Občasník č.3

Říjen 2002

SENÁTNÍ A KOMUNÁLNÍ VOLBY V OBCI
Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 25. a sobotu 26. října a
volby členů zastupitelstva obce popř. 2. kolo voleb do Senátu následující týden v pátek 1. a
sobotu 2. listopadu letošního roku, a to v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Volební místnosti budou tradičně v Restauraci Na Světlově a v suterénu sportovní haly.
Informace o dění v obci od 22. zasedání zastupitelstva obce
 doplacení částky 31 600,- Kč ze SFŽP - ukončení dotace na plynofikaci ZŠ, MŠ, ZS
 odeslána přihláška do soutěže "Zklidňování dopravy ve městech a obcích" - ostrůvky v
silnici I/58
 oprava ostrůvku u hřbitova objednána u firmy Ing. Jiří Vala, Brušperk
 u firmy Talpa RPF, s.r.o. Ostrava objednáno provedení hydrogeologického průzkumu
hřbitova
 k 1.1.2003 zřízení právní subjektivity ZŠ a MŠ v souvislosti se zrušením Okresních
úřadů
 od 1.7.2002 zahájena oprava obkladů soklu chodeb v ZŠ
 od 15.7.2002 prováděny úpravy dveří v MŠ

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 26.6.2002
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a)
b)
c)
d)

kontrolu usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce
informaci o dění v obci od 22. zasedání zastupitelstva obce
zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Krmelín za rok 2001
stanovisko Okresního úřadu ve Frýdku-Místku, referátu regionálního rozvoje k návrhu
územního plánu obce Krmelín

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozbor hospodaření obce Krmelín za rok 2001
b) rozpočtové opatření č. 2/2002
c) podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb. a podle § 26 odst. 2 zák.50/1976 o
územním plánování a stavebním řádu a ve znění pozdějších předpisů územní plán obce
Krmelín v rozsahu závaznosti, jak je vymezen v regulativech územního rozvoje
d) ve smyslu § 84 odst. 2 písm. i) obecně závaznou vyhlášku obce Krmelín č.13/2002,
kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce, Regulačního plánu Krmelín

e) způsob vypořádání se s námitkami, které byly uplatněny při projednávání územního
plánu
f) další odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce za I. pololetí 2002 ve výši
50 % měsíční odměny
g) postup prací při přípravě pozemku za školou pro stavbu rodinných domů
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) informovat o postupu řešení úkolů 3 a), 3 b) z 18. zasedání zastupitelstva obce
b) opatřit Územní plán obce, Regulační plán Krmelín schvalovací doložkou
c) radě obce a stavební a ekologické komisi při radě obce povinnost dodržovat obecně
závaznou vyhlášku č. 13/2002 při výkonu státní správy i při výkonu investiční činnosti
obce
d) starostovi obce přenést
na stavební úřad v Brušperku a na příslušné odbory
Městského úřadu ve Frýdku-Místku povinnost dodržovat obecně závaznou
vyhlášku č. 13/2002
e) jednat s majiteli pozemků vedle obecní cesty k hřišti v Dole o uvolnění této cesty

Informace o dění v obci od 23. zasedání zastupitelstva obce
 povolení Okresního úřadu ve Frýdku-Místku k užívání stavby Vodovody Krmelín-lokalita
Na Rybníčku
 doplatek Ing.arch.Konečné za dokončení územního plánu obce ve výši 49 960,- Kč
+ 2 498,- Kč DPH
 vodovod ul. Starodvorská provede na základě výběrového řízení fa Jiří Vala v ceně 263
550,- Kč
 provedena úprava uhelny v budově MŠ na knihovnu v ceně 422 850,- Kč včetně
přestěhování
 po 23. září zahájí SmVaK I. etapu rekonstrukce vodovodu
 provedeny drobné stavební úpravy na budově MŠ v ceně 63 250,- Kč-firma
Jiří Malkovský
 chodník - II. etapa ul. Brušperská v úseku ul. Lipová-ul.Včelařská zhotoví na základě
výsledků výběrového řízení firma Jan Slabý v ceně 1 252 378,10 Kč se splatností do
31.7.2003
 na základě výsledků výběrového řízení provádí stavební úpravy v I. patře Obecního
domu (WC a Klub důchodců) firma Ivo Milota z Brušperka
v ceně 304 200,- Kč
 vodovod a kanalizaci na ul. Lyskova provede na základě výběrového řízení firma JOTA I. etapu v ceně 601 616,- Kč
 v ZŠ provedeny oprava soklu na chodbách, dlažby na chodbě v kuchyni a malování
včetně položení linolea ve třídě v celkové ceně 93 050,- Kč
 připravuje se asfaltování ul. Za Křížem směr Na Nový svět v ceně 163 670,- Kč
a ul. Nové v ceně 102 370,- Kč
 Ministerstvem pro místní rozvoj zrušena dotace z Programu obnovy venkova
(200 000,- Kč a 210 000,- Kč) v důsledku povodní
 firma Jan Slabý provádí postupně opravu výtluků v místních komunikacích
 s pojišťovnou Kooperativa uzavřena aktualizovaná smlouva na pojištění obecního
majetku za roční pojistné 26 333,- Kč
 poškození oplocení hřbitova při dopravní nehodě dne 9.9.2002
 dne 24. 9. 2002 v Praze vyhodnocení soutěže "Zklidnění dopravy v městech a obcích"

Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11.9.2002
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 23. zasedání zastupitelstva obce
c) informaci o vývoji příjmů a výdajů z obecního rozpočtu za 1. až 8. měsíc 2002
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočtové opatření č. 3/2002
b) prodej obecního pozemku parc.č. 1012 o ploše 4 948 m2 pro stavbu rodinných domů
za cenu úředního odhadu
c) zrušení organizační složky obce Základní škola TGM Krmelín a Mateřská škola
Krmelín
d) samostatnou právní subjektivitu Základní školy TGM Krmelín a samostatnou právní
subjektivitu Mateřské školy Krmelín
e) provedení 2. etapy stavby chodníku ul. Brušperská s finančním vypořádáním do 31. 7.
2003

SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Informace ke svozu a zneškodňování komunálních odpadů
Vážení občané,
likvidaci domovního odpadu bude zajišťovat i v příštím roce firma OZO Ostrava s.r.o
Cena za svoz a zneškodnění komunálního odpadu na období 15.10 t. r. až 14.10. následujícího
roku bude vybírána na Obecním úřadě v Krmelíně počínaje pondělím 7. října 2002 a to denně
v těchto hodinách:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8-11
8-11
8-11
8-11
8-12

12-16,30
12-15
12-16,30
12-15

Systém svozu lze zvolit tento:
Objem
nádoby
70 l
110 l
110 l

Četnost svozu

1 x za 14 dní
1 x za 14 dní
1 x týdně zima
1 x za 14 dní léto
110 l
1 x týdně zima
1100
l 1 x týdně
kontejner

Období svozu

Cena Kč

15. 10. 2002 – 14. 10. 2003
15. 10. 2002 – 14. 10. 2003
15. 10. 2002 – 14. 10. 2003

890,-1.100,-1.480,--

15. 10. 2002 – 30. 4. 2003
15. 10. – 31. 12. 2002

1.100,-1.490,--

Četnost svozu odpadu platnou do 14.10.2002 lze zachovat nebo změnit dle výše
uvedené tabulky. Popelnice musí být označeny známkou o zaplacení do 15.10.2002, jinak
nebudou odváženy.
Popelnicové nádoby nevyužívané od 15.10.2002 nutno na obecním úřadě odhlásit.

V cenách za svoz komunálního odpadu je zahrnut i svoz separovaného sběru,
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
organizuje 2x ročně obecní úřad.

Velkoobjemový odpad
Mobilní sběrna velkoobjemového odpadu bude občanům k dispozici v sobotu 12. října 2002
od 8 do 12 hodin na těchto místech:
1. ulice Stará cesta, prostranství před p. Miroslavem Známským
2. plocha vedle prodejny Potravin - před Sportovní halou v centru obce
3. ulice Na Brodě - před budovou Českého svazu chovatelů
4. ulice Záhumenní - před p. Dušanem Matušínským
5. parkoviště vedle hostince "Na Světlově"
6. ulice Hajní - před bytovkami Lesů
7. křižovatka ul. Školní a Světlovská "U kříže"
Do kontejneru s velkoobjemovým odpadem mohou občané odkládat např. nábytek, koberce,
televizory, rádia, matrace, pneumatiky, bílé domácí spotřebiče (ledničky,mrazničky, pračky).

Obec Krmelín uspěla v soutěži
V prvním ročníku soutěže "Zklidňování dopravy ve městech a obcích" získala nejvyšší
ocenění spojená s finanční prémií 100 000,- Kč města Luhačovice a Plzeň. Luhačovice byly
oceněny za okružní křižovatku na náměstí 28. října, která je zároveň funkční dopravní stavbou i
uměleckým dílem. Plzeň získala ocenění za přestavbu trolejbusové zastávky v ulici Na
Dlouhých, která výrazně zvýšila bezpečnost cestujících.
Třetí městský obvod Plzně si odnesl i další ocenění, spojené s finanční prémií ve výši
50 000,- Kč, a to za realizaci obytné zóny na Nové Hospodě. Stejnou částku získala i obec
Krmelín v okrese Frýdek-Místek za zklidnění průtahu silnice I. třídy procházejícího touto obcí.
Posledním oceněným je město Cheb, které získalo Cenu časopisu Moderní obec za atypickou
okružní křižovatku u nádraží. Slavnostní vyhlášení vítězných řešení za přítomnosti
vyhlašovatelů soutěže a členů odborné komise proběhlo 24. 9. 2002 v Galerii Jaroslava
Fragnera v Praze.

www.krmelin.cz
Název tohoto článku znamená, že se celosvětová síť Internet přiblížila i k naší obci.
Internetové stránky obce jsou v činnosti přibližně rok a půl, ale teprve v poslední době dostaly
novou tvář a obsahově se postupně přibližují informačnímu centru.
V současné době obsahují základní údaje o obci, odkazy na úřady státní správy, práci
zastupitelstva obce, kdo vám na obecním úřadě poradí a s čím, platné obecní vyhlášky,
směrnice a obecní zpravodaj z roku 2002 a 2001 v elektronické podobě. Obecní úřad na
odkazu úřední deska prezentuje aktuální zprávy a oznámení. Dále jsou zde formuláře obecního
úřadu, které je možno otevřít, vytisknout a přinést na obecní úřad. Obrovský prostor je zde pro
společenské i zájmové organizace, podnikatele a živnostníky, kteří zde mohou prezentovat
výsledky své činnosti nebo nabídky služeb.
Elektronická adresa obecního úřadu krmelin@iol.cz slouží ke komunikaci s obecním
úřadem Krmelín, podání žádostí a dotazů, dodání dokumentů.
Stránky se průběžně aktualizují a budou přinášet další užitečné informace a zajímavosti
z obecního úřadu i obce.
webmaster

Kraj před branou EU
Vážení čtenáři,
v následujícím seriálu článků Vás budeme pravidelně informovat o obecných zásadách,
ale také konkrétních aktivitách a úkolech, které mají přímý vliv na vstup ČR do EU.

Společný regionální operační program
Co to je SROP?
Společný regionální operační program (dále jen SROP) je strategický plánovací
dokument. Jeho účelem je definování oblastí, pro které chce členský stát Evropské unie čerpat
finanční prostředky ze strukturálních fondů. SROP obsahuje analýzu socioekonomické situace,
stanovené cíle a prioritní potřeby pro dosažení těchto cílů, strategii, plánované prioritní akce,
jejich specifické cíle a související rámcové finanční tabulky.
Proč musí být připraven?
Česká republika zatím není členským státem Evropské unie, ale její členství se předpokládá
od 1.1.2004, a proto již nyní musí připravovat programové dokumenty potřebné jako podklad
pro čerpání finančních prostředků z Evropské unie v následujícím období a zahájit přípravu
struktur, které se budou podílet na realizaci strukturálních fondů Evropské unie.
Podle bodu II/1a usnesení vlády č.102/2002 (přijatého 23.ledna 2002) má "ministr pro
místní rozvoj ve spolupráci s regionálními radami připravit Společný regionální operační
program a předložit jej vládě do 31.10.2002“.
K čemu bude sloužit?
Na základě výzev k předkládání projektů budou moci předkladatelé projektů žádat
o finanční podporu z prostředků EU. Po posouzení a vyhodnocení předložených projektů bude
s úspěšnými předkladateli uzavřena smlouva o čerpání finančního příspěvku z prostředků EU
na realizaci schváleného projektu.
Co to je regionální rada?
Regionální rady se zřizují v regionech NUTS II na základě zákona č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, a jejich činnost je definována v § 16 tohoto zákona.
NUTS je zkratka francouzského názvu, který je do češtiny překládán jako nomenklatura
územních statistických jednotek. Evropská unie definovala stupnici 5 územních statistických
jednotek, aby bylo možné regiony v zemích Evropské unie vzájemně porovnávat. V ČR je
definováno 8 NUTS II jednotek, kterým se říká regiony soudržnosti a jejich vymezení je součástí
§ 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.V Moravskoslezském kraji, který
pro potřeby strukturálních fondů Evropské unie tvoří region NUTS II Moravskoslezsko, plní
úkoly regionální rady zastupitelstvo kraje v přenesené působnosti podle výše zmíněného
zákona.
Jaký je časový harmonogram zpracování SROP?
Harmonogram přípravy SROP je předurčen v podstatě vládním usnesením č.102/2002.
SROP musí být zpracován do konce října 2002 a poté předložen vládě ČR ke schválení.
Následně bude předložen Evropské komisi, a to na přelomu roku 2002 a 2003.
Jaké je zaměření obsahu SROP?
SROP, zahrne území celé ČR s výjimkou hlavního města Prahy, tj. 7 regionů NUTS II.
Zpracování SROP rámcově naváže na aktualizaci regionálních operačních programů, jejichž
zpracování bylo zajišťováno regionálními radami.
Zpracováním SROP byla pověřena firma DHV CR, spol. s r.o.
SROP bude mít po formální stránce strukturu obdobnou jako každý operační program:

a) strategická část SROP bude obsahovat priority společné pro všech 7 regionů soudržnosti a
stručný popis opatření, která budou rovněž z větší části společná pro všechny regiony,
b) stručný popis situace bude obsahovat i regionální dimenzi problematiky v členění podle
regionů soudržnosti, se zohledněním specifik jednotlivých regionů,
c) finanční plán SROP bude vedle základní finanční tabulky obsahovat i princip, jak budou
finanční prostředky při realizaci programu děleny na jednotlivé regiony soudržnosti a priority;
součástí této kapitoly bude i přehled o státní pomoci a ověření absorpční kapacity krajů a
obcí financovat navržené priority a opatření,
d) v příloze SROP budou mimo jiné i základní údaje za jednotlivé regiony soudržnosti (popis
situace, analýzy a strategie, s důrazem na jednotlivé priority a opatření).i
Jak budou zapojeny regiony do přípravy SROP?
Regiony budou zapojeny do projednávání SROP v roce 2002 zhruba následovně:
a) od dubna 2002 byly vytvořeny pracovní skupiny, zvlášť pro jednotlivé prioritní osy SROP a
dále pro přípravu finančního plánu a pro přípravu implementačním opatření SROP,
b) mezi zpracováním 1.verze SROP budou realizovány dvě kola projednávání SROP, jejichž
výsledkem bude formulace dalšího znění materiálu (2.znění a závěrečné znění),
c) klíčové záležitosti přípravy SROP budou projednávány v rámci Komise pro regionální rozvoj,
ustanovené rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č.35/2001.
Do zpracování SROP budou zapojeni regionálními radami jmenovaní zástupci, pracovníci
vybraných útvarů MMR a podle potřeby i zástupci jiných ministerstev a zástupci dalších orgánů.
Mohu se podílet na zpracování SROP?
Veřejné projednání SROP v rámci SEA hodnocení (vlivu na životní prostředí) bude
na základě 2.verze SROP (srpen 2002) zahájeno začátkem září 2002, vydání stanoviska MŽP
lze očekávat k 25.říjnu 2002.
Kdo bude administrovat (implementovat) SROP?
Zajišťování realizace (= implementace) SROP od roku 2004 bude vycházet z několika
předpokladů:
a) řídícím orgánem bude Ministerstvo pro místní rozvoj, které ustanoví jako poradní a
koordinační orgán tzv. řídící výbor (zástupci MMR, regionů soudržnosti, platebního orgánu a
orgánu finanční kontroly z MF) jako poradní a koordinační útvar, kde budou mít zástupci
regionálních rad nadpoloviční většinu,
b) funkci řídícího orgánu SROP bude vykonávat odbor koncepce regionálního rozvoje
Ministerstva pro místní rozvoj,
c) výkonným útvarem SROP, na který MMR deleguje část své působnosti, a který bude
zabezpečovat operativní řízení programu v úrovni MMR, bude Centrum pro regionální rozvoj
ČR,
d) regionální rady budou v rámci realizace programu zabezpečovat výběr projektů a všechny s
tím související záležitosti; obecně lze konstatovat, že v odpovědnosti regionálních rad bude
projektová úroveň realizace SROP, kdežto v úrovni MMR bude zajišťována metodická,
organizační a programová úroveň,
e) obdobně musí regionální rady zajistit vybudování vlastní sekretariátů, zajišťujících úkoly
implementace a pověřit výkonem této funkce příslušný útvar / odbor (tento útvar musí
z hlediska pracovněprávních vztahů podléhat regionální radě, resp. příslušnému kraji a
nemůže plnit úkoly implementace SROP na základě veřejné zakázky),
f) v oblasti monitorování budou Výbory regionálního rozvoje hrát roli „monitorovacího
podvýboru“, který se bude vyjadřovat ke všem otázkám příslušejícím monitorovacímu výboru
SROP.

Jaký bude další postup?
Lze očekávat, že rok 2003 (pravděpodobně pak i část roku 2004) bude bezezbytku využit
pro postupné zpřesňování SROP v návaznosti na vyjednávání Rámce podpory Společenství1 a
připomínky Evropské komise k Národnímu rozvojovému plánu2 a k S-ROP. Po schválení SROP
Evropskou komisí a vstupu České republiky do Evropské unie bude SROP základním
dokumentem, na jehož základě budou čerpány finanční prostředky pro jednotlivé regiony ČR.
Od podzimu 2002
zahájíme cyklus informačních článků navazující na přípravu
na vstup do Evropské unie a jeho dopady na region soudržnosti NUTS II
Moravskoslezsko.
Aktuální informace:
Rada Moravskoslezského kraje rozhodla o vyhlášení programu „Podpora ubytování na venkově
v Moravskoslezském kraji“ s termínem uzávěrky žádostí k 31.8.2002.
Bližší informace na www.kraj-moravskoslezsky.cz
1

Rámec podpory společenství je nástrojem koordinace veškeré strukturální pomoci EU v příslušných regionech;
obsahuje orientační plán pro každou prioritu a rok, finanční alokace předpokládané pro příspěvek každého fondu,
ostatní finanční nástroje.
2

Národní rozvojový plán je programovým dokumentem celého území ČR. Obsahuje strategii a priority
pro společné akce strukturálních fondů a členského státu, jejich specifické cíle, hodnocení očekávaného
dopadu,hospodářskou politiku, strategii zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů a regionální politiku členského
státu.

Vstup do EU
Vzhledem k tomu, že vstup ČR do Evropské unie je předpokládán v 1. pololetí roku 2004 je
zcela nezbytné, aby i Moravskoslezský kraj se velmi intenzivně zabýval důležitými okolnostmi,
které s tímto zásadním rozhodnutím souvisí. To samozřejmě platí i pro nás, pro všechny
občany kraje. Vzhledem k závažnosti rozhodnutí, které na mnoho let dopředu změní a upraví
naše začlenění v Evropě a ve světě určitě stojí za to připravit se poctivě na všechny pozitivní,
ale i negativní změny, které naše členství v EU přinese.
V současné době, a to jak na úrovni státu, tak krajů velmi intenzivně probíhá příprava na
čerpání tzv. strukturálních fondů, které mají napomoci vyrovnat rozdíly mezi jednotlivými
regiony členských zemí Unie a zemí kandidátských.
Přestože ze strukturálních fondů můžeme čerpat až po vstupu do EU, již nyní pracujeme na
přípravě konkrétních projektů. Jak vyplývá z dosavadních zkušeností z používání tzv.
„evropských peněz“ z tzv. předvstupních programů či fondů jako je Phare, Sapard a ISPA,
příprava je časově i administrativně náročná, a proto nesmíme ztratit ani den.
Koordinační roli má Ministerstvo pro místní rozvoj. Toto ministerstvo deleguje určité činnosti
na další ministerstva a regiony. Pro potřeby strukturálních fondů byly definovány tzv. regiony
soudržnosti, kterých je v České republice 8 (Praha, Střední Čechy, Severozápad, Jihozápad,
Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko). Všechny regiony soudržnosti
jsou tvořeny územím jednoho až tří krajů. V případě regionu soudržnosti Moravskoslezsko se
jedná o jeden kraj, kraj Moravskoslezský. I když zatím nejsme členy EU, musíme akceptovat
podmínky Evropské komise již nyní. Základní podmínky jsou stanoveny v nařízení rady č.
1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, které je dostupné na
http:://europa.eu.int a v české verzi – pracovní překlad na http:www.kr-moravskoslezsky.cz

Základním předpokladem pro čerpání ze strukturálních fondů je vypracování programových
dokumentů. Nás zajímá především Společný regionální operační program (SROP), protože o
projektech, které budou na jeho základě realizovány bude rozhodovat regionální rada.
Při zahájení přípravy programových dokumentů se připravovaly Regionální operační
programy pro jednotlivé regiony soudržnosti. V lednu 2002 bylo ale na základě doporučení
Evropské komise vládou přijato usnesení ve smyslu vypracování Společného regionálního
operačního programu pro 7 regionů soudržnosti dohromady (vyjma regionu Praha). Nutno
podotknout, že regiony soudržnosti zastoupené jednotlivými kraji s tímto postupem nesouhlasily
a trvaly na zpracovávání jednotlivých Regionálních operačních programů.
V květnu 2002 bylo zahájeno zpracování SROP. Na jeho připomínkování se podílejí kraje,
ale může to být i veřejnost – od konce srpna běží 60-denní lhůta veřejného projednávání, při
kterém může kdokoli z občanů SROP připomínkovat (k dispozici na http:www.mmr.cz).
Po schválení SROP vládou ČR v listopadu 2002 bude materiál předán k připomínkám a
schválení Evropské komisi. Po schválení Evropskou komisi a po vstupu do Evropské unie
budou na základě SROP vyhlašovány výzvy k předkládání projektů a tyto projekty pak budou
spolufinancovány ze strukturálních fondů Evropské unie. Již nyní je ale nutné, aby byla
zahájena příprava na projektech, a aby po vstupu do Evropské unie mohly být peníze kvalitním
projektům na jejich realizaci přiděleny. Dlužno poznamenat, že každý zájemce o prostředky
z Evropské unie musí znát SROP, ve kterém jsou definovány priority a opatření a na jejichž
základě budou vyhlašovány již zmiňované výzvy k předkládání projektů.
V dalším cyklu si osvětlíme další programové dokumenty, na jejichž základě lze po vstupu
do EU získat „evropské peníze“.

Další programové dokumenty – RDP a SOPy
V současné době, a to jak na úrovni státu, tak krajů velmi intenzivně probíhá příprava na
čerpání tzv. strukturálních fondů, které mají napomoci vyrovnat rozdíly mezi jednotlivými
regiony členských zemí Unie a zemí kandidátských.
V minulém článku jsme se seznámili s nutností připravit programové dokumenty pro čerpání ze
strukturálních fondů. Hovořili jsme především o Společném regionálním operačním programu,
který bude v kompetenci jednotlivých regionů soudržnosti.
Základním a nejdůležitějším dokumentem pro čerpání prostředků Evropské unie je a bude
Národní rozvojový plán, který obsahuje popis všech regionů a sektorů ČR. Stanoví také
základní osy a cíle, kterých by za pomocí prostředků Evropské unie mělo být dosaženo. Dále
obsahuje finanční rámec, kde je stanoven objem prostředků určený na každý jednotlivý
operační program či programový dokument. Na Národní rozvojový plán pak navazuje skladba
operačních programů, a to Společný regionální operační program (který známe z minulého
článku) a 6 sektorových operačních programů. Tak jako v případě Společného regionálního
operačního programu doporučila Evropská komise zpracovat namísto 7 regionálních
operačních programů jeden Společný regionální operační program pro všechny regiony
soudržnosti vyjma Prahy, vyjádřila Komise i doporučení směrem k sektorovým operačním
programům, a to ve smyslu snížení počtu připravovaných sektorových operačních programů ze
šesti na tři. Ministerstva se však rozhodla toto doporučení neakceptovat a v současné době se
připravují:
 Sektorový operační program Průmysl (Evropská komise doporučila zpracování)
 Sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů (Evropská komise doporučila
zpracování)
 Sektorový operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství
(Evropská komise doporučila zpracování)
 Sektorový operační program Doprava a spoje (Evropská komise zpracování
nedoporučila)
 Sektorový operační program Životní prostředí (Evropská komise zpracování
nedoporučila)

 Sektorový operační program Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství (Evropská komise
zpracování nedoporučila)
Sektorové se nazývají proto, že na jejich základě budou podpůrné programy vyhlašovány,
realizovány a kontrolovány jednotlivými sektory neboli ministerstvy. I příprava a zpracování
těchto sektorových operačních programů je v kompetenci jednotlivých ministerstev. Jednotlivá
ministerstva si následně (rok 2003 - 2004) pravděpodobně vybudují pracoviště, která budou mít
na starosti poskytování informací o programu, sběr a kontrolu předložených žádostí/projektů,
jejich výběr, následnou kontrolu realizace projektu a využitých prostředků. Prostředky budou
poskytnuty do toho regionu, který bude mít dostatek kvalitních a připravených projektů.
Prostředky přidělené jednotlivým sektorovým operačním programům nebudou předem děleny
mezi jednotlivé regiony.
Národní rozvojový plán i sektorové operační programy jsou přístupné na Internetu. Národní
rozvojový plán na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a sektorové operační
programy na webových stránkách příslušných ministerstev.
Pokud bude dodržen stanovený harmonogram zpracování a schvalování programových
dokumentů, tak po schválení všech programových dokumentů (národního, sektorových a
společného regionálního) vládou ČR v listopadu 2002 budou dokumenty předány
k připomínkám a schválení Evropské komisi. Po schválení Evropskou komisi a po vstupu
do Evropské unie budou na základě schválených sektorových operačních programů a
Společného regionálního operačního programu vyhlašovány výzvy k předkládání projektů a
tyto projekty pak budou spolufinancovány ze strukturálních fondů Evropské unie. Již nyní je ale
nutné, aby byla zahájena příprava na projektech, a aby po vstupu do Evropské unie mohly být
peníze kvalitním projektům na jejich realizaci přiděleny. Dlužno poznamenat, že každý zájemce
o prostředky z Evropské unie musí znát programové dokumenty, ve kterém jsou definovány
priority a opatření a na jejichž základě budou vyhlašovány již zmiňované výzvy k předkládání
projektů.
Ing.Josef Jalůvka ,zástupce hejtmana kraje
e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

ŠKOLA VÁS INFORMUJE
Vážení rodiče !
Letní prázdniny jsou v nenávratnu, Vaše ratolesti každé ráno spěchají do školních lavic a
Vám se dostává do rukou podrobný organizační plán školního roku 2002/2003.

Pedagogičtí pracovníci školy
Mgr. Dušan Ignačík
Mgr. Romana Tylečková
Mgr. Marcela Trávníčková
Mgr. Dagmar Kovalová
Mgr. Jarmila Palarczyková
Mgr. Dagmar Jínová
Anna Libišová

ředitel školy
třídní učitelka 1.třídy
třídní učitelka 2.třídy
třídní učitelka 3.třídy
třídní učitelka 4.třídy
třídní učitelka 5.třídy
vychovatelka školní družiny

Unie rodičů
Kamila Balcarová
Lenka Zborovská
Renáta Vychodilová
Ing. Jana Zábojová
Iveta Hradilová
Věra Zborovská

Žáci
předsedkyně
pokladník
jednatel
člen
člen
člen

K 1.9.2002
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník -

bylo zapsáno 101 žáků
19 dětí
20 dětí
18 dětí
23 dětí
21 dětí

Výuka
Výuka povinných předmětů probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola ,
č. j. 16847/96 – 2. Za návaznost učiva v jednotlivých ročnících a dodržování osnov
tématických plánů zodpovídá ředitel a pedagogové v jednotlivých ročnících.

i

Zájmové útvary, kroužky, nepovinné předměty (pravidelná činnost bude zahájena od
října 2002) :
Florbal
pondělí
Sportovní hry (4. a 5.ročník)
pondělí
Dopravní kroužek
úterý (každé sudé)
Pěvecký sbor Motýlek
úterý
Kapela Motýlek
úterý
Náboženství
středa
Přírodovědný kroužek
čtvrtek
Výtvarný kroužek
čtvrtek (každý lichý)
- výběr ze všech ročníků
Minikopaná
neděle

13.30
14.30
13.00
13.00
13.00
14.00
13.00
13.00

- 14.30
- 15.30
- 14.30
- 13.45
- 13.45
- 15.00
- 13.45
- 14.30

17.30 - 19.00

(D.Ignačík)
(A.Libišová)
(D.Jínová)
(M.Trávníčková)
(D.Kovalová)
(L.Staňková)
(J.Palarczyková)
(R.Tylečková)
(M.Čejka,J.Šindel)

Školní družina
Provozní doba šk. družiny byla stanovena na dobu 11.15 – 16.15 s maximálním počtem 25 dětí

Harmonogram školního roku

2002/2003

Září

2.9.
Slavnostní zahájení školního roku
9.9.
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 2.a 3.ročníku (do 12.11.-20 lekcí)
10.9.
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 1.a 4.ročníku (do 8.10.-10 lekcí)
24.9.
Zahajovací schůze výrobu Unie rodičů s rodiči + třídní schůzky
Říjen
29.- 30.10.
Podzimní prázdniny
Listopad 19.11.
Pedagogická rada + konzultace (15.00-17.00)
Stomatologické prohlídky žáků 1.-5.ročníku
Prosinec
6.12. Mikulášská nadílka
17.12. Vánoční besídka
23.12. - 3.l.
Vánoční prázdniny
Leden
6.1.
Zahájení vyučování
21.1. Pedagogická rada
30.1. Ukončení I.pololetí - rozdání vysvědčení
31.1.
Pololetní prázdniny
Únor
3.2.
Zahájení II. pololetí
4.2.
Zápis do 1. ročníku škol. roku 2003/2004
Dětský maškarní bál (ve spolupráci s UR)
Březen
5. školní ples (ve spolupráci s UR)
10.3. - 16.3.
Jarní prázdniny
Duben
15.4. Pedagogická rada + konzultace (15.00 - 17.00)
17. - 18.4.
Velikonoční prázdniny
Škola v přírodě (pro 2.,3.,4. ročník) v jednání
Květen
30.5. Den děti (ve spolupráci s UR)
Červen
Školní výlet: Jeseníky - Rejvíz, Zlaté Hory - skanzen
17.6. Pedagogická rada
27.6. Závěr školního roku 2002/2003
V průběhu celého školního roku budou děti navštěvovat Divadlo loutek
v Ostravě,pedagogové jim vybrali a objednali tato představení : Strom pohádek (nový titul),

Broučci, Šípková Růženka, Hrátky s čertem, My se vlka nebojíme, Ze starých pověstí českých
(nový titul).
O dalších akcích a případných změnách budou děti i rodiče včas informováni.
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

Z NAŠÍ ŠKOLKY
ZÁŘÍ - vítáme Vás v mateřské škole . . .
V průběhu letošních prázdnin se v naší mateřské škole pilně pracovalo
a budova získala několik stavebních úprav - byly zazděny přebytečné
dveře,v kuchyňce bylo vsazeno okno a tím došlo k prosvětlení a možnosti
větrat a také byly vyměněny dveře na balkony, čímž zabráníme velkému
úniku tepla. Dále bylo vymalováno pestrými barvami
1. poschodí budovy a tak 2. září 2002 mohly děti nastoupit
do pěkných zářivých tříd a mohli jsme zahájit školní rok
2002-2003.
Středem naší výchovně-vzdělávací práce je dítě - se
svými přirozenými potřebami, osobními i specifickými
zvláštnostmi,různým tempem učení a rozvoje,rozdílnou
sociální zkušeností, různými potřebami a zájmy.
Veškeré činnosti a aktivity v naší mateřské škole
budeme vytvářet tak,aby pomohly k utváření zdravé
a silné dětské osobnosti, budeme podporovat zdravý
životní styl. Děti mohou navštěvovat zájmové kroužky
-hudební, výtvarný, dramatický, mohou se zúčastnit výuky anglického jazyka spolu se svými
rodiči. Pravidelně 1x za týden k nám přijíždí klinický logoped a pomáhá dětem odstraňovat
vady řeči a tím získat správnou výslovnost. V měsíci září až říjnu se děti zúčastní
předplaveckého výcviku, pravidelně 1x za měsíc v průběhu celého školního roku k nám bude
přijíždět Divadlo "Úsměv" s veselými i poučnými pohádkami, navštívíme Divadlo loutek v
Ostravě ... a mnoho dalších a dalších aktivit a činností, které pro děti připraví všechny učitelky a
pracovnice mateřské školy.
Tak tedy - přejme si hodně sil a tvůrčí energie, aby naše mateřská škola mohla plnit svůj
cílený záměr - ať děti prožívají to, co jim přinese radost, poznání a zdokonalení jejich tvořivých
schopností. Celkový počet přihlášených dětí na školní rok 2002-2003 je 50.
O děti se starají: paní ředitelka Jitka Janková
paní učitelky Zdenka Holaniková, Lucie Neničková, Marie Vašicová
Školnice je paní Božena Stružková, stravování má v péči, spolu s pracovnicemi školní jídelny
Základní školy v Krmelíně, slečna Martina Popelářová.
Jitka Janková, ředitelka MŠ
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Ze života hasičů
Příroda nám v srpnu po pěti letech a pěti týdnech přinesla ničivé záplavy, které zasáhly
značnou část území České republiky, způsobily újmy na lidských životech, obrovské materiální
škody na majetcích obyvatel i firem, jakož i nevyčíslitelné ztráty kulturního bohatství, přečkavší
doby minulé, rovněž postihované povodněmi. Je nanejvýš důležité vzpomenout hrdinství
záchranářů, hasičů a ostatních složek, jež se podílely na včasných evakuacích obyvatel, zvířat,
záchraně majetku a dále na likvidacích prvních škod a výpomocích při obnově zničené tváře
měst a přírody. Povodně v roce 1997, které postihly především Severní Moravu, ukázaly, jak
slabým může být člověk vůči nekontrolovatelnému vodnímu živlu, nehledě na historii, v níž se
povodně pravidelně objevovaly a způsobovaly lidské i materiální škody. Právě na základě

těchto zkušeností se připravovaly záchranné složky, sestavovaly se krizové plány, vybavovaly
se jednotky pro pozdější použití v těžkých chvílích. Přesto se zdá, že mnohými byla situace
podceněna, především z neznalosti takového stupně katastrofy. Nezměrná odvaha a vytrvalost
dobrovolníků i fungování státní správy nakonec přispělo k minimalizaci následků.
Sbor dobrovolných hasičů v Krmelíně nenechaly události klidným. Vybraní členové
zásahové jednotky sboru byli ihned po výzvě Hasičského záchranného sboru České republiky
připraveni vyrazit do postižených oblastí odstraňovat škody. S přenosnou stříkačkou a
ponorným čerpadlem mohou pomoci při odčerpávání vody, motorová pila slouží k pracem
s dřevěnými konstrukcemi. Veškeré nasazení jednotek dobrovolných hasičů kraje koordinoval
krajský záchranný sbor s okresním na základě požadavků krajských záchranných sborů
zasažených povodní. Náš sbor nakonec nebyl povolán, přesto jsme kdykoliv připraveni při
obdobných událostech vyjet na pomoc.
V letních měsících se zásahová jednotka nejvíce podílela na likvidacích vosích a sršních
hnízd. Kromě zásahového obleku a kukly, zaručujících základní bezpečnost zasahujícího člena,
máme ve výbavě i chemickou látku - postřik, která napomáhá likvidaci a omezuje návrat hmyzu
na místo.
Bohatý program měly dětské kolektivy, které se zúčastňovaly mnoha pohárových
soutěží, aby získávaly nové zkušenosti se závoděním a pořádaly výlety pěšky i na kole na
kulturní i sportovní akce.
Být připraven se netýká jen těch, kteří žijí v blízkosti řek a potoků, týká se to i majitelů
nemovitostí i bytů, firem, zdánlivě daleko od vody. Protože sama příroda nám v poslední době
přináší i jiná překvapení. Období sucha střídají deště v podobě přívalových srážek, které dokáží
v krátkém čase postihnout lokální místa a způsobit obrovské problémy hraničící s katastrofou.
Příprava by měla zahrnovat kontrolu střešních konstrukcí a krytin, svodů, odvodnění ploch a
zajištění funkční kanalizace. Pamatovat by se mělo rovněž na kvalitní pojištění stavby nebo
vybavení, jež může zmírnit následky a částečně nahradit škody.
Buďte připraveni na chvíle zlé a vězte, že život přináší nejenom starosti, ale i radosti, pro
které stojí za to žít.
SDH Krmelín Ing. Mojmír Knebl

Z činnosti Klubu důchodců
Od předchozí informace o činnosti místního Klubu důchodců, zveřejněné ve Zpravodaji obce
Krmelín uběhl zase delší čas.
Ani v tomto období činnost Klubu neustála, i když to bylo období u nás na vesnici předně
naplněno prací na zahrádkách, ale i časem dovolených.
Jak už je ustáleným zvykem, každé pondělí dopoledne se nás sešlo v průměru čtyřicet k
besedě a předání si nejnovějších informací.
Taktéž přátelská měsíční posezení byla připravena na každý první čtvrtek v měsíci. I když
byl členům předložen návrh utlumit v letních měsících aktivitu Klubu, členové si vyžádali
pravidelnost akcí zachovat. Červnové přátelské posezení bylo naplánováno venku u klubovny
se škvařením vaječiny. Déšť nás však zahnal do klubovny. Všechno, co bylo pro akci
připraveno, se přítomným dostalo. Jenom nálada ve stísněném prostředí už byla pochmurnější.
Léty potvrzené pravidlo, že když mají krmelínští důchodci akci, je krásné počasí, se tentokrát
nenaplnilo.
Červencové posezení bylo připraveno rovněž u klubovny s přesvědčením, že podruhé už
musí být hezky. Tentokrát se douzovaly párky. Ovšem pršelo znovu. Do třetice pršelo do
posezení rovněž v měsíci srpnu. Přes nepříznivé počasí se posezení zúčastnilo v průměru 55
účastníků. Na žádném posezení nescházelo blahopřání těm, kdo se v daném měsíci narodili,
nescházela hudba a zpěv.
Mimo výše popsané pravidelné akce připravil Klub důchodců na 14. června sportovně
zábavné odpoledne pro děti, předně pro vnoučata členů Klubu. Toto se velmi líbilo a ze strany
dětí je žádáno organizovat takové akce dál.

Na měsíc srpen byl připraven zájezd do Janovic, který byl pro nepřízeň počasí zrušen.
Uskutečnil se však plánovaný autobusový jednodenní zájezd do Kroměříže a do zvonárny v
Brodku u Přerova, a to 22. srpna.
Poslední přátelské měsíční posezení se uskutečnilo 5. září v klubovně v naději, že další
posezení by se už mohlo uskutečnit v nové klubovně.
Připravujeme se na setkání delegací Klubu důchodců z obcí Povodí Ondřejnice, které se
tentokrát uskuteční v Brušperku, dále na setkání Klubu důchodců v Palkovicích pod názvem
"Důchodci se baví", kde si krmelínští připravují také scénku pro vystoupení. V neposlední řadě
se připravujeme na otevření nové klubovny v Obecním domě a chceme věřit, že do ní postupně
najdou cestu i další, kterým se ve stávající klubovně ve škole, a není se co divit, nelíbí.
František Novák

Mezinárodní seminář moderního sportovního karate
První týden v měsíci červenci tohoto roku se stal velkým svátkem všech příznivců kvalitní
výuky bojových umění. Do České republiky opět zavítal Prof. Dr. Rudolf Jakhel, nositel VIII.
Danu karate. V Letovicích u Brna na týdenním mezinárodním semináři předal část svých
cenných zkušeností zájemcům o „umění prázdných rukou“.
Tento vysoce uznávaný expert bojových umění je autorem direktní metody výuky karate,
kterou zpracoval a která byla vydána i v knižní podobě v různých státech světa. Prof. Dr. Jakhel
je mezi jiným i někdejší vicemistr a reprezentant, mezinárodní trenér a hlavní spolkový soudce
karate v SRN. Je nositelem mnoha významných funkcí a ocenění v řadě zemí Evropy i světa.
Není zastáncem komerční publicity, proto je ponejvíce znám v odborných kruzích. Vědecké
praktické činnosti v oblasti bojových umění a sportů se věnuje již více než dvě desítky let.
Všichni jenž se na tuto akci včas přihlásili, měli jedinečnou příležitost osobně se setkat s touto
významnou osobností a učit se přímo pod jejím vedením.
Už den před zahájením vlastního semináře se odpoledne do tělocvičny TJ Letovice začali
sjíždět účastníci semináře ze všech koutů naší vlasti. Zahraniční účastníci přijeli v pozdních
nočních hodinách a díky dobré organizaci proběhlo uvítání i ubytování bez problémů. Celkem
se semináře zúčastnilo na 200 cvičenců od žlutých pasů až po nositele stupňů mistrovských.
Účast na semináři byla tedy značná a kapacita tělocvičny byla naplněna beze zbytku. Pak se
vše dalo do pohybu – společný nástup, organizační upřesnění, zahájení a cvičební maratón
mohl začít.
Trénovalo se třikrát denně. Prvý trénink začínal v 6.30 hod. – venku na čerstvém vzduchu
ranní přírody. Začalo se krátkou rozcvičkou a poté všichni po nočním spánku rozproudili krev ve
svých žilách cvičením forem. Objasňovalo se správné provedení každé sekvence, což si každý
ihned vyzkoušel prakticky. Na závěr ranního 1,5 hodinového tréninku následoval 15ti minutový
kondiční běh.
Druhý trénink začínal v 10.00 a končil ve 12.30 hod. Byl zaměřen především na techniku a
sparingové cviky /se soupeřem/. To znamená správné a precizní provádění jednotlivých úderů,
kopů a celých útočných i obranných sekvencí . Důraz byl kladen na přesnost, rychlost a
dynamiku.
Třetí trénink probíhal v době od 17.00 do 19.00 hod. Zde byl kladen důraz na technickou i
taktickou složku karate. Podobně jako na druhém tréninku i zde se trénovalo většinu času přímo
ve dvojicích s partnerem. Procvičovaly se převážně taktické sekvence v bojových situacích.
Všechny tréninky vedl, za asistence ostatních mistrů osobně sám Prof. Dr. Rudolf Jakhel,
což bylo jistě pro všechny zúčastněné nesmírně přínosné. Během tohoto cvičebně výukového
semináře všichni zúčastnění skládali zkoušky na vyšší pás dle své vlastní technické vyspělosti
a také proběhly dva internacionální turnaje. Na nich si cvičenci ověřili své bojové schopnosti,
koncentraci a psychické kvality. Mohli se srovnávat s bojovníky jiných oddílů naší republiky i
zahraničními hosty.
V průběhu akce se konal společný zábavný večer, na kterém se všichni dosyta zasmáli,
pobavili a navázali nová cenná přátelství. Byl důkazem toho, že se mladí lidé umí slušně a

vtipně bavit i přes jazykovou bariéru, která nám však díky znalosti angličtiny mnoho těžkostí
nedělala.
Na samý závěr semináře předal mistr Prof. Dr. Rudolf Jakhel mezinárodní certifikáty všem,
kteří úspěšně složili zkoušku na vyšší stupeň technické vyspělosti. Těm, kteří se ve formách,
sparingu či ve sportovním boji umístili na medailových pozicích, předal diplomy.Ve svých
slovech na rozloučenou projevil spokojenost s průběhem semináře i celkovou organizací.
Ukázal rovněž rezervy a možnosti dalšího zdokonalování našich karatistů a pozval vysoké pásy
na seminář a Evropský pohár Karate bez rozdílu stylů do Chorvatska na ostrov Mali Lošinj,
který se uskuteční ještě letos.
Seminář zasvěcený bojovému umění se nachýlil ke svému konci a většina účastníků se již
teď těší na další setkání s velkým mistrem. Každý účastník pochopil, že přes svou náročnost byl
tento seminář velmi cenným přínosem pro jeho další správný vývoj a rovněž dalším malým
krůčkem potřebným k získání černého pásu.
Na internacionálním turnaji krmelínští karatisté obstáli se ctí.
Zde jsou jejich výsledky:
Forma
3
1. místo
Tomáš Boček
5
2. místo
Ivana Nevludová
set
3. místo
Ivana Nevludova
Sparing
pod 16 let
2. místo
Jan Plaček
Sportovní boj 6.-5. stupeň
2. místo
Tomáš Boček
Absolutní
1. místo
Lukáš Jarolím
I přes malý počet krmelínských karatistů se prakticky všichni umístili na medailových
místech a v konečném pořadí obsadil MSK Krmelín skvělé 3. místo. To svědčí o dobré
připravenosti a také o tom, že všichni k tréninku přistupují svědomitě a s patřičným elánem.
Také mezi sebe rádi přivítáme nové cvičence, kteří budou mít zájem naučit se kvalitnímu
bojovému umění a ovládání těla a ducha.
Všechny informace o oddílu lze najít na www.krmelin.mska.cz
Jiří Plaček, vedoucí oddílu karate

Chovatelé hodnotí
Tak jako každý rok, tak i letos jsme uspořádali výstavu drobného zvířectva o krmelínské
pouti. Je to už vžitá tradice a zpestření dění v obci o pouti. Je to velké vypětí jak fyzických, tak i
psychických sil pro členy naší organizace, neboť nás je málo a věkový průměr je značně
vysoký. To nepíši z důvodu, aby jste nás litovali.
Teď trochu statistiky z výstavy:
Bylo vystaveno 120 ks králíků
21 plemen
29 vystavovatelů
65 ks drůbeže
12 plemen
12 vystavovatelů
25 ks holubů
9 plemen
5 vystavovatelů
Výstavu zhlédlo 290 dospělých osob a 135 dětí.
Není to žádná sláva proti družebním organizacím, ty mají vždy účast lepší. Byla též soutěž
družebních organizací, ve které jsme se konečně trochu prosadili v drůbeži.
Hodnocení soutěže:
1. místo ZO Staříč
2. místo ZO Stará Ves
3. místo ZO Krmelín
4. místo ZO Paskov
CELKOVĚ:
1. místo ZO Krmelín
2. místo ZO Stará Ves
3. místo ZO Staříč
4. místo ZO Paskov

králíci
1 128,5 bodů
1 127 bodů
1 123,5 bodů
1 122 bodů
1 870,5
1 780,5
1 691,5
1 399

bodů
bodů
bodů
bodů

l. místo ZO Krmelín
2. místo ZO Stará Ves
3. místo ZO Staříč
4. místo ZO Paskov

drůbež
747 bodů
653,5 bodů
563 bodů
277 bodů

Doufám, že kdo výstavu zhlédl, ocení práci naší organizace a uzná, že chovatelé předvedli
své oblíbence v co nejlepším světle a pochlubili se tím nejlepším co v chovu mají.
Chtěl bych poděkovat obecnímu úřadu, že nám vyšel vždy vstříc, když jsme něco
potřebovali k zajištění výstavy.
Dále bych chtěl poděkovat soukromému zemědělci Slávkovi Jarolímovi a panu Luďkovi
Máchovi, kteří nám ochotně pomohli přivézt a odvézt materiál, který potřebujeme k zajištění
výstavy. Dále děkuji panu Miroslavu Hranickému za sponzorský dar v podobě pohoštění při
stavění a bourání areálu výstaviště.
To je výčet práce a poděkování všem, kteří se podíleli na naší akci v roce 2002. Doufám, že
se Vám výstava líbila a těším se na shledanou na výstavě v roce 2003.
Za ČSCH Miroslav Klimeš
TJ SOKOL Vás informuje
V září se opět naplno rozběhla činnost všech oddílů naší TJ Sokol Krmelín. Rádi mezi sebou
uvítáme nové zájemce z řad mládeže i dospělých. Přihlásit se můžete přímo u trenérů a
cvičitelek ve cvičebních a tréninkových hodinách.
____________________________________________________________________
oddíl karate
pondělí a středa
17.00 - 18.30 hod.
oddíl házené
úterý a pátek
16.00 - 17.00 hod.
mini+ml.žáci
17.00 - 18.00 hod.
st. žáci
18.00 - 19.00 hod.
dorost
19.00 - 20.00 hod.
muži
oddíl futsalu
pondělí a středa
18.30 - 20.00 hod.
muži
čtvrtek
19.00 - 20.30 hod.
muži
oddíl stolního tenisu
pondělí a čtvrtek
16.00 - 18.00 hod.
žáci
18.00 - 21.00 hod.
muži
aerobic
pondělí a středa
20.00 - 21.00 hod.
cvičení pro ženy
úterý
19.00 - 21.00 hod.
jóga
středa
19.00 - 21.00 hod.
_______________________________________________________________________
Roční členské příspěvky v TJ jsou 50,- Kč pro mládež a 100,- Kč pro dospělé.
Roční oddílové příspěvky činí 200,- Kč.
Ve volných hodinách si lze malý i velký sál haly TJ Sokol po předchozí domluvě se
sokolníkem p. Macečkem pronajmout.
Ceník platný do 31. 12. 2002
velký sál
tenis
badminton
kolektivní sporty
členové TJ
90,- Kč/hod.
50,- Kč/hod.
280,- Kč/hod.
ostatní
110,- Kč/hod.
70,- Kč/hod.
320,- Kč/hod.
osvětlení: l řada 50,- Kč, 2 řady 70,- Kč, 3 řady 80,- Kč
Malý sál: stolní tenis 30,- Kč/hod./2 osoby, kolektivní sporty 50,- Kč/hod.
Posilovna: pondělí - pátek 18.00-21.00 hod., vstupné pro členy 20,- Kč, ostatní 25,- Kč
Za výbor TJ Sokol Lenka Zborovská

SK Krmelín - oddíl futsalu
Dne 22. září 2002 nám začala nová sezóna. Proto nám dovolte, abychom poděkovali všem,
kteří nás podpořili a stali se našimi sponzory. Doufáme, že Vám budeme dělat jen radost a
budete na nás právem hrdí.
Pro všechny příznivce tady máme rozpis našich zápasů, které se odehrají v hale Sareza v
Ostravě-Přívoze. Snad si najdete čas a přijdete nás podpořit.
________________________________________________________________
1. SK Krmelín-Michálek Chrudim
N
6.10.02 11.30 hod.
2. Hellas Tour Brno-SK Krmelín
P 18.10.02 20.00 hod.
3. SK Krmelín - VŠB Ostrava
P 25.10.02 20.30 hod.
4. Pramen Havl.Brod - SK Krmelín
P
1.11.02 20.00 hod.
5. SK Krmelín - Tomson STŽ Brno
P
8.11.02 20.30 hod.
6. VVM-IPSO Bílovec-SK Krmelín
P 22.11.02 20.00 hod.
7. SK Krmelín-Slávia Havířov
P 29.11.02 20.30 hod.
8. Kormidlo Brno-SK Krmelín
P
6.12.02 20.00 hod.
9. SK Krmelín-Templář Ivančice
P 13.12.02 20.30 hod.
10. Delta-Real Šumperk-SK Krmelín
P
3. 1.03 20.00 hod.
11. SK Krmelín-FC Ceto Brno
P 10. 1.03 20.30 hod.
12. Michálek Chrudim-SK Krmelín
S 18. 1.03 20.00 hod.
13. SK Krmelín-Hellas Tour Brno
S 25. 1.03 14.00 hod.
14. VŠB Ostrava-SK Krmelín
P
7. 2.03 20.00 hod.
15. SK Krmelín-Pramen Havl.Brod
P 14. 2.03 20.30 hod.
16. Tomson STŽ Brno-SK Krmelín
S 22. 2.03 11.00 hod.
17. SK Krmelín-VVM-IPSO Bílovec
P 28. 2.03 20.30 hod.
18. Slávia Havířov-SK Krmelín
S 15. 3.03 11.30 hod.
19. SK Krmelín-Tomson Brno
P 21. 3.03 20.30 hod.
20. Templář Ivančice-SK Krmelín
S 29. 3.03 11.00 hod.
______________________________________________________________________
Děkujeme těmto sponzorům:
Radana Matušinská, jednatel oddílu
RŮZNÉ
Au-Pair v Kanadě-rozhovor s Natálii Tiefenbacherovou (NT)
Poznat novou kulturu, zdokonalit se v jazyce, seznámit se s mentalitou jiných lidí, to je pouze
několik z možností, které se každé Au-pair nabízejí. Jako řada mladých děvčat, také Natálie po
ukončení střední školy vycestovala jako Au-pair. Jelikož velmi ráda cestuje, hovoří třemi
světovými jazyky, chtěla si své znalosti ověřit v praxi.
MF: Proč ses rozhodla dělat Au-pair ?
NT: Po střední škole jsem se hlásila na několik vysokých škol. Chtěla jsem studovat angličtinu a
francouzštinu, oba jazyky mám moc ráda. Od malička jsem toužila být tlumočnicí. Bohužel jsem
se nikam nedostala, proto jsem se rozhodla odjet do Anglie. Byla to má první zastávka. V Anglii
jsem zůstala jeden rok v Londýně u bohaté rodiny. V Anglii mě okouzlila nádherná příroda,
starobylé stavby a také celková atmosféra Londýna. Samotní Angličané mi však přišli chladní,
konzervativní. Rodina, u které jsem pobývala, byla velmi konzervativní a také se ke mně
chovala nadřazeně. Poznala jsem zde několik příjemných lidí, ale získat si důvěru a dobré
přátelství bylo těžké.
MF: Rozhodla jsi se tedy odjet do Kanady ?
NT: To ne, nejdřív jsem se rozhodla odjet do USA. Vybrala jsem si rodinu poblíž Bostonu. Byl to
velmi příjemný rok. Rodina byla velmi vstřícná, brali mě jako svého dalšího člena. Paní Carol

pracovala jako obchodní zástupkyně v obrovské firmě. Cestovala po celých USA a několikrát
mě vzala s celou rodinou. V roce 2000 však dostala nabídku pracovat v Emirátech, celá rodina
se odstěhovala. Původně jsem měla jet s nimi, měla jsem však problémy získat vízum, proto
jsem se rozhodla hledat si další rodinu, chtěla jsem změnu a táhlo mě to domů. Po návratu do
ČR mi několikrát volala má bývalá rodina a Carol mi dohodila rodinu v Kanadě, v Quebecku.
Žila tam její sestřenice. Začala jsem si tedy vyřizovat dokumenty a se zvědavostí jsem tedy
odcestovala.
MF: Jaký byl Tvůj první dojem z Kanady ?
NT: Hned na začátku mě okouzlila kanadská příroda, připadala jsem si jako v pohádce. Nikdy v
životě jsem neviděla tak nádherné barvy. Rodina žila v centru Quebecku, všechno tam bylo
velmi upravené. Původně jsem se měla starat o jedno dítě. Bývalá rodina v USA mi však
zapomněla říct, že mají i druhé dítě, které je těžce postiženo-s minimální pohyblivostí. Ester
(paní domu) se dopoledne starala o postiženého Dereka, já jsem se starala celý den pouze o
dvouměsíční Annie. Každé odpoledne docházela ošetřovatelka, která se starala o postiženého
chlapce. Ester pracovala na poloviční úvazek. Po měsíci však Ester, aniž by mě o tom
informovala, nastoupila na celý úvazek. Měla jsem na starost obě děti, navíc ošetřovatelka
těžce onemocněla a další měsíc jsem se celý den starala o obě děti, dva psy a domácnost 14
hodin denně. Rodiče dětí byli velmi zaměstnaní a ze mě se stala služka. Byla jsem v obrovské
krizi, chystala jsem se na návrat domů. Jednou jsem v supermarketu potkala starší české
emigranty, kteří bydleli poblíž mé rodiny. Velmi jsme se spřátelili, měli se však stěhovat do
Bagotville za jejich synem. Jelikož jsme si hodně rozuměli, rozhodli se mě vzít s sebou. Ani
chvíli jsem neváhala. Pomohli mi také hledat slušnou rodinu. Za týden jsem měla novou rodinu
v Bagotville. Otec rodiny byl Francouz a matka měla španělské předky. Měli tři děti.
MF: Jakým jazykem jste komunikovali ?
NT: V provincii Quebec se hovoří francouzsky. Ve městě, kde jsem žila se hovořilo také
anglicky. Na ulici, ve které bydlela má rodina, žilo asi 100 obyvatel, kteří mluvili španělsky, byli
to potomci španělských emigrantů. Rodina byla velmi zajímavá. Rodiče mluvili na děti třemi
jazyky - matka španělsky a francouzsky, otec francouzsky a anglicky. Pro mě to byl zpočátku
šok, protože jsem španělsky neuměla a matka dávala větší důraz na španělštinu. Sama moc
dobře anglicky nemluvila. Děti jsem milovala, byly velmi inteligentní, živé, ale poslouchaly.
Zpočátku jsem měla strach, protože rodiče jim téměř všechno povolili a měli, co chtěli. Děti si
mě vážily a byly hodné. Také samotné vztahy mezi rodinnými příslušníky byly velmi hezké.
Nuria (7 roků), Aville (5 let) a Hitchie (4 roky) mě zbožňovali. Společně jsme podnikali výlety do
lesů, ale také delší výlety k jezeru, které bylo vzdáleno asi 50 km. Rodiče mi půjčili auto, já jsem
si odvezla děti k jejich chatě. Bylo to opravdu překrásné místo. V rodině jsem prožila spoustu
příjemných chvil. Po několika měsících jsem poznala mnoho jejich příbuzných, se kterými jsem
se spřátelila a dodnes udržujeme pěkný vztah, dokonce minulý měsíc mě jedni sousedé
pozvali do Paříže, kde byli na týdenní dovolené.
MF: Jak by jsi charakterizovala Kanaďany ?
NT: To je velmi obtížné. Žije tam spousta národností, etnik. Je velmi těžké rozpoznat pravého
Kanaďana. Ve městě Quebecku jsem si připadala jako na "mezinárodním veletrhu různých ras".
S rasismem jsem se za celou dobu nesetkala. Když se nakupuje v obchodě a na něco se
zeptáte, prodavač podle přízvuku pozná že odtud nejste a zeptá se: "Odkud jste ? Jak se vám
tu líbí? ...." Také sousedé byli zvědaví, odkud jsem. V Bagotville jsem mnoha lidem přiblížila
Evropu, Českou republiku. Se zaujetím naslouchali a nakonec se vždy zeptali, zda je Kanada
krásnější země. Snažili se mi vnutit nejmíň deset důvodů. Kanaďané jsou totiž velmi hrdí na
svou zem.
MF: Věděli něco o České republice ?
NT: Přesnou geografickou polohu neznali. Věděli o Evropě, často si naši polohu pletli se
zeměmi bývalé Jugoslávie, Prahu však znali, věděli, že je to krásné město. Co se týče kultury
znali některé spisovatele-nejvíce Škvoreckého, Kunderu. Největší spojení s Českou republikou
byl pro Kanaďany sport, zvláště lední hokej. Znali mnoho hokejistů, jejich životopisy a mnohé
jiné věci, které mi byly cizí. Faktem je, že hokej mě moc nezajímá.
MF: Mají Kanaďané nějaké zvláštní zvyky ?

NT: Samozřejmě, že mají spoustu specifických zvyků, tradic a svátků. Je těžké je všechny
vyjmenovat. Navíc ještě každá národnost dodržuje své vlastní. Třeba naše rodina, ve které byla
dominantní postavou Cristina-paní domu, se snažila dodržovat španělské tradice a trochu se
separovala od typických kanadských tradic. Byla velmi temperamentní a muzikální, často
chodila s dětmi na ulici a zpívala španělské, mexické písně. Její manžel se naopak snažil
splynout s kanadskou společností, jako manažer mluvil výhradně francouzsky, méně anglicky.
Legrační bylo, že pouze když se hádal se svou ženou, mluvil španělsky. Ta naopak mluvila
hodně španělsky, byla učitelkou ve španělské školce. Francouzsky však hovořila velmi dobře,
anglicky však moc komunikovat nechtěla.
MF: Co se ti v Kanadě nejvíce líbilo ?
NT: Všechno, je to úžasná země ! Když jsem žila v Quebeku, měla jsem krizi kvůli rodině, která
si ze mě udělala služku. Stále mě však v Kanadě držela ta zvláštní atmosféra, kterou jsem jinde
nezažila. Kdyby nenastaly žádné osobní důvody, kvůli kterým jsem se musela vrátit domů,
zůstala bych tam dodnes. Nyní studuji, ale doufám, že až dostuduji, znovu se do Kanady-země
krásných barev-podívám.
Děkuji za rozhovor

Martina Foltová

Mezi námi . . .
Také se Vám někdy s příchodem data 1. září a jeho dalších dnů zastesklo po škole ?
Mně ano a velmi ráda místní žáky, hlavně v prvních dnech školního roku pozoruji. Jsou
usměvaví již od těch nejmenších a i ti dovedou pozdravit. Je chvályhodné, že to umí, protože
později by si uvědomili, že nezdravit znamená ztratit kredit společnosti. V obličejich dětí je vidět
obrovské nadšení a to, jak víme, je zárukou úspěchu.
A co dělají v současném období naše zahrádky ? Stále je obdivujeme. Předzahrádky i
balkónové truhlíky ještě hýří barvami květů, zeleninovým záhonům děkujeme mimo jiné za
enormní sklizeň okurek. Téměř ve všech zahradách nás udivuje požehnaná úroda ovoce.
Zbývá teď jabloně opatrně otrhat, plody roztřídit, vyrobit i mošt, a ta nejkrásnější zdravá, uložit
do vysířeného sklepa. Není nad jablko, říkala moje babička, a měla pravdu.
V její zeleninové zahrádce nechyběl libeček lékařský. V létě byl dominantou zahrady pro
mohutný vzrůst. Tato trvalka byla vysoká asi 1,5 metru a její listy se používaly jak čerstvé, tak
usušené jako koření, především do polévek. Svou vůní i chutí libeček připomíná koření "magi",
protože jeho chuť je velmi intenzivní, vaří se spolu s pokrmem. Jako léčivá rostlina působí proti
skleróze, zmírňuje nadýmání, rostlina je močopůdná i žlučopůdná.
Dny roku rychle ubíhají, to, že za necelých 60 pracovních dnů je Štědrý večer, je
neuvěřitelné. Dny se krátí a zbývá nám delší čas, třeba ke čtení. V Malé Ilustrované
Encyklopedii se dočteme, že tři původem česká slova přešla do celosvětově používaných
slovníků. Jsou to:
- robotizace (román našeho Karla Čapka RUR)
- sametová revoluce (události v naší zemi v r. 1989)
- tuneling (v současné době známá aféra okolo naší banky Morávia)
Mezi námi - stále si myslíte, že o naší zemi, rozlohou zanedbatelné, nikdo nic neví ? Do
podvědomí ostatních zemí jsme se určitě dostali. Dočítáme se o tom.
Hezké dny i s knihou Vám přeje
Ludmila Adámková

Železnice v Krmelíně
Jediné spoje do obce nebo z obce vedou po silničních komunikacích. Ale před 90 lety tomu
mělo být docela jinak. V 19. století se rozvíjí železniční systém, a tak se začalo uvažovat o
tom, že přes obec Krmelín by měla vést železnice. Roku 1912-1913 začalo vyměřování
železniční dráhy z Moravské Ostravy přes Brušperk na Kozlovice. Majitelem koncese byl Dr.
Edmud Polkovský, advokát z Moravské Ostravy. Železnice měla vést mezi Krmelínem a

Novou Bělou. Zastávka měla být vybudována na úpatí Krmelínského kopce. Ještě dnešní
pojmenování této části Banhof to připomíná. Dokonce byly zde zahájeny stavební práce na
nádražní budově, kde byly vykopány základy a vybetonovány sklepy. Její vybudování by pro
Krmelín znamenalo nové hospodářské možnosti a s tím i pracovní příležitost. Vypuknutím I.
světové války veškeré práce na stavbě železnice nadobro ustaly.
Až roku 1918 vzbudila značný zájem mezi obyvateli zpráva sdělená starostou, že na jaře
roku 1919 se započne stavba ostravsko-brušperské dráhy. Přesto se záměr v tomto roce
nezdařil a stavba byla odsunuta na později, a to až na rok 1928. Obec měla za povinnost zajistit
60 m pás podél železniční dráhy, což předpokládalo výkupy příslušných pozemků. Dalšími léty
přišla do obce krize a nezaměstnanost a tak se od záměru muselo upustit na neurčitou dobu.
Ještě jednou se o železniční dráze uvažovalo. Nacistická vojska, okupující naši vlast
potřebovala rychlé spoje na bojiště. A tak fašistické představenstvo uvažovalo o pokračování
stavby. Jenže válka vzala jiný směr a na železniční dráhu se dočista zapomnělo. Po II. světové
válce se zdokonalil v naší obci silniční systém a tím byl železniční dráze dočista konec.
Martina Popelářová

Z obecní kroniky
Před 30 lety proběhly v Mnichově XX. Letní olympijské hry, kterých se zúčastnil i občan a
rodák z Krmelína pan Vítězslav Mácha. Ten 10. září 1972 získal zlatou olympijskou medaili v
klasickém zápase v únosnosti do 74 kg. Tím získal pro Československo první zlatou medaili v
historii zápasu. Radost měla nejen celá republika, ale především obec Krmelín. Občané
připravili bouřlivé přivítání. Olympijský vítěz přijel rychlíkem z Prahy do Ostravy a odtud ho
doprovázela kolona 26 aut do slavnostně vyzdobeného Krmelína k jeho rodnému domku.
Všude visely transparenty, vyhrávala hudba, radostné pokřiky a provolávání slávy, to byl obraz
přivítání v Krmelíně. Byla to událost, která učinila obec Krmelín známou nejen v naší vlasti, ale
i v zahraničí.
Pozornost na naši obec se upoutala ještě jednou. A to v roce 1976, kdy byly uspořádány
XXI. Olympijské hry v Montrealu v Kanadě. Vítězslav Mácha zde 20. 7. vybojoval stříbrnou
olympijskou medaili v řeckořímském zápase. I když to nebyla zlatá, přesto oslavy v obci
proběhly stejně bouřlivě, jak před 4 lety. Jistě zapůsobila i kolona 47 automobilů, která
doprovodila olympionika z Mošnovského letiště do rodné obce. Jako památku na Montreal a
olympijské hry dostal každý medailista ve speciálním balení sazenici "kanadského javoru". Ten
dnes můžeme vidět před vchodem do základní školy TGM v Krmelíně.
Martina Popelářová, kronikářka obce
AKTUALITY
Jak jistě již víte, došlo v měsíci červenci k stěhování místní knihovny z bývalého kulturního
domu do nových renovovaných prostor bývalé uhelny v mateřské škole. Na stěhování se
podíleli kromě personálu knihovny i někteří dobrovolníci, kteří se sami přihlásili a měli zásluhu
na tom, že za 14 dnů se již knihy půjčovaly v nových moderních prostorách. Dík patří p.
Vašicové Marii, Popelářové Martině, Libišové Anně s dcerou a také p. Janáčkovi Lukáši a
Steinerovi Pavlovi-pracovníkům obecního úřadu.
Příznivcům knihovny připomínáme, že knihovna je otevřena každý pátek od 16.00 do 19.00
hodin.
Josef Menšík

Cyklotrasy v Krmelíně a jeho okolí
Koncem 20. století se v naší republice výrazně rozvíjí cykloturistika. Proto se každým rokem
otevírají v České republice nové a nové cyklotrasy. Zatím žádná z nich nevede přes obec. To
by se mělo v brzké době změnit. Obec plánuje označit cyklotrasy, které by se měly napojovat
na cyklotrasy ze Staré Bělé a to: od vodárny kolem Paleska, "po dráhách" na Cigánku, odtud
obě dále povedou po pozemku pana Grace, až do středu obce a dále budou navazovat na
cyklotrasy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Další cyklostezka povede z Nové Bělé po Příčné cestě,
až na ulici Paskovskou, přes střed obce, až do Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Tyto nové
cyklostezky nebudou jen přínosem pro občany Krmelína, ale též pro občany republiky, protože
si jimi mohou obohatit své zážitky. Vždyť v naší obci je na co se dívat.
Martina Popelářová

Nebuďme lhostejní k historickým památkám
K historickým památkám obce Krmelína, které nelze přehlédnout, patří nesporně celá řada
křížů a kapliček, kterým se od nepaměti říká "Boží muka". Naše reportérka Martina Popelářová
dostala od redakční rady Zpravodaje za úkol zmapovat na celém území naší obce tyto
historické památky a z dostupných zdrojů odhalit jejich původ a vůbec vznik. V následujícím
článku je výsledek jejího pátrání.
Doporučujeme našim občanům, kteří mají zájem poznat pamětihodnosti Krmelína, aby v
rámci naší pravidelné rubriky tipu na výlet obešli tyto památky právě nyní v podzimních
měsících.
Redakce přeje všem příjemný kulturní zážitek.
Josef Menšík
Každý člověk ukrývá v sobě víru a nemusí to být vždy víra církevní. Proto lidé po sobě
zanechali různé pozůstatky víry. Jedním z nich byly i "Boží muka". Pro mladší generaci, která
tento pojem nezná, jsou to kříže, kapličky, pomníčky kolem cest v katastru naší obce.
Tyto symboly víry nechali vybudovat lidé, kteří se chtěli odvděčit nebo usmířit. A na důkaz
vystavěli "Boží muka", která nesla znamení pokory.
V první řadě se lidé po staletí snažili ochránit svůj domov, proto si stavěli ve štítech svých
obydlí výklenky a tam umisťovali svaté patrony, kteří měli stavení ochránit. A když budete
pozorní, můžete i dnes tyto výklenky na některých starších budovách v naší obci najít. Abyste
měli procházku snazší, přikládám seznam.
1. U Římskokatolického kostela se nacházejí dva kříže (dřevěný a kamenný). Kamenný kříž
věnovali manželé Jan, Krystýna a zemřelí Karolína Balcarovi z Brušperka roku 1903.
2. Na rozhraní ulice Školní a Světlovské se nachází železný kříž, tzv. Brožův z roku 1858.
3. Na ulici Světlovské u silnice I/58 je postaven nejstarší kamenný kříž v Krmelíně z roku 1828.
(Naproti rest. Na Světlově).
4. Lyčkova kaplička z roku 1870 na ulici Proskovické.
5. Kříž u silnice I/58 na Cigánce z roku 1871.
6. Na ulici Starodvorské nechali postavit roku 1894 František a Marie Pagáčovi mramorový
kříž.
7. U domku čp. 29, na ulici Starodvorské, stojí dřevěný kříž z roku 1821.
8. Součástí hospodářké budovy u domu p.Hranického čp. 68 se nachází kaple (nyní ve
špatném stavu).
9. U Brušperské hranice nechala postavit vdova po Janu Máchovi (první starosta obce)
kamenný kříž z roku 1868.
Martina Popelářová
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