dnů pojedeme do Strážnice, kde naše představení
předvedeme na mezinárodním folklorním festivalu.
Budeme tu tančit, zpívat, ale i recitovat a hrát hry. Kromě toho nás čekají ještě dvě veliké akce.
Noc ve škole a školní výlet na hrad Bouzov. Pak jen veliké rozloučení se školou a sbohem!!! Na tuto
školu budeme ještě velmi dlouho vzpomínat. Měli jsme se tu moooc krásně!!!
Kateřina Slaběňáková 11 let

Ohlédnutí zpět
Od první třídy jsem chodil do Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně a moc se mi tam
líbilo. Měli jsme a pořád máme mnoho představení, výletů a učitelé nám s pomocí rodičovské unie
připravují dětské dny a jiné akce.
Každý rok jsme si udělali třídní vánoce. Dělali jsme vánoční zvyky: holky házely botou, rozkrajovali jsme jablka, louskali ořechy a nakonec jsme si rozdali dárky.
Od druhé poloviny druhé třídy nám přibyla nová žačka - Ivona Novobilská. Každý rok jsme
měli přespolní břeh a jednou kvůli špatnému počasí jsme běželi kolem školy místo běhu v přírodě.
Ve třetí třídě jsme měli vystoupení ,,Ken a Bárbi“ a všem rodičům se to moc líbilo.
Ve čtvrtém ročníku do třídy přišla Verča Bernatská.
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Ještě ten rok jsme jeli na Školu v přírodě.
Nyní je pátá třída a chýlí se ke konci. Ještě jsme stihli se rozloučit s Lesní školou a mnoho nás
ještě čeká.
MÁM TU KAMARÁDY A JE TO SMUTNÉ, ŽE JE KONEC !
Mikuláš Pchálek , 5.třída

Zájmové organizace
Z činnosti Klubu seniorů
Po několika letech připravil výbor Klubu seniorů mimořádně zajímavou akci na 18. dubna 2012.
Byla jí beseda s videozáznamem o Číně. Výklad cestovatele pana Homoly z Brušperka byl poutavý
a účastníky akce hodnocen velmi kladně. Proto bylo dohodnuto na podzim připravit další besedu
o některé zajímavé zemi.
Již tradiční akcí byla prvomájová procházka Krmelínem se zastávkou u pomníku padlých a cílovou stanicí u restaurace Na Světlově.
Program květnového přátelského měsíčního posezení členů Klubu zpestřili žáci místní základní
školy hezky připraveným kulturním vystoupením, za což jim a jejich paní učitelce i touto cestou
ještě jednou členové Klubu děkují.
16. května se uskutečnil autobusový zájezd pro členy Klubu s prohlídkou hornického muzea,
vyhlídky z věže ostravské radnice a dále návštěvou planetária v Ostravě-Porubě. I když počasí
účastníkům zájezdu příliš nepřálo, hodnotili jej kladně. Zde je na místě vyzvednout, že organizačně
zájezdy zabezpečuje členka výboru Klubu paní Karla Krejčí a tyto dosud byly vždy zdařilé.
Na pondělním dopoledním setkání členů Klubu si účastníci pro zpestření usmažili vaječinu.
Z připravovaných akcí to budou již tradiční měsíční přátelská posezení. Na 12. července zajišťuje výbor Klubu na terase restaurace Nautilus vystoupení dechové hudby z Brušperka, která na
letních posezeních členů Klubu vyhrávala úspěšně i v minulých letech.
Ve třetím čtvrtletí chce výbor Klubu zorganizovat další zájezd do bližších zajímavých míst.
Jak již bylo zmíněno, připraví výbor Klubu v podzimním období další besedu o zajímavé zemi.
Na akci budou pozváni všichni občané mající zájem o bližší poznání.
Zpracoval František Novák

ČERVEN – měsíc myslivosti
Označení června jakožto měsíce myslivosti uvedla tehdejší Československá myslivecká jednota v roce 1959 jako velkou a významnou
celostátní propagační akci. Právě v měsíci červnu na přelomu jara
a léta je naše příroda plná života, vše bují, kvete, rodí se mláďata. Je
to měsíc, ve kterém vše živé potřebuje naši nejvyšší péči a ochranu.
Většina spárkaté zvěře klade mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců,
bažanti vodí kuřátka. Poskytněme jim klid v přírodě, bojujme proti
ztrátám na mladé zvěři a chraňme nové životy.
Zvěř má v přírodě mnoho nepřátel. Denně musí být obezřetná

12

KRMELÍN

nejen proti přírodním predátorům (kuny, lišky), ale také proti kočkám, psům a rozmarným iniciativám člověka. Velice je oblíbené běhání a vodění psů mimo cesty, módní ježdění na koních
a motorkách. I když třeba kůň do přírody patří, zvěř je v tomto období rušena. Majitele luk by měli
dodržovat předpis o nahlášení kosení trávy.
Je přímo balzámem, když se v dnešní uspěchané době jen tak projdete po polních a lesních cestách. Zvěř většinou o vás ví, je obezřetná a pokud není přímo ohrožena, zůstane na místě nebo jen
mírně poodběhne. Choďte proto tiše, nekřičte a případně svého psa mějte na vodítku. Už proto, že
je zakázáno nechat psy volně pobíhat.
Mějme proto všichni pro přírodu pochopení, navštěvujme ji, voďme do ní své děti a vnuky, ale
chraňme si ji. Je a bude taková, jakou si jí budeme nadále vytvářet. Píši o tom proto, že v prosinci minulého roku byla celá myslivost zapsána Ministerstvem kultury České republiky na seznam
nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR. O co usilovaly už minulé generace se podařilo
té současné. Myslivcům se tak do rukou dostal pádný argument, že jejich činnost, styl, filozofie
a dlouhodobě uchovávané tradice mají svou nezpochybnitelnou hodnotu. Je to důkaz toho, že myslivost je hodnotou, která zasluhuje ochranu a podporu jak od státu, tak i od všech občanů, Proto
všem občanům, kteří chodí v zimě přiležitostně krmit zvěř, za všechny myslivce děkuji.
Dle časopisu Myslivost Vladislav Bejoch

Z činnosti hasičů
Pravidelné hodiny v hale v zimním období zakončil poslední sobotu března
(31. 3.) halový blázinec s posezením. Ve stejném dni proběhly pro dětské kolektivy odborky ve Fryčovicích. Z našich sedmi dětí 2 získaly odbornost velitele a 5
strojníka. Odpoledne pokračovalo Fryčovickým čvachtáním v bazénu, soutěže
se zúčastnily mladší děti, i když se snažily co mohly, na starší a zkušenější sbory
nestačily a obsadily až poslední místo. Výborně připravená akce trvala přes tři
hodiny a všichni si užili spousty zábavy.
Ke správné reprezentaci mladých hasičů budou patřit i nové dresy, které byly sborem pořízeny
s přispěním dotace z rozpočtu obce Krmelín a daru p. Adámkové z výdělku
jarmarku. Tímto jí děkujeme. K tréninku útoků dětí využíváme vybavené trati v Oprechticích
a rovněž s tímto sborem spolupracujeme a kooperujeme účast kolektivů na soutěžích. Hlavní činností v březnu a dubnu byl výcvik požárního útoku pro dokončení celoroční soutěže Plamen u dorostu a příprava na účast v Moravskoslezské lize mládeže, jejíž nový ročník se rozběhl a už je za
svou polovinou. Mladší se nyní v celkovém pořadí pohybují kolem 4. místa z 9-ti. Starší žáci okolo
10. místa z celkem 16 kolektivů. Jsme rádi, že se nám přihlásily další a můžeme pomalu nasazovat
až 2 družstva mladších, i když na druhé straně nám to přináší složitější organizaci nejen při přepravě na soutěže.
Muži zorganizovali v rámci sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci sběr vyřazených elektrických spotřebičů. Akce se mezi občany setkala s velkým zájmem, sebralo se přes
stovku větších spotřebičů (televizorů, monitorů, praček apod.) a asi 6 m3 drobného elektroodpadu.
Z výtěžku si mohli pořídit nový koš a akubaterii pro jejich družstvo.
Stavění máje po několika letech zažilo tropické teploty. Návštěvníci se mohli zchladit čepovanými pivy Radegast i od Hodže a občerstvit širokou paletou dalších nápojů. Makrely, steaky i klobásy
šly na dračku a domácí kapela HEC nutila všechny zpívat a tancovat až do konce. V soutěži Jistá
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ruka jsme ty nejšikovnější s šipkami a kladívkem odměnili drobnými cenami. Tombola zase pobavila děti i dospělé.
Hned následující týden jsme vypomáhali s přípravou, zajištěním a občerstvením na slavnosti
obce na krmelínském kopci u příležitosti 565 let od první písemné zmínky o obci.
Pro kolektivy dospělých se hlavní část sezóny – účast v Beskydské lize – do níž se letos kromě žen
přihlásilo i družstvo mužů – rozběhla až v červnu. Nicméně nezbytnou podmínkou je při ní účast
na okrskovém kole, které proběhlo 8. 5. ve Fryčovicích. Ženy skončily 2. ze 3 a muži 5. z 8 družstev.
Pohárová soutěž v sobotu 19. 5. 2012 měla dvě části. V dopolední se utkali mladší a starší žáci ve 4. kole MSL mládeže. Z 28 družstev si v obou kategoriích vedl výborně Jistebník,
když v mladších skočil 2. za Novou Vsí a třetím Nýdkem a v kategorii starších vyhrál před
Oprechticemi a Petřvaldíkem. Naše družstvo starších si počínalo lépe, skončilo 5. z celkově
18-ti družstev, mladší obsadili 7. a 9. příčku z deseti.
Odpolední část náležela soutěži dospělých. Tradiční trať do schodů přilákala, i přes kolizi naší
soutěže s jinou, 19 kolektivů. Mezi muži jediná časem pod 18 s zvítězila Nová Ves před Frýdkem A
a Řepištěm. Ženská kategorie čítala 4 družstva. Domácím ženám se podařilo obhájit loňské prvenství před Paskovem a Baškou a užívat si zasloužené finanční a věcné ceny.
Kácení máje, jehož stěžejním bodem je jeho pokácení, jsme si udělali pro radost. Členové, kteří
se nejvíce podíleli na posledních akcích a pozvaní sponzoři sboru mohli ochutnat grilovanou kýtu
a utkat se v disciplínách zručnosti, ti nejlepší byli odměněni cenami a poctěni ruční pilou podřezat
májku.
Zásahová jednotka měla na konci dubna rušné období.
Nejprve byla povolána v sobotu 21. 4. 2012 krátce před 16. hodinou k požáru v rodinném domě
v Krmelíně. Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že hoří koš s papírem a pracovní stůl v pracovně
majitele domu. Ten se snažil požár hasit již před příjezdem hasičů pomocí hasicího přístroje, ale
úplně se mu požár likvidovat nepodařilo. Hasiči požár uhasili během čtvrthodiny a po požáru dům
odvětrávali. Požárem byl zničen pracovní stůl s vybavením a teplem došlo i k poškození omítek
v místnosti. Kromě Krmelína a dvou jednotek profesionálních hasičů HZS MS kraje dorazili ještě
hasiči z Brušperka. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na
200 tisíc korun.
K dalšímu požáru byla povolána jednotka ve čtvrtek 26. 4. 2012. Na rozhraní obcí Sviadnova
a Žabně byla v novostavbě rodinného domu zahořená pod vrchní venkovní vrstvou z desek spodní
izolace v rozsahu cca 3x4 m. Po jednotkách z HZS Frýdek-Místek, Paskova a naší dojela cisterna
SDH Brušperk. Hlavní ohnisko již bylo uhašeno a tak jsme se podíleli na rozebírání vrchní vrstvy
a dohašování izolace.
Poslední akcí byla účast na námětovém cvičení okrsku, které bylo svoláno na odpoledne 1. 5. 2012
do Košatky. Po dojezdu zásahového vozidla na místo byl orientačně představen způsob hašení a zajištění vody při pravděpodobném požáru myslivecké chaty. Cvičení se zúčastnily všechny sbory
z brušperského okrsku.
Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno na internetových stránkách sboru na adrese:
http://sdhkrmelin.cz, kde najdete informace o sboru, fotografie, odkazy na videa a další.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín
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Ohlédnutí za skautským rokem 2011/2012
Chceme se s vámi po dlouhé době zase jednou podělit o zážitky a úspěchy, které jsme za tento
školní rok zažili. Rok 2011/2012 byl totiž v mnohem zvláštní.
Již před rokem k nám do oddílu přišlo mnoho nových dětí,které v té době chodily ještě do školky.
Tento trend pokračoval i v září, takže najednou v oddíle máme 19 dětí a musíme se tedy otáčet,
abychom tento nápor zvládli. Pořádáme pravidelné páteční schůzky, které jsou většinou zvlášť pro
kluky a holky, které baví jiné aktivity než bojovná vlčata (kluci od 6 do 11 let).
Jako tradičně jsme se zúčastnili tábora na Slezské Hartě, krásné přehradě v Jeseníkách. Byli jsme
za kovboje stavící na divokém západě železnici. Hráli jsme spoustu skvělých her s tématikou divokého západu, chytali bandity a utkávali se s indiány. Odnesli jsme si spoustu zážitků a poznali nové
kamarády díky setkání s jinými oddíly, ale i dětmi, které s námi letos mohly jet i přesto, že nechodily
do našeho oddílu.
Koncem srpna jsme také podnikli s rovery dlouho chystanou opravu jedné stěny na skautské
mohyle na Ivančeně. Protože se nám nelíbí stav této výjimečné stavby, vypravili jsme se po dohodě
s okresem do Beskyd a během dvou dnů podnikli kroky k zastavení destrukce mohyly.
V polovině října jsme se již
tradičně zúčastnili skautské akce
ve Vidnavě „ Stínadla se bouří“,
kterou pořádají skauti z Jeseníku.
Děti si tak ve starobylém městečku na hranicích s Polskem mohly
prožít dobrodružství z dob Rychlých Šípů. Na akci byla více než
stovka skautů a velmi se líbila.
Další naší tradiční akcí bylo
spolupořádání Reje duchů pro
děti místní základní školy. Na trase, která začínala u školy a končila na Krmelínském kopci bylo
schováno několik našich strašidel
a na kopci čekala velká vatra. Jednotlivé třídy si pak vypustily po jednom lampionu, který si předem ve škole připravily a nakonec
si všichni mohli zkusit stezku odvahy. Akce se velmi líbila, i když nás moc nepotěšila zvýšená agresivita některých dětí vůči našim strašidlům.
V listopadu se nám zase naskytla velká příležitost a dostali jsme pro Krmelín jednu ze 100 lip
srdčitých, které se vysazovaly k příležitosti 800 let od narození svaté Anežky České. Mohli jsme ji
tedy začátkem listopadu vysadit za kostelem místo starých a nemocných lip, které byly nedlouho
předtím vykáceny. Tuto lípu nám později posvětil otec Petr Eliáš za přítomnosti účastníků mše
svaté, tehdy konané kvůli rekonstrukci kostela, v Obecním domě. Věříme, že nám lípa poroste
k radosti všech občanů obce.
Na podzim jsme také podnikli první prořezávání keřů okolo Pomníků padlých v centru obce, což
byl první krok ke slíbené péči o tuto památku na padlé za 1. a 2. světové války. Další fáze nás čeká
v nejbližších dnech, kdy bude doba vhodná k prostříhávání keřů. V letošním roce již celé vedení
oddílu studuje na vysokých školách.
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Prosinec byl ve znamení svátků a adventu. Začátkem měsíce jsme ale podnikli ještě jednu cestu
na Ivančenu, kde jsme pokračovali v opravách mohyly. Další akcí byla tradiční mikulášská nadílka
na základní škole, kde jsme pomáhali. V polovině měsíce nás čekala jedna výborná akce, která
navazovala na jarní běh, a to Zimní krmelínské zápolení. Protože byl ale prosinec velmi teplý a po
sněhu nebyla ještě ani 15. ani památka, rozhodli jsme se udělat tuto soutěž podobně jako na jaře.
Děti čekaly kolektivní soutěže jako ringo, lakros a podobné aktivity. Akce se velmi povedla, jen nás
mrzí, že přes pěkné počasí byla účast velmi malá.
Před vánoci jsme také měli v klubovně vánoční besídku pro naše děti, kde jsme krom obdarovávání svých brášků a sestřiček nezapomněli na lesní zvířátka a zanesli jsme jim nějaké ovoce a zeleninu do lesa. Pár dní předem nás ale zasáhla zpráva o úmrtí bývalého prezidenta a skauta Václava
Havla. Zúčastnili jsme se Smutečního dne v krojích.
Leden a únor byly u nás ve znamení zimních radovánek, ale taky plánování. Rozhodli jsme se
totiž, že musíme opravit naší klubovnu a požádali jsme o dotace na rekonstrukci. Bohužel se nám
v letošním roce nepodařilo na dotace dosáhnout a budeme tak muset hledat jinde nebo počkat
do dalšího roku a doufat v úspěch. Krom toho jsme opět pomáhali s maškarním plesem pro děti
místní základní školy. Měli jsme na starosti šatnu a prodej vstupenek.
V březnu začaly vrcholit přípravy na celostátní akci výstup na Ivančenu, kterou jsme letos s okresem připravovali. A tak mohly naše děti pod vedením Cvrčka 21.4. ráno vyrazit k mohyle, kde na
ně čekala bojovka, asi 2500 skautů z celé republiky, mše svatá a několik slavnostních ceremoniálů.
Nahoře jsem byl i já jako hlavní organizátor akce. Nemohl jsem se proto vydat s ostatními až na
Lysou horu, kam všichni i přes mokrý sníh a nevlídné počasí zdárně dorazili.
O pár dní později nás čekala další akce. Vyvrcholily oslavy 100 let od založení skautingu v České
republice. Všichni jsme se oblékli do krojů nebo alespoň dali na krk skautský šátek a vyrazili s nimi
do práce, školy nebo jenom tak ven. Po celé republice probíhaly různé větší a menší oslavné akce
a někteří z nás se jich také zúčastnili.
Ještě v tom samém týdnu proběhlo u základní školy dopravní odpoledne sponzorované MŠMT
pro děti z naší obce. Akce proběhla opět ve spolupráci s unií rodičů Základní školy TGM. Pro
účastníky byly připraveny hry, soutěže, občerstvení, ale i několik veteránů a jedno nové Ferrari.
Naši hlavní vedoucí se letos také rozhodli vzdělávat a tak podnikli na jaře několik cest na skautské semináře, zdravotnický kurz a zástupce vedoucího Cvrček také úspěšně absolvoval čekatelský
kurz, který je předstupněm před vůdcovskými zkouškami.
Já jsem se koncem května zase mohl za náš oddíl i okres zúčastnit Soustředění pro vodící psy
pořádané pro nevidomé a jejich psí pomocníky v Dolní Lomné. Měl jsem zde na starosti přípravu
doprovodného programu a provádění jednoho z nevidomých účastníků. Akce byla sponzorována
Třineckými železárnami, a.s., Moravia steel a.s. a Rotary klubem Ostrava, takže nás krom cvičení,
soutěží, her a jednodenní túry čekal i velký raut s hudebním doprovodem.
Ještě do konce školního roku a během prázdnin nás čeká již zmiňovaná úprava okolí pomníku
padlých, obnova studánek v katastru naší obce a další zajímavé aktivity. Nejvíce se ale už teď těšíme na tábor, který nás čeká v srpnu na krásném tábořišti u Slezské Harty a na další krásné zážitky
a dobrodružství prožitá s naším oddílem.
Více informací najdete na našich webových stránkách: krmelin.skaut.org
Za 1. skautský oddíl Krmelín – Vlci
Bc. et Bc. Dalibor Flám - Jaffar
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100 let skautingu v ČR
Letos uplynulo již 100 let od prvního skautského tábora, který podniknul Antonín Benjamín Svojsík spolu s třinácti chlapci nedaleko hradu Lipnice. Už tehdy
bydleli ve stanech s podsadou, světovém unikátu, který dodnes obdivují skautky
a skauti z celého světa. Zanedlouho se ke skautingu přidávají dívky. První tábor
skautek se koná v roce 1915 u Živohoště. Od té doby počty skautů u nás rapidně narostly. Skauti museli překonávat mnoho překážek, aktivně se účastnili
zakládání první republiky a působí jako spolehliví a rychlí doručovatelé poštovních zásilek.
Pak ale přišel rok 1940, kdy byl Junák, jak se naše česká organizace skautů a skautek jmenuje,
zrušen rozhodnutím K. H. Franka, byly rozehnány a zrušeny skautské tábory. Mnoho skautů se za
druhé světové války účastnilo ilegálního odboje nebo bojů na všech frontách. Sedm set z nich za to
zaplatilo životem. Někteří skauti odešli do zahraničí a jiní se svými oddíly fungovali v jiných organizacích. Totalitní režim totiž nedovoluje činnost hnutí, které stojí na demokratických principech.
Obnovení skautingu přišlo hned v květnu 1945, kdy do našich řad přišlo čtvrt milionu členů. O rok později byla v Beskydech vystavěna kamenná mohyla na památku skautů popravených
v Polském Těšíně na konci války za účast v protinacistickém odboji. V tomto období fungoval
i první oddíl skautů v Krmelíně. Byla to sice na dnešní poměry spíše družinka, ale skauti v té době
mohli fungovat i u nás.
V roce 1948 byl ale Junák začleněn do Svazu československé mládeže
a roku 1950 opět rozpuštěn. Řada činovníků se stala oběťmi politických
procesů a strávila roky v komunistických žalářích.
V souvislosti s Pražským jarem přišlo další obnovení skautingu u nás
a od 29. března 1968 tak Junák mohl zase fungovat. To se ale změnilo
v roce 1970, kdy byl skauting po třetí na dlouhou dobu potlačen. Mnoho oddílů ale zase fungovalo v jiných organizacích a dařilo se jim udržet
i skautský program. České a slovenské oddíly fungovaly i v exilu.
Po sametové revoluci v roce 1989 jsme mohli opět začít fungovat.
28. prosince téhož roku byly schváleny stanovy organizace Český Junák –
svaz skautů a skautek. Znovu začala vznikat skautská střediska v mnoha
městech. Junák se stal členem mezinárodních skautských organizací. A opět se pustil do budování
své organizace.
V roce 2005 vznikla Charta českého skautingu na počátku 21. století. Ta dala podnět k inovaci
skautského programu pro modernizaci naší organizace.
Rok 2007 byl velkým datem pro celý svět. Bylo to sto let od založení světového skautingu v Anglii
a my jsme se jako skauti na celém světě těchto oslav zúčastnili. Několik tisíc skautů vystoupilo na
150 vrcholů v celé republice a my jsme byli mezi nimi. Spolu se skauty z okolí jsme přivítali úsvit
nového století na Skalce v Beskydech.
Junák za sto let své existence ovlivnil životy tisíců lidí. Můžeme mezi nimi najít právníky, prezidenty, lékaře, politiky, herce, vědce, spisovatele, novináře nebo třeba sportovce. Skauting vychovává
silné osobnosti. Letos se čeští skauti ohlížejí za uplynulým skautským stoletím. Ale před sebou
máme silnou budoucnost moderní organizace postavené na prověřených principech a myšlenkách.
Zdroj: www.skaut.cz, zde najdete také více informací
Bc. et Bc. Dalibor Flám - Jaffar
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Tenisté se konečně dočkali ...
V pořadí již devátá sezóna je pro oddíl
tenisu T.J. Sokol v Krmelíně významná,
neboť konečně se nám podařilo zlepšit
sociální zázemí pro sportovní činnost. Jak
jste byli již v minulém Zpravodaji obce
informováni, podařilo se nám začátkem
letošního roku výhodně zakoupit tři vyřazené obyvatelné kontejnery, které jsou
ve velmi zachovalém stavu. Umístili jsme
je kolmo před kurty, takže prostranství
před vchodem do zdravotního střediska
získalo na vzhledu a bude sloužit i pro
účely příjemného posezení v závětří zdravotního střediska při různých akcích jako jsou už tradiční vítaní jara, babí léto či četné turnaje. Byla vybudována betonová opěrná zeď, která vymezuje
zámkovou dlažbu od příkrého svahu a na ní připevněno ocelové schodiště, které umožňuje přístup
k čerpačce. Schodiště je dostatečně dimenzované, bezpečné a pohodlné, takže bude určitě sloužit
i pro návštěvníky zdravotního střediska, kteří auta parkuji pohodlněji na parkovišti u potoka.
Dva kontejnery jsme spojili v jeden celek, čím se nám vytvořila velká místnost o velikosti 30
metrů čtverečních, která slouží nejen správcům, ale zároveň i jako klubovna a schůzovní místnost.
Klubovna byla vybavena nejnutnějším nábytkem i malou kuchyňkou, což umožňuje připravovat
drobné občerstvení při různých sportovních a společenských akcích. Největší radost naši tenisté
mají však z kontejneru se sociálním zařízením. Vždyť to nejvíce scházelo. Měli jsme sice možnost
využívat sociálních zařízení ve vedlejší sportovní hale, ale bylo to trochu „od ruky“. Sanitární buňka je opravdu komfortní se 2 sprchami, 4 umyvadly, 2 pisoáry, 2 WC a dostatečně dimenzovaným
elektrickým ohřívačem vody. Jsme si vědomi, že se nám podstatně zvýší náklady na vodu a elektřinu, ale to musíme do budoucna nějak vyřešit.
Celá tato investiční akce byla zvládnuta v rekordním čase, během dvou měsíců, kde na výstavbě
se významně sponzorsky podílely firmy (Šulák, Betochem, Madry), které provedly některé práce.
Zámkovou dlažbu před zdravotním střediskem zajistila obec Krmelín vlastně na svém pozemku
a vylepšila tím vstup do zdravotního střediska. Na této akci bylo dosud členy oddílu odpracováno
více jak 500 brigádnických hodin, kde tíha spočívala na pár jednotlivcích. To bohužel není nic
nového a setkáváme se s tím i u jiných společenských organizací, kde jedni táhnou a druzí se jen
vezou a s oblibou kritizují.
Tenisová sezóna se rozjela i přes nepřízeň počasí bez větších problémů.
Kurty byly včas po zimě upraveny, takže oficiální hraní pro veřejnost bylo zahájeno již od 25.
dubna. Následné přízemní mrazíky sice povrch kurtů trochu narušily, ale velmi rychle byly opraveny a stav kurtů je už uspokojivý. V sobotu 26. 5. 2012 se konalo již tradiční vítaní jara, kde vedle
sportovního zápolení přišla na řadu i zábava u moravského vína a kulinářských výrobků našich
žen. Na kurtech se vystřídalo 16 tenistů, kteří si s chutí zahráli a pak jim vedle vína chutnalo
i sponzorské pivo od Hodže. Zábava se protáhla až do půlnoci, k čemuž přispělo i solidní počasí
a prvně i využití klubovny. Všichni zúčastnění, kterých bylo přes 40, byli nadmíru spokojeni a už
se těší na podzimní „babí léto“.
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Letní sezóna se rozjela na plné obrátky. Probíhají mistrovské soutěže žen, mužů i veteránů, tenisová škola se přesunula na venkovní kurty, kurty využívají v hojném počtu nejen členové našeho
oddílu, ale slouží i široké veřejnosti nejen z Krmelína, ale i z okolí. Tradiční turnaj ve čtyřhrách
mužů o „Pohár obce“ se uskuteční v sobotu 28. července 2012 na místních kurtech. Tento turnaj
dozná malou změnu. Nebudou pozýváni hráči z dalekého okolí s vysokou výkonností, ale chceme
zapojit do turnaje co nejvíce našich hráčů a omezit počet dvojic na 16, aby se nemusela část utkání
hrát na kurtech v Brušperku, ale všechna utkání budou hrána na domácích kurtech. Tento turnaj
bude už v pořadí 8. ročníkem a záštitu má opět starosta obce, ing. Václav Zezulka. Turnaj začíná
prezentací v 8,00 hodin a zveme nejen samotné hráče, ale také diváky.
Pchálek Leoš, st.

Ze sokolského dění ...
největší událostí od vydání posledního obecního zpravodaje, bylo uspořádaní „Rock show“ na
házenkářském hříšti, které bylo již 22. ročníkem v postupném sledu. Je to nejstarší hudební festival
v okolí a za tu dobu svého trvání se na našem hříšti vystřídalo mnoho hudebních skupin, známých
i méně známých. Na letošní ročník zavítala i Aneta Langerová se svou skupinou a příznivce tohoto
žánru určitě nadchla. Nejen, že zazpívala v delším než hodinovém vystoupení své největší hity, ale
byla milá a komunikativní a podepsala se bez okolků mnoha zúčastněným. V průběhu festivalu
vystoupilo celkem 8 kapel a hrálo se a zpívalo až do tři hodin ranních. K vysoké návštěvnosti, která
přesáhla tisícovku, přispělo i počasí, které se výjimečně obešlo bez deště. A tak hlavní organizátor
David Ptáček byl určitě spokojenější než při těch propršených minulých ročnících.
Na závěr června, o víkendu krmelínské pouti, se připravuje třídenní sportovní a kulturní program rovněž na házenkářském hříšti. Nejdříve krmelínští motorkáři organizují v pátek 22. 6. 2012
letní kino, kde od 21 hodin bude promítán atraktivní film „Muži v naději“. Začátek je stanoven na
19 hodin a před zahájením promítání i po něm bude postaráno o bohaté občerstvení.

Sobotní odpoledne přinese exhibiční utkání v házené a futsalu
15,00
16,00
17,30
19,00

žáci
stará garda
muži
futsal

Krmelín
Krmelín
Krmelín
Krmelín

-

Paskov
Frýdek-Místek
Hlučín
Světlov

Večer pak začne taneční zábava s D. J. Radimem. Nedělní odpoledne bude od 14 hodin pro děti
a mládež, kde známí klauni Hugo a Kalimero budou děti bavit, s nimi soutěžit a organizovat různé
hry. Kromě toho budou pro děti různé atrakce /kolotoče, vystavena hasičská technika, motobike
apod./ Aby připravovaný program splnil svá očekávání, musí být potvrzen hojnou účastí a v neděli
hlavně dětmi. Po celé tři dny se bude grilovat a nabízet se budou domácí pochoutky. Vstup v sobotu
a v neděli bude zdarma. Zveme k hojné účasti.
Sportovní činnost organizována v hale začátkem prázdnin končí a zahájena bude až v září. Jen
karatisté a zájmové sporty budou pokračovat i během prázdnin.
Futsalisté skončili již v měsíci dubnu a umístili se v divizi skupiny „F“ na pátém místě s 19 body
a skorem 68:72, béčko, které hraje I. třídu ostravské skupiny, skončilo na 6. místě s 23 body ze 16
družstev této soutěže.
V oddíle stolního tenisu sestupovou hrozbu zachránilo jen béčko, zatímco áčko z okresního pře-
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boru sestoupilo do nižší soutěže. Odchod dřívějších opor zanechal hlubokou stopu a snad nižší
soutěž bude pro hráče příležitostí, aby se v dalším ročníku vyhnuli sestupovým problémům a nehráli stále pod tlakem.
Oddíl házené ukončil mistrovskou sezónu 2011/12
v pátek 8. června posledním vzájemným utkáním
mužů našeho áčka proti béčku. Ani tato sezóna
z dlouhodobého pohledu nebyla příliš úspěšná.
Vždyť muži „A“ skončili na 4. místě se 37 body a skóre 721 : 510, béčko pak na 12. místě s 9 body v severomoravské lize. Nejlepšími střelci byli Mácha Petr
se 106, Balcar Ondřej se 101 a Vojtovič Radek se 100
brankami, v mužstvu „B“ Ručka Antonín vstřelil 86
gólů. Mladší žáci skončili na 7. místě s 12 body a skóre 187:312 v krajské soutěži z 9 družstev. Proč jsou v poslední době u našich družstev horší výsledky v mistrovských soutěžích? Je to mimo jiné i tím, že se přerušila kontinuita mladší, starší žáci,
dorost a muži. To bylo mnohá léta základním krédem oddílu k udržení úrovně házené v Krmelíně.
Jakmile vypadne některé mládežnické družstvo, pak vznikají problémy, které se následně nepříznivě projevují. A to je právě současná situace, kdy nemáme starší žáky ani dorost. Je stále obtížnější
přitáhnout mládež do házené, která je fyzicky i časově náročná. O tom by mohl dlouho vyprávět
Mirek Vijačka, který se právě o tu nejmenší drobotinu poctivě stará více jak 20 let. Snad se bude
blýskat na lepší časy, neboť o žáky a minižáky se začali systematicky starat vedle Mirka Vijačky také
trenéři Dan Břežný a Petr Mácha. Letošní předsezónní příprava byla velmi intenzivní. Tolik turnajů
a přípravných utkání, co sehráli naši mladší žáci, se stěží mohou pochlubit mnohá ligová mužstva.
A na hříšti je to již znát. Chce to však čas a výsledky práce se určitě dostaví.
V nadcházejícím ročníku dojde k určitým reorganizacím mistrovských soutěží. Dosavadní severomoravská liga se rozdělí na severní část a střední, to znamená, že mužstva kolem Rožnovska
odejdou z naší soutěže. Tím dojde ke snížení počtu družstev. Není dosud rozhodnuto, zda se bude
hrát dvoukolově nebo čtyřkolově.
Oddíl karate, který je tak trochu na okraji pozornosti naší veřejnosti, vykazuje stále solidní aktivitu a dosahuje dobré výsledky na různých soutěžích. Pravidelné náborové akce udržují stav členské základny na poměrně vysoké úrovni. První půlrok se karatisté věnovali zdokonalování dovedností stálých členů a přípravě na zkoušky na další žákovské stupně. Pro rozvoj činnosti oddílu bude
mít určitě příznivý vliv návrat Tomáše Bočka a zakladatele oddílu v Krmelíně Miloslava Zezulky,
který je nejen výborný karatista, ale především učitel. Oba v minulosti výrazně proslavili náš oddíl.
V minulém zpravodaji jste byli informováni, jak napjaté je financování sportovní činnosti a krytí
provozních nákladů v naší jednotě. Aby to bylo doloženo fakty, uvádím výdaje za elektřinu a plyn
za sezónu 2011/2012, které zatěžují nejvíce náš rozpočet. Za elektřinu jsme zaplatili zhruba 99 tisíc
Kč a za plyn dokonce 275 tisíc Kč. Jen pro srovnání se sezónou 2008/09 je to navýšení u elektřiny
o zhruba 13 tisíc Kč a u plynu o 92 tisíc Kč, přičemž u obou energií došlo ke snížení spotřeby
v měrných jednotkách. Navýšení o 105 tisíc Kč během tří let při nižší spotřebě je opravdu pro naši
jednotu skoro neřešitelné, bereme –li v úvahu, že v důsledku kolapsu Sazky jsme z ČSTV nedostali
žádné dotace. Ještě v nedávné minulosti jsme dostávali 100 až 150 tisíc Kč ročně. Připočteme-li
k tomu spotřebu vody, pak za energie zaplatíme více jak 400 tisíc ročně. K tomu není třeba nic
dodávat. Závidíme našim hasičům, kteří jsou rozpočtovou organizací obce, že se o energie nemusí
tolik starat, i když určitě i oni přijímají úsporná opatření.
Pchálek Leoš, st.
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Zpráva o činnosti ČZS V KRMELÍNĚ
Po dlouhé odmlce podávám zprávu o práci a činnosti zahradkářského spolku v naší obci.
Současný stav čítá 36 členů. Spolek řídí osmičlenný výbor, jmenovitě přátelé Študent František,
Mácha Milan, Jakubek Karel, Matušinský Dušan, Petrovský Oldřich, Havránek Dušan a manželé
Sýkorovi Jana a Zdeněk. Přítelkyně Sýkorová je zároveň naším zástupcem v okresní radě a konstatuji, že výbor pracuje velmi dobře a spolehlivě.
Jediným majetkem je moštárna spolku na ulici Na Rybníčku, o kterou se dle mého staráme vzorně, protože je jediným příjmem financí spolku. Kdo znal vybavení z dřívějška tak ví, že moštárna
prošla zásadní rekonstrukcí. Díky příteli Jamrozovi, který za velmi pro nás výhodných podmínek
přebudoval ruční lis na čerpadlo poháněné elektromotorem, a tím nám odpadla těžká práce a hlavně se zkrátila doba lisování, za což mu srdečně děkujeme.
Pracovní osádku lisování nyní tvoří p. Jakubek Karel, Študent František a Sýkora Zdeněk. Za loňskou sezónu, září a říjen, bylo vylisováno téměř 9 000 litrů moštu. Za velkou oblibu moštárny, kam
jezdí pěstitelé ze širokého okolí vděčíme kvalitě práce a hlavně finanční dostupnosti za lisování.
I přesto nás potkaly i nemilé „patálie“ . Začátkem listopadu loňského roku se nám do moštárny
vloupali neznámí vandalové a odnesli si tlakovou myčku, kterou nutně potřebujeme na praní lněných plachet a varnou konvici. Ještě horší překvapení nás čekalo po zimní přestávce. Zimu totiž
nevydržela střecha moštárny a při jarních deštích byly promočeny trámy a stropy, přesto, že jsme
na podzim střechu kontrolovali. Proto patří také velký dík firmě „František Tatay“, která střechu
rychle a kvalitně opravila za velmi příznivou cenu jako sponzorský dar. Obecní úřad nám z rozpočtu obce věnoval na opravu částku 8 000 Kč, i za to děkujeme. Každoroční práci v moštárně je
vymalování, vymytí a příprava na novou sezónu.
Velice si vážíme také spolupráce se členem okresní rady ČZS s přítelem p. Ogorným z Fryčovic,
který je pravidelným hostem našich výročních schůzí. Těšíme se na další spolupráci s ním a na jeho
odborné přednášky. Rovněž nás také čeká, jako každoročně, výběr zájezdu na některou výstavu
zaměřenou na pěstitelství a ovocnářství. Bude výborem upřesněno.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří pro organizaci něco udělali. Všem členům přeji pevné
zdraví a hodně dobrých pěstitelských výsledků na našich zahrádkách.
František Študent, předseda ČZS v Krmelíně

Něco o chovatelích
Koncem měsíce dubna jsme znovu začali s rekonstrukcí našeho střediska. V zadní části byla
oklepána stará omítka a izolovány všechny stěny. Zdi byly znovu omítnuty. V měsíci květnu jsme
provedli očkování králíků proti moru a myxomatóze, naočkovali jsme asi 250 ks (očkovalo se
i nečlenům). Jelikož se nám nedaří v soutěži mezi organizacemi dosáhnout vítězných míst a obsazujeme 2. a 3. místo v celkovém hodnocení, domluvili se dva chovatelé a 26. května zajeli na
nákup nové krve do svých chovů do východních Čech. Přivezli si chovný materiál, jsou to všechno
mláďata,, která se dají využít až na příští výstavě a doufáme, že se nám tento nákup vyplatí, a že se
nám zlepší naše umístění.
Rovněž jsme začali s přípravou chovatelské výstavy, na kterou Vás všechny srdečně zveme. Chovatelská výstava se koná 23. až 24. 6. 2012 v chovatelském areálu.
Za ZO ČSCH Miroslav Klimeš
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Ze života včel, včelařů a včelaříků
Jak již jsem uvedl v prvním čísle Zpravodaje, naši chovatelé na podzim zazimovali 224 včelstev.
Vlivem Varroázy a silným čtyřtýdenním mrazům ke konci zimy jsme ztratili 37 včelstev, což je
16,5% původního stavu. Provedli jsme plošné jarní přeléčení včelstev a vstoupili do nové sezóny s úmyslem ztráty nahradit. Pokračující časté a výrazné výkyvy charakteru počasí způsobily, že
první snůška z ovocných stromů a řepky byla podprůměrná. Včelaři však nikdy neklesají na mysli,
nenaříkají, ale vždy věří, že v dalším období to bude lepší.
Radost nám dělá Včelařský kroužek mládeže. V letošním
roce jsme zahájili jeho činnost v měsíci dubnu. Jeho posláním
je učit se včelaření v teorii i v praxi, rozvíjení přírodovědných
znalostí, účastnit se výstav, výletů a exkurzí se včelařskou tématikou. Členství v kroužku je bezplatné a schůzky jsou 2x
měsíčně, případně i mimořádně a probíhají na školním včelíně v areálu Pekařství Boček na Světlově. Kroužek zajišťuje
ochranné kukly, klobouky a rukavice. Vhodné oblečení pro práci se včelami musí mít děti vlastní.
V současné době kroužek navštěvují včelaříci Balabánová Helenka, Milatová Simonka, Golka
Standa, Maitner Honzík, Nykl Jirka , Sasín Vašek a Stolař Matěj. Mají velice dobrou účast na schůzkách a také očividný zájem o poznání života včel a jejich chovu. Poslední akcí bylo medobraní
a všichni prokázali jak jsou šikovní při odvíčkovávání plástů, ukládání do medometu i při vlastním
vytáčení. Přímo je fascinoval pohled na vytékající zlatý včelí produkt přes síto do nádoby. Každý
včelařík si donesl skleničku a domů pak odcházel s 1 kg medu. Součástí medobraní bylo i pečení
bramborových placků a volích ok z křepelčích vajíček.
V měsíci červnu ještě mimo schůzky kroužku připravujeme zájezd do Včelařského domu v Chlebovicích, kde se nachází včelařské muzeum, skansen a naučná expozice včelařsky významných
stromů a keřů. Bezpečná doprava dětí na zájezd je zajištěna. Na
včelařské farmě v Pržně se každý rok o prázdninách organizuje
včelařský dětský tábor. I tam bychom chtěli naše včelaříky zavézt
a v dalších létech by se pak mohli sami na tábor přihlásit.
Vstup do včelařského kroužku je otevřený, rodiče mohou kdykoliv své děti z 2. až 5. třídy ZŠ
T.G.M. přihlásit u vedoucího kroužku p. Aleše Blatoně, případně u mě. Po vypsání přihlášky se dítě
ihned stává včelaříkem.
Jak již jsem uvedl, včelaři točili jarní med a nyní s optimismem očekávají letní snůšku u nás převážně z lip. Připomínám známou skutečnost, že český med je ochranná značka s vlastní normou
přísnější než v Evropské unii. Zárukou kvality je med od známého včelaře. Zásadně nekupujte med
v Supermarketech. Stačí se podívat na tmavé (údajně lesní) medy. Jsou řídké jako polévka, jsou to
medy míchané z jihoamerických a východoasijských medů mnohdy s přísadou sirupů. V mnoha
vzorcích jsou zjišťována i rezidua antibiotik. Varování na falšované medy stále častěšji vidíme
i v televizi ve zprávách o kontrolách obchodní potravinářské inspekce a Veterinární správy.
Nákupem medu od včelařů podpoříte chov včel v naší obci a zemi a tím i přírodní rovnováhu.
Vždyť tam, kde nežije včela, nemá co pohledávat ani člověk.
Závěrem citát jednoho z nejvýznamnějších vědců světa Alberta Einsteina:
„ZMIZÍ - LI Z NAŠEHO ŽIVOTA VČELY – SKONČÍ ŽIVOT ČLOVĚKA“.
Ing. Miroslav Kanclíř, předseda ZO ČSV Krmelín
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Mezi námi,
léto budiž pochváleno-zbožné přání nás všech. Přejeme si, aby i počasí odpovídalo ročnímu
období a my se radovali nejen ze sluníčka, ale i z ú rody ve skleníku, zahradě na keřích i stromech.
Ale - úroda ve skleníku, pokud si ji nezvolili za svůj domov slimáci,
zvítězí. Ostatní je podřízeno počasí a jak víme, příroda má své zákonitosti. Těšme se alespoň
z toho mála, co sklidíme na zahrádce a z ovoce na stromech, především třešně obírejme dříve, než
si je za svůj cíl zvolí ptáci. A třešně, především chrupavky, chutnají.
Mnohokrát se zmiňujeme o našem krmelínském kopci. Je dominantou a měla by se stát místem
konání různých kulturních akcí.Letošní slavnosti obce, konané 7. 5. 2012 , svou návštěvností potvrdily, že občané měli zájem a i přes nepřízeň počasí, za kulturou zašli. Akce se konala na počest
565. výročí první zmínky o existenci naší obce, které připadlo na den 9.ledna t.r. Líbil se ohňostroj
a s ohledem na lokalitu, byl nepřehlédnutelný.
Těšíme se na naši pouť. Rodiny se navštěvují, jsou zváni nejen ke stolu, ale stále častěji obcí
procházejí. Obdivují se zástavbě, zajdou na hřbitov, navštíví restaurační zařízení, procházku si
udělají třeba i na náš "krmelák". A budou se obdivovat všemu, co v naší obci je, ale co my nevidíme.
A tak věřím, že budou všechny trávníky posečeny, upraveno prostranství u pomníku obětem
1. i 2. světové války, před rodinnými domky bude vše upraveno. Vše bude mít svého hospodáře.
Doma připravíme pohoštění - k vínu třeba čtverečky z listového těsta:
na plech vyložený pečícím papírem rozválejme listové těsto, potřeme rozšlehaným vejcem/lehce/,
posypeme drobně sekanými oloupanými mandlemi, rádýlkem nakrájejme čtverečky a po upečení uvidíte, jak budou chutnat! Ráda připravuji i závitky z kuřecího masa/prsou/-po lehkém naklepání
osolím, opepřím, přidám tenký plátek slaniny, plátek šunky, plátek tvrdého sýra, snítku rozmarýnu,
snítku petrželové natě, zabalím a položím na obdélník listového těsta. Po zabalení položím na plech ,
vyložený pečícím papírem a upeču. Jako přílohu zvolím nové brambory, posypané zelenou petrželkou
a růžičku z másla. Doplním okurkovým salátem se smetanou/jogurtem/, česnekem a všem popřeji
dobrou chuť.
A moučník? Piškotová roláda s marmeládou, a na každý plátek kopeček šlehačky, rozpůlenou
jahodu se snítkou bazalky. Káva, čaj, , vody, děti s vnoučaty k Bočkovi na zmrzlinu a věřím, že opět
dojedou.
Konec školního roku – mnohdy toužebně očekáván dětmi proto, že následují prázdniny. Někdy
jsou to i cesty k prarodičům, nebo rodinné dovolené u nás, nebo v zahraničí. Ať to bude kdekoliv,
přeji všem dětem i jejich rodičům dovolenou podle představ se šťastným návratem domů. Domov
je zázemí a prožít dětství i mládí v takovém prostředí je devíza pro jejich další život.
Jsme nespokojeni s událostmi, které nás obklopují. Kradou i vládní činitelé. Co nám nikdy nikdo
nemůže vzít, je slunce. A to vychází každý den znovu a dává nám všem naději. A tak se těšme, bude
líp !
Vážení spoluobčané, pohodu, hezké dny, nejen sváteční, Vám přeje
Ludmila Adámková
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150. výročí Moravské národní slavnosti
V srpnu letošního roku vzpomeneme na Moravskou národní slavnost na Radhošti.
Dne 13. srpna 1862 se uskutečnil veliký tábor moravského, slezského, valašského a vlastně českého lidu na této bájné hoře. Byla to oslava nabývaného národního uvědomění
a předznamenala milénium příchodu Konstantina a Metoděje v čele byzantské misie na Moravu v r. 863.
Je to nádherné výročí, které si připomeneme na Radhošti,
u kapličky, u sousoší věrozvěstů. Připomeneme si tam všechno úsilí, které naši předkové svým rodinám, životu, národu,
kraji a republice tolik dávali a kteří se tolik obětovali.
Tehdejší slavnost je nejlépe popsána neznámým autorem-vlastencem v Opavském besedníku
(č. 17 ze dne 19. srpna 1862). Opavský besedník byl prvními (!) česky psanými novinami v našich
krajinách. Národní slavnost a její konání bylo ohroženo, vlastně byla odvolána pro nepříznivé počasí. Ale uskutečnila se manifestačními výstupy z Frenštátu a Rožnova. Do obou měst přijížděly již
v sobotu stovky hostů. Např. do Studénky vlakem a přes Příbor na vozech i pěšky. V neděli brzy
ráno si pak davy vlastenců z daleka i z blízka doslova vynutily výstup. Vyžádalo si to veliké a (dnes
bychom to nazvali) „operativní“ řešení , protože slavnost už byla přeložena na 3. září.
Z Frenštátu postupovali poutníci přes „Pustevni na horu vysokou 4.000 střevíců“, aby se tam
setkali s průvodem z Rožnova. Autor v OB popisuje barvitě a jistě upřímně krásu hor i výhledy, nadšení účastníků, těžkosti výstupu „pod trikolórami a svými korouhvemi“, euforii při setkání
i při projevech pánů Rudolfa Kallusa, Čeňka Janíka, prof. Tonnera a dalších. Přítomni „provolávali
Slávu císaři Františku Josefovi I. , který nám nejvyšším diplomem ráčil dáti svobodu shromážditi se
a slaviti slavnost národní“. Sešlo se asi 20.000 účastníků a celá slavnost, sloužené mše ve Frenštátu
i Rožnovu, pouť, setkávání, projevy a deklamace i sestupy zanechaly v mysli a paměti přítomných
trvalé dojmy.
K této době zaznamenal později starobělský písmák, že po zrušení roboty „s blahobytem přicházelo i národní uvědomění a vzdělání. Nejsilnějším popudem ... byl první tábor lidu, pořádaný 13. srpna 1862 na památném Radhošti a první pouť na Velehradě roku následujícího. Obou těchto slavností
se starobělští zúčastnili“. K této národní pouti byli předkové ze Staré Bělé a z celé farnosti – tedy
i z Krmelína vedeni místním farářem páterem Antonínem Hubáčkem (nar. v Odrách r. 1809, ve
Staré Bělé působil 1842-1865) a učitelem Ignácem Josefem Červenkou (1842-1888), mj. byl taky
později vyznamenaný Zlatým křížem s korunkou. Dá se předpokládat, že účastníky byli i tehdejší
občané Krmelína.
Moravskou národní slavnost si letos připomeneme setkáním na Radhošti v sobotu 11. srpna.
Je svoláváno Maticí Radhošťskou. Jejím předsedou je vážený pan Drahomír Strnadel, dlouholetý
starosta Trojanovic. Vedle samotného setkání bude biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz sloužit v 11.00 hodin mši svatou.
Na toto setkání si dovoluji pozvat všechny, kteří mají rádi naše Beskydy, kteří ctí své předky
a kteří ctí naše demokratické a křesťanské tradice. Ve Staré Bělé existuje jasný důkaz, že se občané
této poutě před 150 roky zúčastnili. A domnívám se, že mezi nimi byli i poutníci z Krmelína. Jejich
potomci by na Radhošti 11. srpna neměli chybět. My, jejich následovníci, máme morální povinnost
i třeba „pod svými korouhvemi a za svými předáky“ na tuto horu znovu vystoupat a tam se nad tím
vším zamyslet.
Srdečně zve Karel Sýkora, Proskovice
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SBĚR PAPÍRU
Ve dnech 26. 6. – 30. 6. 2012 proběhne u Hasičské zbrojnice sběr papíru.
Kontejner bude otevřen v pracovních dnech od 15,30 do 18:00 h, v sobotu od 8:00 do 10:00 h
Výtěžek z akce bude použit pro vybavení školní družiny.
Ten, kdo odevzdá nejvíce kilogramů papíru bude odměněn soudkem piva.
Vyhodnocení a předání výhry proběhne 1. 9. 2012 ve školní družině v Krmelíně.
Yveta Kovalčíková
Ceník komerční inzerce v Krmelínském zpravodaji
celá stránka formátu A5
600 Kč
½ stránky formátu A5
350 Kč
1/3 stránky formátu A5
250 Kč
¼ stránky formátu A5
200 Kč
řádková inzerce 30 Kč
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Srdečně Vás zveme
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31. srpna 2012 v 17:00 hodin

u DPS Bělásek,
Ostrava-Nová Bělá
Účinkují: Jana Doležílková, Eliška Weissová,
Mario Zhang, Jakub Kettner
a Moravskoslezská symfonieta Řepiště
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AUTOŠKOL A JELÍNEK
KRMELÍN – HASIČSKÝ DŮM
• výuka a výcvik AM, A1, A (do 25 kW),
A (bez omezení)
• B, B+E, C, C+E, T, D
• kondiční jízdy
• školení řidičů
• autobusová doprava
• půjčovna motocyklů
• pojištění vozidel (6 pojišťoven)

Nabízím ZEMNÍ PRÁCE:
- okopávání budov
- izolace základů domů
- zemní a výkopové práce
strojem (výkopy, základy,
přípojky, bazény, podklady pod zámkové dlažby,
chodníky, terénní úpravy)

F-M, tel.: 774 681 700,
775 637 265

ŽUMPA
12 m3 - 37.500 Kč
1-komorová železobetonová
cena včetně dopravy
do 20 km od Frýdku-Místku, výkopu,
osazení, zahrnutí
Tel: 608 877 165

ZDENĚK MATUŠÍK
ul. Výstavní 398, 739 24 Krmelín
mob.: 602 705 466
NABÍZÍ KAMENICKÉ PRÁCE
 broušení starých pomníků a žuly
 zhotovení nových pomníků
 sekání písma, příseky, opravy
 veškeré betonáže a opravy kolem pomníků
 prodej lamp, váz a vitrín

Jiří Jelínek, U Paleska 281
739 24 Krmelín
tel.: 737 575 139
nebo tel. č.: 736 676 139,
776 702 892, 558 641 041
e-mail: AJepe@seznam.cz

Nabízíme:
- stavby rodinných domů
- zateplení fasád
- čištění fasád
- zámkové dlažby
- sádrokartony
- omítky, obklady, dlažby
- stavby plotů
- zemní práce pásovým
bagrem
Jiří Fluksa, tel: 608 877 165,
www.stavby-rd.cz
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STŘECHY
Pokládka rovných a šikmých střešních krytin
Výroba a montáž klempířských prvků
a parapetů
Montáž střešních oken
Nástřik půdních prostor proti škůdcům
Zateplení střech
Hydroizolace
Stavba pergol
Montáž dřevěných podhledů
Odvoz a likvidace odpadů
Zednické práce
Zateplení stěn budov
Montáž plastových oken a dveří
Výroba a montáž okenních sítí a žaluzií
Kompletní dodávky materiálu

Zdarma zhotovení cenové nabídky
Dohodnutou cenu nenavyšujeme

Tel.: 775 210 970
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz
chrastinar@seznam.cz
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KOCOUREK JOSEF
VÁM NABÍZÍ
 čištění koberců a sedacích souprav
 půjčování stroje Kärcher
 mytí oken

Mobil: 606 363 300
731 490 561

STŘÍHÁNÍ PSŮ
Šárka Janoutová,
Na Cigánce 679, Krmelín
Objednávky na tel. č.
731 732 927
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