Občasník č. 3

Říjen 2003

Slunce se k noci sklání,
štěstí, žal, namáhání
dozní jak každý den.
Na les a pole dýchá
večerní vánek zticha
s rosou lehkou jak něžný sen.
Matthias Claudius
Informace o dění v obci od 4. zasedání zastupitelstva obce
-

byla zakoupena sekačka na trávu typ Honda v ceně 33 129,-- Kč
položeno betonové potrubí Ø 400 na ul. Na Skalce svépomocí, cena materiálu 37 653,-- Kč
provedeno dopravní značení výjezdů z místních komunikací na státní silnice a cyklotrasy
Nová Bělá - Stará Ves v ceně 108 593,-- Kč
od 2. 6. 2003 zaměstnán p. Leoš Jarolím na veřejně prospěšných pracích do 31.10.2003 s
úhradou mzdy z Úřadu práce
zpracován projekt opravy garáže v hasičské zbrojnici
objednány opravy křížů na hřbitově a na ul. Za Křížem u Vítězslava Orla, Stará Ves
místnost ve Zdravotním středisku pronajata p. Harabišové pro kosmetické služby
dotace z Programu obnovy venkova - investiční 70 000,- Kč, neinvestiční 140 000,- Kč
stavební úpravy ve Zdravotním středisku - místnost pro sestru, osušovač rukou na WC
ohřev vody v ordinaci - svépomocí, náklady obce 4 696,--Kč, provedena oprava plotu okolo
Obecního domu
jednání s SME o provozování veřejného osvětlení po dobu 5 let, provedení modernizace
dotace krajského úřadu MSK na projekt "Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů při křížení
silnice I/58 v obci " - 550 000,- Kč
smlouva mezi obcí a Ing. arch. Sedleckým na projekt "Rekonstrukce fasád a zastřešení ZŠ"
v ceně 141 750,- Kč
uzavřena smlouva s firmou Jan Slabý na stavbu chodníku ul. Bělská v ceně 3 340 000,- Kč
realizace do konce roku
kolaudace vodovodu ul.Starodvorská a Krátká, vodovodu a kanalizace ul. Lyskova přejímka
II. etapy chodníku ul. Brušperská
smlouva s p. Pravdou o převodu vlastnictví vodovodu ul. Krátká do majetku obce příspěvek obce 98 700,-- Kč (50% investičních nákladů)

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 6. 8. 2003
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 4. zasedání zastupitelstva obce

c) informaci o rozpočtových opatřeních č. 1/2003, č. 2/2003 a 3/2003
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Smlouvu č. 22040291 o poskytnutí podpory mezi Obcí Krmelín a Státním fondem
životního prostředí České republiky ve výši 79 000,- Kč na akci "Instalace demonstračního
fototermického systému v rámci akce Slunce do škol - Moravskoslezský kraj"
b) výkup pozemku parc. č. PK 385/1 o výměře 230 m2 od p. Libuše Vörösové, Františka Hajdy
1231/12, Ostrava-Hrabůvka do majetku obce za cenu 50,- Kč/m2
c) výkup pozemku parc.č. 426/11 o výměře 191 m2 od p. Ludmily Valové do majetku
obce za cenu 50,- Kč/m2
d) výkup pozemku parc.č. 426/8 o výměře 97 m2 od p. Jiřího Staňka, V Hůrce 9/3089,
Ostrava-Zábřeh, do majetku obce za cenu 50,- Kč/m2
e) prodej pozemku parc.č. 364/2 o výměře 610 m2 z majetku obce
f) půjčku ve výši 19 900,- Kč, č.j. 585/2003, p. Taťáně Paličkové s účinností od 11. 6. 2003
dle § 85, písm. h zákona o obcích
g) další odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce za I. pololetí 2003 ve výši 50%
měsíční odměny
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) projednat s majiteli okolních pozemků možnost přístupu na pozemek parc.č. 364/2
b) svolat jednání zainteresovaných osob a organizací k silnici III/4841 Paskov-Krmelín na
místě k posouzení jejího skutečného stavu včetně poškozování statiky rodinných domů
c) projednat možnost zřízení zastávky na znamení u ulice Pod myslivnou
d) projednat možnost umístění značky zákaz stání nákladních aut na silnici II/486 v prostoru
před pomníkem padlých
SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Informace ke svozu a zneškodnění 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. tohoto roku až 14. 10.
následujícího roku bude vybírána na Obecním úřadě v Krmelíně počínaje pondělím 6.října 2003
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
popelové
nádoby
70 l
110 l
110 l
110 l

četnost svozu

období svozu

cena Kč

1 x za 14 dní
1 x za 14 dní
1 x týdně zima
1 x za 14 dní léto
1 x týdně zima

15. 10. 2003 – 14. 10. 2004
15. 10. 2003 – 14. 10. 2004
15. 10. 2003 – 14. 10. 2004

890,-1 110,-1 480,--

15. 10. 2003 – 30. 4. 2004

1 100,--

Četnost svozu odpadu platnou do 14. 10. 2003 lze zachovat nebo změnit dle výše uvedené
tabulky. Popelnice musí být označeny známkou o zaplacení do 15. 10. 2003, jinak nebudou
odváženy.
Popelnicové nádoby nevyužívané od 15. 10. 2003 nutno na obecním úřadě odhlásit.
V cenách za svoz komunálního odpadu je zahrnut i svoz separovaného sběru,
velkoobjemového a nebezpečeného odpadu. Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
organizuje 2x ročně obecní úřad.
Sdělení Úřadu práce
V současném období se projevuje v okrese i v celém kraji sezónní pokles nezaměstnanosti,
avšak z dlouhodobého pohledu nedochází k výraznějšímu zlepšení celkové situace.
Nová pracovní místa vznikají ojediněle a už vůbec ne v potřebném počtu a struktuře. To také
znesnadňuje uplatňování aktivních opatření na trhu práce, která by napomohla ovlivnit situaci
osob znevýhodněných na trhu práce, zejména těch, které jsou evidovány jako nezaměstnané.
Úřad práce ve Frýdku-Místku nadále spatřuje jako nejúčinnější ta opatření, která pomohou
zlepšit pozici těchto osob na trhu práce.
V Programu aktivních opatření na trhu práce v okrese na letošní rok zpracoval Úřad práce ve
Frýdku-Místku několik projektů, které, jak úřad předpokládá, pomohou při použití kombinace
různých opatření (zprostředkování práce, motivační a rekvalifikační kurzy, poradenské aktivity,
podporované zaměstnání) zlepšit podmínky nejvíce ohrožených osob, zejména dlouhodobě
nezaměstnaných. Jde o projekt Aktiv (určený pro osoby nad 50 let věku), Návrat (pro ženy po
návratu z mateřské dovolené), Naděje (pro osoby se ZPS), Absolvent (pro absolventy škol).
Vzhledem k mikroregionálně nepříznivé situaci je realizován také Projekt Jablunkovsko,
zaměřený na nezaměstnané osoby v této oblasti.
V rámci těchto projektů je ohroženým nezaměstnaným poskytována pomoc také
prostřednictvím dotačních nástrojů podpory zaměstnanosti. Zaměstnavatelům je při vytvoření
nových pracovních míst pro uvedené skupiny nezaměstnaných a při splnění dalších podmínek
poskytován příspěvek na mzdové náklady v rozsahu až 7 000,-- Kč/měsíc po dobu 9 měsíců,
podle toho kterého nástroje. Na investiční náklady je poskytováno až 80 000,-- Kč na 1 nově
vytvořené pracovní místo. V případě potřeby může úřad práce zajistit a uhradit nezaměstnané
osobě případnou vhodnou rekvalifikaci pro kvalitní výkon určité práce.
Projektové uplatňování aktivních opatření na trhu práce tak umožňuje soustředit se na konkrétní
problémy nezaměstnanosti.
Poradna pro spotřebitele
V roce 1993 vzniklo "Sdružení obrany spotřebitelů ČR" (SOS), jako neziskové občanské
sdružení. Jeho cílem je pomáhat spotřebitelům v oblastech, kde síly individuálních spotřebitelů
nestačí. Kontakt na "Sdružení obrany spotřebitelů ČR" naleznete na e-mailové adrese:
partneri@spotrebitele.cz
Informační materiály naleznete na internetové adrese: www.spotrebitele.cz
Poradci SOS zodpoví spotřebitelské dotazy (bezplatně) předávané písemně, poštovní
zásilkou, či faxem. SOS po telefonu je provozována na lince
900 969 091 s dotovaným tarifem 6,-- Kč za minutu.
Adresa pro písemné dotazy: Sdružení obrany spotřebitelů České republiky, Rytířská 10, 110
00 Praha l
NAŠI JUBILANTI
Své významné životní výročí v měsících červenci, srpnu a září letošního roku oslavili tito naši
spoluobčané:
Rudolf Folta
70 let
Ludmila Kadlecová
70 let

Jarmila Kunátová
70 let
Drahomíra Vašíčková
70 let
Libuše Blechová
75 let
Ludmila Máchová
80 let
Libuše Valová
80 let
Zlatou svatbu - padesát let společného života oslavili v měsíci září manželé Augustin a
Ludmila Chvostkovi.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně rodinné lásky, pohody, štěstí a spokojenosti.
Nové občánky do svazku obce uvítají členové komise pro občanské záležitosti v neděli 12.
října tohoto roku.
V období od července do září jsme se rozloučili s těmito občany:
Marie Krampotová
95 let
Věroslav Cholava
44 let
Bohuslav Hrabovský
87 let
Břetislav Šimečka
75 let
Ludvík Mamcarz
87 let
Bohumil Štýber
81 let
Ludmila Hýlová
77 let
Rodinám zemřelých vyslovujeme hlubokou účast.
Hana Plačková, ohlašovna
Z NAŠICH ŠKOL
Pedagogičtí pracovníci školy
Mgr. Dušan Ignačík
Mgr. Adéla Adamusová
Mgr. Romana Tylečková
Mgr. Dagmar Jínová
Mgr. Dagmar Kovalová
Mgr. Jarmila Palarczyková
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
Ing. Kamila Balcarová
Lenka Zborovská
Renáta Vychodilová
Ing. Jana Zábojová
Iveta Hradilová
Věra Zborovská

předsedkyně
pokladník
jednatel
člen
člen
člen

Žáci
K 1. 9. 2003 bylo zapsáno 100 žáků :
1.ročník - 21 dětí
2.ročník - 18 dětí
3.ročník - 21 dětí

4. ročník - 16 dětí
5. ročník - 24 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

i tématických plánů zodpovídá ředitel a pedagogové v jednotlivých ročnících.
Zájmové útvary, kroužky, nepovinné předměty (pravidelná činnost bude zahájena od
října 2003) :
1. Florbal
pondělí
13.30-14.30D.Ignačík
100,-2. Sportovní hry (4. a 5.ročník)
pondělí
14.30-15.30 A.Libišová
3. Divadelně-dramatický kroužek
pondělí
13.00-14.30 A.Adamusová
200,-4. Dětský pěvecký sbor a kapela Motýlek úterý
13.00-14.30 D.Kovalová
200,-5. Jazyk německý (3.-5.ročník)
středa
13.00-13.45 D.Jínová
100,-6. Šachy
středa
13.00-14.30 A.Svrdlin
200,-7. Náboženství
středa
13.30-15.00 L.Staňková
8. Mladý ochránce přír.(3.-5.ročník) sudý čtvrtek
13.00-14.30 J.Palarczyková 100,-9. Výtvarný kroužek (všechny ročníky.) čtvrtek
13.00-14.30 R.Tylečková
100,-každý lichý
+ materiál
100,-10. Společenské tance
11. Počítače
12. Minikopaná

čtvrtek
pondělí,zač.
čtvrtek-pokr.
neděle

13.00-14.30
15.30-16.15
15.30-16.15
17.30-18.30

T.Ožana
J.Tyleček
J.Tyleček
M.Čejka,J.Šindel

200,-500,-500,-100,--

Školní družina
Provozní doba školní družiny byla stanovena na dobu 11.15 – 16.15 s maximálním počtem
25 dětí .
Harmonogram školního roku 2003/2004
Září

1. 9.
10.9.
30.9.
Říjen
27.- 29.10.
Listopad 18.11.
20.11.
Prosinec 5.12.
19.12.
22.12.-2.1.
Leden
5.1.2004
20.1.
29.1.
30.1.
Únor
2.2.
10.2.
Březen
Duben
Květen
Červen

8.-14.3.
8. - 9.4.
13.4.
10.-21.5.
1.6.
15.6.
30.6.

Slavnostní zahájení školního roku
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 1.- 4.ročn.(do 8.10.-10 lekcí)
Zahajovací schůze výboru Unie rodičů s rodiči + třídní schůzky
Podzimní prázdniny
Pedagogická rada + konzultace (15.00 - 17.00)
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 2. a 3.ročn.(do 5.2.-20 lekcí)
Mikulášská nadílka
Vánoční koncert
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování
Pedagogická rada
Ukončení 1. pololetí - rozdání vysvědčení
Pololetní prázdniny
Zahájení 2. pololetí
Zápis do 1. ročníku
Dětský maškarní bál (ve spolupráci s UR)
6. školní ples (ve spolupráci s UR)
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Pedagogická rada + konzultace (15.00-17.00)
Škola v přírodě Prostřední Bečva (pro 2., 3., 4. ročník)
Den dětí (ve spolupráci s UR)
Pedagogická rada
Školní výlet: Jeseníky - Rejvíz, Zlaté Hory - skanzen
Závěr školního roku 2003/2004

V průběhu celého školního roku budou děti navštěvovat Divadlo loutek v Ostravě,
pedagogové jim vybrali a objednali tato představení: Strom pohádek, O rybáři a rybce, Ze

starých pověstí českých, Tři zlaté vlasy děda Vševěda (nový titul), Zahrada plná kouzel (nový
titul).
Žáci školy se zúčastní sportovních turnajů a klání : přespolní běh, florbal, šachy, vybíjená,
miniházená, minikopaná, atletický trojboj, běh Terryho Foxe.
O dalších akcích a případných změnách budou děti i rodiče včas informováni.

Upozornění
Ředitelství školy s předstihem upozorňuje rodiče, že od 1. 1. 2004 placení obědů ve
školní jídelně bude možné pouze bezhotovostní platbou !!
Hodnocení školního roku 2002/2003
1. Školní aktivity
a) Základní škola
Ve všech ročnících naší školy probíhalo vyučování podle vzdělávacího programu Základní
škola, č. j. 16847/96 – 2 , který se snaží položit u žáků kvalitní základy moderního
všeobecného vzdělání. Někteří pedagogové školy využívali ve výchovně vzdělávacím procesu
rovněž některých prvků Obecné školy. Učební plán výběrem a skladbou předmětů pokrývá
všechny oblasti a obory Standardu základního vzdělávání a jím stanovené učivo chápe jako
jádro základní vzdělanosti žáka. Ve 4. ročníku se vyučovalo anglickému jazyku, v 5.ročníku
anglickému a německému jazyku.
Ve školním roce 2002/2003 ve škole pracovalo 15 zaměstnanců :
ředitel školy Mgr. Dušan Ignačík, učitelky Mgr. Romana Tylečková, Mgr. Marcela Trávníčková,
Mgr. Dagmar Kovalová, Mgr. Jarmila Palarczyková, Mgr. Dagmar Jínová, vychovatelka Anna
Libišová, školnice Eva Hillová, uklízečka Bohumila Golková, sezónní topič Jaroslav Staněk,
vedoucí školní jídelny Růžena Foltová, kuchařky Jaromíra Kvitová a Karla Heczková,
pracovnice školní jídelny Nataša Cholavová, katechetka Lenka Staňková.
Naši školu ve školním roce navštěvovalo 101 žáků, z toho 18 prvňáčků .Všichni žáci
postoupili do dalšího ročníku, žáci 5. třídy odešli do 6. ročníku základních škol v Brušperku (15),
Staré Vsi nad Ondřejnicí (3) a 3 žákyně po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek nastoupily
do 1. ročníku ostravských gymnázií.
Zápis do 1. ročníku proběhl 4. 2. 2003. K zápisu se dostavilo 22 dětí, jednomu dítěti byla
odložena školní docházka .
Ve školním roce 2002/2003 prováděly Mgr. Romana Tylečková, Mgr. Marcela Trávníčková
a Mgr. Dagmar Jínová nápravu specifických poruch učení u 6 žáků. Všechny pedagožky mají
kurz reedukace SPU. Od března 2003 byla z těchto žáků vytvořena 1 skupina, nápravu
prováděla Mgr. Dagmar Jínová.
V průběhu roku dbali všichni zaměstnanci školy o důsledné uplatňování zdravotních a
psychohygienických hledisek:
- každodenní pitný režim
- dostatek pohybu o přestávkách, v hodinách TV i v mimoškolním čase (zájmová činnost)
- účast na různých sportovních soutěžích
- žáci 1. - 4. ročníku se zúčastnili plaveckého výcviku (září-listopad 2002)
- škola se zúčastnila projektu Školní mléko - každý měsíc průměrně 50 žáků odebíralo
mléčné svačiny, za celý školní rok děti odebraly 3 292 kusů svačin. Ve srovnání s
minulými školními léty se zájem žáků (i rodičů) ustálil (1999/2000 - 91 žáků za měsíc,
2000/2001- 73 žáků za měsíc, 2001/2002 - 50 žáků za měsíc)
- žáci 1.- 5. ročníku se zúčastnili ozdravného pobytu v Rekreačním středisku Mládí,
Kunčice pod Ondřejníkem (květen 2003)
Ve školním roce se žáci školy účastnili těchto kulturních a vzdělávacích akcí:

- Kino Luna Ostrava: filmová představení Doba ledová, Čert ví proč (1.- 5. ročník)
- Divadlo loutek Ostrava: divadelní představení Šípková Růženka, Broučci (1.- 2. ročník),
Hrátky s čertem, My se vlka nebojíme (3. - 5.ročník)
- ZŠ Brušperk: výchovný koncert Pavla Nováka (1. - 5. ročník)
- Dům kultury NH Ostrava - pohádkový kabaret Zdeňka Kačora (1.- 5. ročník)
- Planetárium Ostrava - Pojďte s námi za hvězdami (3. - 5. ročník)
- České televize Ostrava - animační studio QQ (1.- 5. ročník)
- Hornické muzeum Ostrava (3.- 5. ročník)
b) Školní družina
Ve školním roce 2002/2003 bylo zřízeno 1 oddělení školní družiny pro 25 žáků
(v průběhu celého školního roku ho v průměru navštěvovalo 23 dětí).
Děti ze školní družiny se zúčastnily dvou akcí okrsku povodí Ondřejnice:
- listopad 2002 - Hry bez hranic (pořádal Krmelín) - 1. místo
- duben 2003 - Z pohádkového světa - výtvarná soutěž (pořádal Brušperk) - 3. místo
c) Zájmové aktivity pro děti
Ve školním roce 2002/2003 byla pro děti opět připravena pestrá nabídka různorodých
aktivit pro smysluplné trávení jejich volného času: florbal (Dušan Ignačík), počítače (Jan
Tyleček),dětský pěvecký sbor Motýlek (Marcela Trávníčková), kapela Motýlek (Dagmar
Kovalová), sportovní hry (Anna Libišová), výtvarný kroužek (Romana Tylečková), dopravní
kroužek (Dagmar Jínová), Mladý ochránce přírody (Jarmila Palarczyková), minikopaná (Michal
Čejka, Jaroslav Šindel), náboženství (Lenka Staňková). Třikrát dojížděla ze Základní
umělecké školy v Brušperku paní učitelka Věra Ranochová a vyučovala zájemce (současné i
bývalé žáky školy) hře na housle.
Všem vedoucím těchto volnočasových aktivit, uskutečňovaných pro „blaho“ Vašich dětí,
touto cestou děkuji.
d) Zlepšování technického stavu a stavební úpravy
V době letních prázdnin 2003 byly provedeny ve škole tyto práce: renovace (opískování,
komaxitování) žákovského nábytku pro 1.- 4. ročník, malování všech tříd, 1. část renovace
žákovských šaten,oprava branky a brány plotu .
e) Účast v soutěžích
ZŠ T.G.Masaryka je členem Asociace školních sportovních klubů České republiky -AŠSK
ČR (bližší informace viz www.ftvs.cuni.cz/assk) a účastnila se mnoha tělovýchovných soutěží.
V některých z nich (včetně výtvarných, hudebních apod.) dosáhla významných ocenění:
- Házená - 3. místo v okresní soutěži (obrovský dík patří trenérům Miroslavu Vijačkovi a
Zdeňkovi Ptáčkovi)
- Lehkoatletický trojboj - 3. místo v oblastní soutěži
- Loutnička - 1. místo v obvodní pěvecké soutěži - Karolína Londinová
2. místo v obvodní pěvecké soutěži - Eliška Šindelová
2. Mimoškolní aktivity
a) Unie rodičů
V září 2002 proběhla schůze členů Unie rodičů s volbou nového výboru:
předsedkyně - Kamila Balcarová, pokladník - Lenka Zborovská, jednatel - Renata
Vychodilová
členové - Iveta Hradilová, Ing. Jana Zábojová, Věra Zborovská

Stejně jako v minulých letech Unie rodičů s ředitelem školy připravila a realizovala
hodnotné akce pro žáky školy. Pro každou akci byly výborem Unie rodičů a vedením školy
vzájemně upřesněny požadavky, materiální zabezpečení i organizační zajištění.
Obrovský dík za tuto práci patří celému výboru Unie rodičů, obzvláště paní Lence Zborovské.
6. 12. 2002 - Mikulášská nadílka - důstojný Mikuláš doprovázený čertiskem čpícím peklem
(převlečení otcové žáků) navštívili všechny třídy, podělili děti dobrotami a největší „zlobivce“
přetáhl Lucifer pekelnou metlou…..
14. 2. 2003 - Dětský maškarní bál - ve sportovní hale se sešli rodiče s dětmi, aby se
pobavili při programu (diskotéka, soutěže atd.) ostravského showmana Zdeňka Kačora a jeho
kolegů.
8. 3. 2003 - 5. školní ples - v restauraci a salónku Nautilu byl připraven bohatý kulturní
program (cimbálová muzika Ondřejnica, skupina Paradox Q – hudební produkce pro všechny
věkové skupiny, tombola, originální jídelní lístky)
27. 5. 2003 - Den dětí: v rámci Školy v přírodě pedagogové připravili celodenní karneval maškarní rej s diskotékou,scénkami a hudebně-dramatickými vystoupeními jednotlivých tříd,
táborák s opekáním párků
b) Běh Terryho Foxe
14. 6. 2003 se v obci uskutečnila dobrovolná humanitární akce - Běh Terryho Foxe, kterou
společně organizovala obec, tělovýchovná jednota a škola. Hlavním účelem Běhu Terryho Foxe
je předávat dětem a mladým lidem Terryho poselství a získávat prostředky na výzkum
rakoviny. Terry Fox byl mladý Kanaďan, jemuž byla v 18ti letech amputována noha postižená
rakovinou kosti. Jeho touha překonat bolest, utrpení a bezmocnost ho dovedla k myšlence
podniknout běh napříč Kanadou a uspořádat sbírku finančních prostředků na výzkum rakoviny.
Po pečlivé přípravě se 12.6.1980 vydal na trať „maratónu naděje“ a za 143 dní uběhl 5565 km.
Bohužel 28. 6. 1981 Terryho rakovina přemohla….Terry Fox se stal národním hrdinou a nová
tradice se rychle rozšířila za kanadské hranice.
V naší republice se Běh Terryho Foxe pravidelně uskutečňuje od roku 1993 - tehdy se ho
zúčastnilo 40 lidí, o dva roky později už 7000, v roce 1997 už to bylo 55 000 lidí (byly získány
necelé dva milióny korun) a v roce 1999 účast 90 000 lidí přinesla takřka 4 milióny Kč !
Byla připravena jedna trať, ve 14.05 vyrazilo po odstartování z hřiště TJ Krmelín 42
účastníků na trať, kterou absolvovali libovolným způsobem (pěšky, na kole, na kolečkových
bruslích apod.).Vybraná částka 1 360,- Kč byla zaslána na konto Terryho Foxe.
c)

Nadační fond Mettis

Počítačová učebna ve školním roce 2002/2003 byla využívána pro běžnou výuku
naukových předmětů (pod vedením jednotlivých vyučujících,v červnu za asistence praktikanta
SOŠ veřejnoprávní z Frýdku-Místku ), doučování žáků se specifickými poruchami učení, činnost
počítačového kroužku (únor - červen 2003), vydávání školního časopisu (připravovaného
výhradně žáky)

Sponzoři školy
Ředitelství školy děkuje touto cestou všem , kteří podpořili školu :
Jarka Ručková - soubor pracovních karet a her pro 1. ročník ZŠ
Barbora Ovčačíková - knihy do žákovské knihovny
Ing. Kamila Balcarová - knihy do žákovské knihovny
Oldřich Petrovský - jízdní kolo
Renáta Vaňková - radiomagnetofon s CD přehrávačem
Ing. Aleš Poukar - radiomagnetofon s CD přehrávačem
Leoš Lyčka - DVD přehrávač
Lenka a Milan Poláškovi - digitální stopky
Ing. Josef Boček - dort pro nejlepší třídu ve sběru starého papíru ke Dni Země
Mgr.Dušan Ignačík, ředitel školy
Protest proti znečišťování ovzduší
…měli jsme tělocvik a sousedka začala něco pálit na zahradě…
…běhali jsme na čerstvém vzduchu, dokud nás nezačal dusit štiplavý dým…
…svému zdraví jsme zřejmě příliš neprospěli,protože se nám dostalo do plic mnoho
škodlivin a všichni jsme se rozkašlali a začaly nás pálit oči…
…s panem ředitelem jsme sepsali petici Za zdravý vzduch,podepsali jsme se a předali ji
majitelce domu.Netvářila se nadšeně…...
Platí vyhláška o znečišťování ovzduší jen pro některé lidi?
Proč nezakročí představitelé obce, když jdou kolem takových případů?
Ve škole se učíme něco jiného, než s čím se potom v běžném životě setkáme. Vodí nás
tedy učitelé za nos, nebo se ve společnosti trpí nešvary, které zákony zakazují?
žáci V. třídy
Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY . . .
Prázdniny skončily a děti se většinou na začátek nového školního roku těší. Jen ty, které
jdou do školy poprvé, mají možná - nebo spíše rodiče - obavy z toho, co je čeká. Nemají totiž
zážitky a zkušenosti z loňského roku, nemohou vzpomínat na své kamarády, hračky a příhody,
které s nimi prožily.
Tak či onak - školní rok začíná. Věřím, že přivítáme v naší mateřské škole radostné a
spokojené tváře dětí a pohodové rodiče.
Děti s námi budou trávit spoustu času a naším cílem bude, ať je tento čas naplněný tím, co děti
potřebují na cestě rozvoje své osobnosti.Budeme se snažit dát dětem to, z čeho budou bohatí
celý život - dávat jim lásku, moudrost a výchovu.
V naší mateřské škole mohou děti navštěvovat zájmové kroužky - hudební, "zdravé
pískání" - hru na flétnu, výtvarný, dramatický - v návaznosti na logopedii (náprava řeči), a tím
podněcovat děti k správnému vyjadřování, zúčastnit se výuky anglického jazyka spolu se svým
starším sourozencem či rodičem. Nahlédnou do světa jógových cvičení, které působí
harmonicky na tělesné, duševní a sociální zdraví dítěte. Naše jógová cvičení zaměříme na
vnitřní prožívání pohybu, budeme se učit správně dýchat a relaxovat, získávat pozitivní pocity
při pohybu, na rozdíl od pohybových aktivit, které se zase
orientují na vnější efekt, vítězství, výkon. Budeme se učit žít tak, aby náš život byl zdravý,
šťastný a radostný.
Co nás čeká v novém školním roce ?
Za chvíli krásný a barevný podzim, potom zima a zimní radovánky, jaro a s ním nový život v
přírodě a opět léto - a možná i pobyt dětí ve škole v přírodě - ale u moře, v Chorvatsku.
Tak nám tedy držte palce !
O děti se starají:

paní ředitelka:
paní učitelky:
školnice:

Jitka Janková
Zdenka Holaniková, Lucie Neničková, Marie Vašicová.
Božena Stružková,

stravování má v péči, spolu s pracovnicemi školní jídelny Základní školy v Krmelíně, slečna
Martina Popelářová, o účetnictví mateřské školy se stará paní Simona Venclíková.
Jitka Janková, ředitelka MŠ

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Z činnosti místního Klubu důchodců
Od poslední informace uvedené ve Zpravodaji Obce Krmelín zorganizoval výbor místního
Klubu důchodců řadu hodnotných akcí a setkání.
První akcí byla prvomájová vycházka do přírody v délce 7 km, ukončená příjemným
posezením ve vinném sklípku pana Ing. Havránka. Všech 34 účastníků akci hodnotilo kladně.
Přispělo tomu i hezké a teplé počasí.
Další akcí bylo květnové přátelské posezení členů a příznivců Klubu, na kterém mimo
kulturního vystoupení členů Klubu vystoupily s hezkým programem i děti místní mateřské školy.
Všechny účastnice posezení byly podarovány lineckým srdíčkem a bylo jim popřáno u
příležitosti Svátku matek. Akce se zúčastnilo 54 osob.
Květnové posezení žen v Dámském klubu bylo mimo jiné zaměřeno na informace o
ošetřování rostlin před škůdci a plísněmi.
Pro zpestření červnového přátelského posezení připravila paní Jana Pchálková módní
přehlídku oblečení z dob dávno minulých, kterou předváděly členky a člen Klubu a také
přehlídku současné módy pro dříve narozené, předvedenou profesionálními modelkami. K
dobré náladě přispělo i duo harmonik Vijačka-Holboj.
V měsíci červnu Klub zorganizoval rovněž autobusový zájezd na Jesenicko, který byl
účastníky vysoce kladně hodnocen. Ve Vrbně pod Pradědem navštívili tamní sklárnu, kde viděli
celý postup výroby, měli možnost nákupu zajímavého zboží. Poté si prohlédli lázně Jeseník a
muzeum jejich zakladatele Vincence Priessnitze. Některé účastnice zájezdu si vyzkoušely též
léčebnou kúru vodní lázně. Další zastávkou před návratem domů byly lázně Karlová Studánka.
Červnové posezení v Dámském klubu mělo námět - příprava na dovolenou.
Měsíc červenec byl zahájen opět přátelským posezením. Tentokrát na terase Obecního
domu. K poslechu i tanci přítomným vyhrávala dechová hudba pana Konečného z Brušperka.
Pro zpestření připravil zájemcům pan Němec po dohodě s vedením Klubu výborné ražniči. Bylo
zde i kolo štěstí.
Krajně nepříznivé počasí překazilo plánovanou červencovou vycházku Novým Světem do
Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Srpnové přátelské posezení se uskutečnilo opět v klubovně s opékáním buřtů a s chutnými
koláči upečenými členkami Klubu. Posezení zpestřili hudební produkcí také harmonikáři členové Klubu pan Josef Vijačka a Jaroslav Holboj.
Přátelské posezení v září připravil Klub důchodců do sálu restaurace Na Benátkách a byly
na ně pozvány i delegace spřátelených Klubů důchodců či seniorů. Připravený program měl
vysokou kulturní úroveň. Své umění zde předvedly dva mladé taneční páry v soutěžních
společenských a Latinsko-amerických tancích. Byly to Klárka Zborovská a Markéta Kvapíková
se svými tanečníky. Dále zde vystoupil Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica s cimbálovou
muzikou. Ti také přítomným ústy paní Ivany Voráčové přiblížili počátky a dlouholetou činnost
souboru. Pro všechny účastníky zde bylo připraveno rovněž chutné občerstvení.
Na měsíc září je ještě připraven autobusový zájezd do Jablunkova, Hrčavy, se závěrem ve
vinném sklepě ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Samozřejmostí jsou pravidelná pondělní dopolední setkání v klubovně.
František Novák
TJ SOKOL Krmelín
Další sezóna před námi

Pravidelně se začátkem školního roku začíná nová sezóna soutěží házené s nejdelší tradicí
v obci.
V letošním roce je do soutěží přihlášeno 5 družstev, které budou hájit barvy Krmelína. Že se na
zápasy našich hráčů a dorostenců schází početné publikum skalních fandů je příjemnou tradicí.
Tím více zarážející je skutečnost, že se na zápasy naší největší naděje, žákovských družstev,
schází pouze rodiče dětí a i ti jen sporadicky. Doporučuji všem, aby si udělali alespoň jedno
nedělní dopoledne čas a přišli se podívat s jakým nasazením umí naše děti hrát a jak umí být
právem na své výkony hrdé.
Přehled domácích utkání:
21. 9. neděle
dorost
st. žáci
ml. žáci
27. 9. sobota
muži
st. žáci
5. 10. neděle
dorost
st. žáci
ml. žáci
11.10. sobota
turnaj
12.10. neděle
muži
26.10. neděle
dorost
st. žáci
ml. žáci
9.11. neděle
st.žáci

Krmelín - Paskov
Krmelín - Valašské Meziříčí
Krmelín - Třinec
Krmelín - Hrabůvka
Krmelín - Hranice
Krmelín - Zubří
Krmelín - Zubří
Krmelín - Karviná "B"
minižáci
Krmelín - Třinec
Krmelín - Rožnov
Krmelín - Karviná "B"
Krmelín - Orlová
Krmelín - Kopřivnice

11:00
10:00
9:00
15:00
14:00
11:00
10:00
9:00
8:30
11:00
11:00
10:00
9:00
10:00

Vážení sportovní přátelé sálové kopané,
19. září bude rozehraná 2. CL skupina "Východ" a naše mužstvo SK KRMELÍN zajíždí do Brna.
Ve 21:00 hodin odehraje své první mistrovské utkání v nové sezóně 2003-2004 s mužstvem FC
Kormidlo Brno v hale v Pohořelicích. Mužstvo se na sezónu připravovalo v domlácím prostředí
a bylo posíleno o dva talentované hráče. Během přípravy odehrálo pět přípravných zápasů s
ligovými mužstvy, s těmito výsledky:
Megas Frenštát pod Radhoštěm - SK Krmelín
5:4
Mikeska Ostrava - SK Krmelín
1:4
CC Jistebník - SK Krmelín
3:8
Megas Franštát pod Radhoštěm - SK Krmelín
9:3
CC Jistebník - SK Krmelín
6
:
2
Rozpis domácích zápasů:
3. kolo
4. kolo
6. kolo
8. kolo
10. kolo
12. kolo
13. kolo
16. kolo
18. kolo
20. kolo
22. kolo

SK Krmelín - VŠB Ostrava
SK Krmelín - FC Šumperk
SK Krmelín - VVM Bílovec
SK Krmelín - Kalábek Brno
SK Krmelín - Torf Pardubice
SK Krmelín - Kormidlo Brno
SK Krmelín - Ceto Brno
SK Krmelín - Tomson Brno
SK Krmelín - SME Ostrava
SK Krmelín - Spor Chrlice
SK Krmelín - Slavia Havířov

pátek
3.10.2003 17:30 hala SOU Kopřivnice
pátek
10.10.2003 20:00 hala Sareza Ostrava
pátek
31.10.2003 20:00 hala Sareza Ostrava
pátek
14.11.2003 20:00 hala Sareza Ostrava
pátek
5.12.2003 20:00 hala Sareza Ostrava
pátek
9.01.2004 20:00 hala Sareza Ostrava
pátek
16.01.2004 20:00 hala Sareza Ostrava
sobota
14.02.2004 20:00 hala Sareza Ostrava
sobota
28.02.2004 20:00 hala Sareza Ostrava
pátek
19.03.2004 20:00 hala Sareza Ostrava
pátek
2.04.2004 20:00 hala Sareza Ostrava

Přesný název haly, kde budeme hrát domácí zápasy: SH Sareza Ostrava-Přívoz,
ul. Hrušovská 2 (bývalé Hutní Montáže).

Do sezóny přejeme hráčům mnoho herních úspěchů a trenérovi pevné nervy.
Radana Matušinská, jednatel SK Krmelín
Soutěží stolního tenisu se zúčastňují 4 družstva: "A", "B", "C" a žáci.
Zápasy v naší hale se konají v těchto termínech:
"A"
18. 10.
Krmelín - Kopřivnice
19. 10.
Krmelín - Frýdlant "B"
15. 11.
Krmelín - Nový Jičín
16. 11.
Krmelín - Bílovec
13. 12.
Krmelín - Brušperk "B"
14. 12.
Krmelín - Odry
Hrací dny: sobota od 17.00 hod.
neděle od 10.00 hod.
"B"
27. 9.
Krmelín - Myslík
4. 10.
Krmelín - Lhotka "A"
25. 10.
Krmelín - Palkovice
8. 11.
Krmelín - Metylovice
15. 11.
Krmelín "C" - Krmelín "B"
22. 11.
Krmelín - Lhotka "B"
6. 12.
Krmelín - Pstruží
Hrací den: sobota od 17.00 hod.
"C"
18. 10.
Krmelín - Lhotka "B"
1. 11.
Krmelín - Pstruží
29. 11.
Krmelín - Kozlovice "D"
13. 12.
Krmelín - Paskov "C"
Hrací den: sobota od 17:00 hod.
ŽÁCI

6. 10.
Krmelín - Vratimov
3. 11.
Krmelín - Břinec
1. 12.
Krmelín - Myslík
Hrací den: pondělí od 17:00 hod.
Pro zájemce o další sportovní aktivity TJ Sokol Krmelín nabízí:
pondělí a středa
20:00 - 21:00
aerobic
pondělí a středa
17:00 - 18:30
karate
úterý
19:00 - 21:00
cvičení pro ženy
středa
19:00 - 21:00
jóga
pondělí - pátek
18:00 - 20:30
posilovna
Za výbor TJ Sokol Lenka Zborovská
Mezinárodní seminář Moderního sportovního karate
První týden v měsíci červenci t. r. se stal velkým svátkem všech příznivců kvalitní výuky
bojových umění. Do České republiky opět zavítal Prof. Dr. Rudolf Jakhel, nositel 8. Danu
karate, aby v Letovicích (mezi Brnem a Svitavami) 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,
která byla vydána i v knižní podobě v různých státech světa. Prof. Dr. Jakhel je mezi jiným i
někdejší vícemistr, mezinárodní trenér a hlavní spolkový soudce karate v SRN. Není zastáncem
komerční publicity a 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 účastníci měli
jedinečnou příležitost osobně se setkat s touto významnou osobností a učit se přímo pod jejím
osobním vedením.

Semináře se zúčastnili ještě další mistři karate : Miroslav Zezulka III. Dan, Roman Zatloukal
I Dan, Václav Diviš I Dan, Petr Marhold I. Dan, Pavel Stránský I. Dan, Pavel Sokol I. Dan,
Radek Nedbal I Dan, Zdeňka Sauerová I Dan.
Celkem se semináře v tělocvičně TJ Letovice zúčastnilo na 200 cvičenců od žlutých pasů
až po nositele stupňů mistrovských.
Trénovalo se třikrát denně. První trénink začínal v 6.30 hod. – venku na čerstvém vzduchu
uprostřed přírody. Začalo se krátkou rozcvičkou a poté všichni 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 patnáctiminutový
kondiční běh.
Druhý trénink začínal v 10.00 hod. 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. 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. Jakhel, což bylo
jistě pro všechny zúčastněné nesmírně přínosné. Během tohoto cvičebně výukového semináře
všichni zúčastnění skládali zkoušky na vyšší pás dle 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 do Chorvatska na ostrov Mali Lošinj, který se uskuteční ještě letos koncem září.
Během celého semináře Prof. Dr. Rudolf Jakhel vysvětloval převážně učitelům a trenérům
praktická uplatnění teoretických poznatků a nejnovějších vědeckých výzkumů, zodpovídal
otázky a zajímal se o náš každodenní život. Diskuse při večeři v blízké restauraci a společná
venkovní diskotéka na závěr přesvědčila účastníky o mistrově přehledu o problémech a
potřebách současné mladé generace. Každý účastník pochopil, že přes svou náročnost byl celý
tento seminář velmi cenným přínosem pro jeho další vývoj.
Úspěchy karatistů z LT 2003 trénujících v oddíle MSK Krmelín :
Forma :
1O
3O
5O

5. místo David Maralík
1. místo Tomáš Boček
2. místo Ivana Nevludová

Sparing :
Pod 16 let
8.-7. stupeň

3. místo Radana Bočková
2. místo Radim Kusák

Sportovní boj :

6.-5. stupeň
Absolutní

2. místo Tomáš Boček
1. místo Ivana Nevludová

Z těchto výsledků jde vidět, že naši cvičenci se díky poctivému tréninku jsou schopni
prosadit jak na tuzemských tak mezinárodních akcích.
Během měsíce září náš oddíl pořádá nábor nových členů. Rádi mezi sebou přivítáme nové
cvičence, kteří se u nás chtějí naučit kvalitnímu bojovému umění.
Jiří Plaček, vedoucí oddílu
CHOVATELÉ HODNOTÍ
Tak jako každý rok, tak i letos jsme uspořádali o Krmelínské pouti výstavu. V pátek 20.
června, po ocenění zvířat, jsme vzpomněli členy, kteří odešli z našich řad těsně před konáním
výstavy. Jedná se o přítele pana Jaroslava Blažka a přítele pana Václava Valu. Byli to členové,
kteří si nenechali ujít žádnou akci konanou naší organizací. Jejich pomoc a dobré slovo chybí.
Teď trochu statistiky z výstavy:
Bylo vystaveno 205 ks králíků
30 plemen
40 vystavovatelů
23 voliér drůbeže
14 plemen
15 vystavovatelů
33 ks holubů
9 plemen
5 vystavovatelů
Chovatelé naší organizace získali 6 čestných cen, z toho 4 čestné ceny za králíky
a 2 čestné ceny za holuby.
Nejlépe ohodnocení králíci byli od těchto chovatelů:
Miroslav Klimeš, Tříslový černý
Jiří Lyčka, Castorex
Radim Boháč, Činčila malá
Josef Nigut, Činčila velká
Marie Kopřivová, Zakrslý Bič

Jiří Matěj, Havana
Miroslav Vijačka, Novozélandský červený
Jiří Hůlka, Stříbřitý žlutý
Václav Sýkora, Novozélandský bílý
Haas Tomáš (MCH), Zakrslý Bim

Nejlépe ohodnocená drůbež:
Anna Boháčová, Plymutka žlutá
Miroslav Duhan, Zakrslá Barneveldka
Božena Blažková, Zakrslá Velsumka

Petr Matěj, Arakuany černé
Jiří Štefka, Sebritka zlatá

U holubů to vypadalo jako minispeciálka Pražských Rejdičů
Jiří Matěj, Pražský rejdič krátkozobý červený
Rudolf Pizlo, Pražský rejdič krátkozobý černý sedlatý
Danuše Štefková, Jeptiška černá
Výstavu shlédlo 408 dospělých a 172 dětí.
Jako každý rok, tak i letos proběhla družební soutěž s těmito výsledky:
králíci
drůbež
1. místo ZO Krmelín
1 135 bodů
1. místo ZO Stará Ves
2. místo ZO Paskov
1 132,5 bodů
2. místo ZO Staříč
3. místo ZO Stará Ves
1 126,5 bodů
3. místo ZO Paskov
4. místo ZO Staříč
937 bodů
4. místo ZO Krmelín
CELKOVĚ:
l. místo ZO Stará Ves

1 966,5 bodů

840 bodů
748 bodů
747,5 bodů
746,5 bodů

2. místo ZO Krmelín
3. místo ZO Paskov
4. místo ZO Staříč

1 881,5 bodů
1 880 bodů
1 685 bodů

Doufám, že tento výčet naší práce stačí, aby si o naší organizaci každý udělal svůj názor a
obrázek. Těším se na setkání na výstavě v roce 2004.
Doufám, že kdo výstavu zhlédl, ocení
práci naší organizace a uzná, že chovatelé předvedli to nejlepší, co v chovu mají.
Chtěl bych poděkovat obecnímu úřadu, že nám vyšel vždy vstříc, jakmile jsme něco
potřebovali. Hlavně bych chtěl poděkovat paní A. Lejskové, která ochotně ve svém volném
čase pomohla sestavit a vytisknout katalogy pro výstavu. Dále děkuji za finanční příspěvek
Obecnímu úřadu a Povodí Ondřejnice, řediteli Zemkova za sponzorský dar v podobě krmení
pro zvířata po dobu výstavy.
Hlavně chci ocenit a poděkovat panu Petru Edeslbergerovi a jeho kolektivu z řad hasičů,
kteří nám pomohli výstavu zajistit. Dále děkuji všem manželkám našich členů, že nás při naší
práci podpořily.
Za ZO ČSCH Miroslav Klimeš

Činnost Sboru dobrovolných hasičů.
Družstvo dorostenek po vítězství na okresním kole a postupu do krajského kola celoroční
soutěže dorostu, které se konalo ve Studénce, zde nečekaně zvítězilo a zajistilo si účast na
Mistrovství České republiky družstev dorostu v Ostravě ve dnech 28. a 29. června 2003. Ze
čtrnácti družstev všech krajů republiky dosáhlo těchto umístění v jednotlivých disciplínách. Páté
místo v běhu na 100 m s překážkami, 9. místo ve štafetě 4 x 100 m a 13. místo v požárním
útoku. Právě smůla na požárním útoku rozhodla o celkovém umístění našeho kolektivu.
Konečné 8. místo je přesto pěkným umístěním v celorepublikové soutěži a obec Krmelín byla
znovu dobře reprezentována.
Druhou srpnovou neděli jsme po několika letech přestávky uspořádali autobusový zájezd
na soutěž na Dolní Bečvu. V minulosti se nám tady dařilo. Jde o tradiční pohárovou soutěž
v prostředí parku u kostela na Dolní Bečvě s bohatým občerstvením a velkou tombolou.
Po nezbytném osvěžení hned po příjezdu jsme přihlásili dvě družstva mužů a jedno
družstvo žen. Když jsme zjistili, že byla vypsána i kategorie veteránů nad 35 let, sestavili jsme z
našich borců družstvo i pro tuto kategorii. Byli v něm zkušení matadoři, kteří skončili s aktivním
závoděním teprve nedávno, dále veteráni se zkušenostmi ze soutěží před více léty a jeden
z členů poprvé nastoupivší na start požárního útoku, ovšem s bohatými zkušenostmi ze zásahů.
Naše první mužské družstvo po slušném výkonu dlouho drželo druhou příčku, ale nakonec
skončilo na šestém místě. Druhé družstvo v sestavě s jednou ženou obsadilo 12. pozici. V
kategorii žen naše dorostenky skončily na 4. místě. Družstvo veteránů chtělo jet na jistotu, ale
skvělá atmosféra a naši fanoušci je hnali dopředu. K překvapení všech udělalo výborný čas,
který ostatní družstva již nepřekonala. Tímto prvním místem se naše sbírka pohárů z Dolní
Bečvy zkompletovala a v hasičském domě máme poháry za 3.,2, a teď i 1. místo. Po ukončení
útoků proběhla hodnotná tombola, z níž si i naši fanoušci odnesli ceny.
Na zpáteční cestě byla zastávka na Žermanické přehradě, kde se někteří okoupali a
ostatní občerstvili. Spokojeni s úspěšným vystoupením našich družstev a zejména s 1. místem
v kategorii nad 35 let jsme dorazili zpátky domů.
Naše družstva dorostenců a dorostenek ve spojení se staršími muži a ženami v letních
měsících získávají zkušenosti na pohárových soutěžích. Současné soutěžní dění nezávisí jen
na pohybových schopnostech jednotlivých členů družstva, samozřejmě každá sportovní
průprava se hodí, ale rovněž a daleko ve větší míře na materiálu. Pomalu se daří doplňovat
materiál, nutný k takovým výkonům a častější tréninky začínají být nezbytné. Družstva sbírají
poznatky, jak dosahovat rychlejších časů, protože požární útok končí až shozením druhého
terče. I když již dosáhli dílčích časů, které se trochu blížily těm lepším, k špičkovým výkonům

stále ještě kousek zbývá. Když se v minulosti dosahovalo časů v požárním útoku pod 35 s, šlo o
vynikající výkony. Postupem času se zlepšoval materiál hadic, zvyšovaly se výkony motorových
stříkaček, i když oficiálně nesmí být žádný stroj upravován a příprava družstev se začíná
podobat stájím formulového sportu, kde se vyskytují závodníci, mechanici, ladiči motorů, řidiči a
další početný personál včetně fanoušků. Nyní se pohybují špičkové časy v požárním útoku pod
15-ti sekundovou hranicí.
Máme za sebou extrémně teplé a suché období. Ve světě toto počasí způsobovalo
obrovské lesní požáry, kdy byly ohroženy celé oblasti a hynuli při nich i lidé. V naší obci byly
zaznamenány jen ojedinělé případy bez vážnějších škod. Více času strávili členové zásahové
jednotky při likvidaci nepříjemného bodavého hmyzu, vosám a sršňům se v letošním teplém létě
obzvláště dařilo.
V dalších týdnech se naši velitelé a strojníci zúčastní opakovacích školení ve škole
požární ochrany v Jánských Koupelích, aby nadále mohli pracovat ve sboru dobrovolných
hasičů v těchto funkcích. Družstva mládeže zanedlouho čeká podzimní kolo nového ročníku hry
Plamen a celoroční soutěže dorostu.
SHD Krmelín, Ing. Mojmír Knebl

Nebuďte lhostejní k historickým památkám, pokračování
Další z uváděných historických památek v obci je dřevěný kříž z roku 1821. Vraťme se tedy
do historie této doby, a sledujme, jak šel čas ...
Původně byl postaven mezi Krmelínem a Starým Dvorem na polní cestě k Paskovu. Zřejmě to
bylo na ulici Paskovské v místě, kde do ní vyúsťuje ulice Starodvorská - u domu č. 25. Není
přesně známo, kdo jej pořídil, je však velmi pravděpodobné, že to byli občané tehdejší obce
Starý Dvůr. Vyplývá to z následujícího: 24. července 1832 byl
tehdejším rychtářem panem Josefem Jarolímem a dalšími zmocněnci obce Starý Dvůr zaslán
Správci úřadu v Paskově následující "REVERS" : Zmocnění podepsaní obce Starý Dvůr nám a
naším nástupcům se zavazují, že od nás mezi Krmelínem a Starým Dvorem na polní cestě k
Paskovu, zřízený dřevěný kříž s podobou ukřižovaného Krista, nejen v dobrém stavu udržovati
budou, nýbrž taky v případě potřeby znovu zřídí . . . Revers podepsali: Josef Jarolím, rychtář,
Johan Šustek, Josef Černovský a jmenovci, Jan Hyl, Inocenc Balcar a opatřili úředním razítkem
i pečetí.
Kříž byl posvěcen pravděpodobně P.Josefem Schönym, od roku 1806 farářem naší
Starobělské farnosti. Tento kněz byl velice aktivní, schopný a oblíbený. Již ve 29 létech se
stal farářem, o 10 let později místeckým místoděkanem. Z jeho působení ve farnosti se uvádí,
že se postaral o vybavení tehdy nově postaveného starobělského kostela: hlavním oltářem
(sochy zhotovil Johan Nitsche), křtítelnicí, postranními oltáři, varhanami a za pomocí farníků
obětními a dalšími potřebami. Je tedy zřejmě správná domněnka, že se nezdráhal také
posvětit kříž v Krmelíně.
Přestože dřevěný kříž byl zajištěn a chráněn uvedeným Reversem z roku 1832
Starodvorských konšelů, byl v poválečných létech po roce 1918 přemístěn k domu č. 29.
Tehdejší majitel domku p. František Hořínek přistavěl ke kříži malou kapličku, kterou vybavil
oltáříkem s Pannou Marií a některými památečními předměty, které si přivezl z poutí do
Jeruzaléma, Říma, Lurd apod.
V současné době je kříž v péči rodiny Šindelových, kteří připravují jeho orpavu.
Ing. Jan Šperlín, Alois Domčík
Mezi námi ...
Byla nádherná slunná sobota 20. září 2003. Den, na který se těšili spolužáci naší obce,
narození v roce 1943. Ano, měli jsme setkání spolužáků našeho ročníku. Tím významnější, že

účast přislíbily i paní učitelky, které nás učily v základní škole. Dopoledne jsme byli na hřbitově
s poděkováním učitelům a vzpomínkami spolužákům.
Setkání se spolužáky bylo velmi srdečné. Z doby před 15ti lety máme také dokumentační
fotografii, tehdy jsme byli mámy a tátové, někteří z nás již měli i vnoučata. Teď jsme v rolích
babiček a dědečků a věřte, je to obrovská milost života, tohoto období se dožít. Ve svém středu
jsme přivítali paní učitelku Nedvědickou, která bydlí v Třebíči, z Brušperka paní učitelku
Plečkovou a zdejší paní učitelku Karlu Petrovskou.
Nezapomenutelná byla návštěva školy. Současní žáci vůbec nevědí, jak a v jakých prostorách
se vyučovalo dříve. Třídy zdejší školy byly v sobotu sluncem doslova ozářeny, a těch
metodických pomůcek ! Nevěděli jsme, na co se dívat nejdřív, co obdivovat. Zaujala nás i
počítačová učebna, současný pokrok techniky, a dověděli jsme se, že děti s počítači rády
komunikují. Nástěnka na chodbě nabízela přehled o ředitelích zdejší školy, přibližovala velikost
učení T.G. Masaryka, jehož jméno má škola v názvu. Spolužáci Miloš a Břeťa vyjeli s
učitelkami na Krmelínský kopec. Bylo jasno, viditelnost fantastická. Jaká to byla prozíravost
bývalých činitelů obce, vysadit stromovou alej k jejímu vrcholu. Stromořadí se stalo
monumentem Krmelínského kopce.
A pak jsme si popovídali o tom, co život dal a třeba už i vzal. O rodičích, dětech, o
motivacích, kterých není nikdy dost. Srdečností a otevřeností pedagogů jsme byli velmi dojatí.
Věřili nám a snad jsme je dosud nezklamali.
Někteří ze spolužáků na sraz do Krmelína přijeli i z daleka, Jarek z Hluku, Miloš, Majka a
Danka z Ostravy, Jenda z Ludgeřovic, Eva z Hukvald a Marie z Petřvaldíku. Vraceli se tedy
domů. Domov, to není jen budova z cihel, je to známá cesta, třeba i strom, místo, kde na
příchozího čekali a stále ho mají rádi. Jsou to vzpomínky na školu, na povinnosti, které každý z
nás doma měl. Bylo to období, kdy rodiče na nás měli vždy dostatek času. Neznali jsme
počítač ani mobil, více jsme se ale navštěvovali, komunikovali mezi sebou, psali si dopisy.
Shodli jsme se, že v případě potřeby, počítač ani nepohladí, ani nepodá teplý čaj. Tady
pomůže komunikace. Nevím, zdali současným dětem v tomto tempu pokroku, nebude jednou
chybět.
Hodiny rychle ubíhaly, rozloučili jsme se s odcházejícími pedagogy, poděkovali za účast a
navzájem si popřáli pevné zdraví. A dále jsme si povídali. Dovídali jsme se až teď, v 60ti letech,
co jsme dříve ani netušili.
Přála bych Vám všem prožít takové srdečné setkání. A nové budeme zase připravovat. Chci
poděkovat paní učitelce Jínové za skvělou připravenost při prohlídce školy, starostovi obce za
pohlednici obce a brožuru "Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice", kterou jsme všichni
obdrželi a za skvělé pohostinství v restauraci Nautilus. Věřte, všichni jste přispěli k tomu, že na
letošní setkání budeme všichni rádi dlouho vzpomínat.
A jaký recept nabízí naše zahrada ? Je to jablková přesnídávka. Zkuste,
potřebujeme: 3 kg jablek, 25 dkg cukru, 2 vanilkové pudingy, 2 vanilkové cukry.
Oloupaná jablka, zbavená jadřinců nakrájíme (nastrouháme), trochu podlijeme vodou a
rozvaříme. Přidáme cukr a dovaříme na kaši. Puding rozmícháme v deci studené vody,
přidáme vanilkový cukr a vaříme za občasného míchání alespoň 2 minuty. Horkou směsí
naplníme skleničky, které zavíčkujeme( zašroubujeme), otočíme víčkem dolů a necháme
vychladnout. Věřte, v zimě chutná znamenitě !
Vaše Ludmila Adámková
Poděkování
Účastníci setkání děkují touto cestou paní Ludmile Adámkové za vzorné zorganizování
této akce.
ZE ŽIVOTA SPOLUOBČANŮ
Cesta do Finska

V době, kdy většina lidí míří o prázdninách k moři a za sluncem, tak já jsem navštívila sever
Evropy, a to konkrétně Finsko. Už v loňském roce jsem měla možnost navštívit Švédsko a
Dánsko. Obě země mi učarovaly svou kulturou, ale hlavně přírodou. Proto jsem se rozhodla, že
navštívím i Finsko.
Finsku se říká "Země tisíce jezer", což vůbec není přehnané - právě naopak. Počet zdejších
vodních ploch je udáván zaokrouhleným číslem 188 000; ostrovů má být údajně 33 000. Jezera
se přitom nacházejí především v jihovýchodní části země, kde zaujímají prakticky stejnou
rozlohu jako pevná půda. Pohled na rozlehlou finskou krajinu s rovnoměrně se střídajícími
pláněmi vody a zeleně, to vše pod vysokou modrou oblohou, představuje nezapomenutelnou
scenérii. Jezera a jejich spojovací toky tvoří hustou síť vodních cest, hojně využívanou jak pro
přepravu osob, tak i různých nákladů. Vedle různých motorových lodí zde můžete potkat i staré
romantické parníky, které neztratily i po létech své kouzlo. Jací jsou ale Finové ?
Jsou nesmírně hrdí a pyšní na svoji zem. Svoje vlastenectví dávají každému návštěvníkovi
hned znát. Ptají se: "Jak se Vám líbí Finsko a přijedete znovu ?"
Finové mají nade vše rádi přírodu, o kterou dokáží pečovat s takřka posvátnou úctou. To se
plně potvrzuje také v hlavním městě Helsinkách, kde i navzdory velké modernizaci, stále
dominují rozsáhlé plochy zeleně. Finové mají spoustu oddechových areálů, kde mohou
relaxovat. Tyto areály lemují pobřeží, ale většina se nachází ve vnitrozemí, kde přecházejí v
přirozené břízové a smrkové lesy. V létě jsou pro Finsko typické "bílé noci", kdy slunce vůbec
nezapadá. Zato drsné zimní klima s až 19ti hodinami tmy denně v prosinci přitom jakoby
stimulovalo specifický životní styl Finů, zřetelně odlišný od charakteru lidí obývajících mírnější
klima.
Nejznámější oblastí Finka je Laponsko, které je charakteristicky odlišné od ostatních. Tato
krajina je poměrně drsná, kde jsou silnice nebo široké cesty vzácností. Laponská oblast je
výhodná především pro pěší turistiku.
Bydleli jsme 4 km od Ruských hranic, a tak jsme se mohli přesvědčit, jak zdejší krajina je
drsná. Vždyť nejbližší město bylo vzdáleno 80 km. Měli jsme možnost se seznámit s majitelem
ubytovacího komplexu. Byl to příjemný a milý člověk, už z jeho prvních slov jsem vycítila, jak je
hrdý Fin. Povídali jsme si s ním o dějinách, ale i o moderním Finsku. Když jsme mu též
zazpívali, byl nesmírně nadšený. Jak nám říkal "Finové mají také své staré zvyky, ale takový
bohatý kulturní potenciál jako my ne". Moc se mu líbily naše folklórní písně a snažil se je s námi
zpívat. Na oplátku nás naučil pár finských slov.
Největším problémem pro nás nebylo počasí, kdy místy dosahoval teploměr až 30oC, ale
komáři, kteří se v letošním roce ve Finsku příliš rozmnožili.
Jedno staré přísloví říká: "Doma máš tam, kde máš srdce" a u Finů to platí dvojnásobně.
Martina Popelářová
KUBA VE VZPOMÍNKÁCH po 30 letech - pokračování
Jmenovala se Zinaida, měla pět dětí a byla jednou z obyvatel Alamáru, kteří nám, nově
přistěhovaným, měli pomoci zorientovat se ve způsobu života na Kubě. Přišla, vysoká, v bílých
šatech, se dvěma dětmi. Pětiletý Aroldo a čtyřletá Ilijana navazovali komunikaci s Klárkou,
Zinaida ze mnou. Každou věc v domku španělsky opakovala. Pomalu, se členem a přízvukem.
Ke konci týdne jsem to zvládla taky. Pak přinesla rodinnou fotografii, ukazovala na jednotlivé
osoby a španělsky pojmenovávala. Děti přinášely obrázkové knížky, zvířata i věci s dcerou
neustále španělsky opakovaly. Pak k nám začaly přicházet od sousedů i pětiletá Irina a čtyřletý
Igor, byla to školka i škola, která neměla chybu. Jednou Zinaida navrhla výlet do Havany, kde
pracovala její sestra. Cílem cesty byla Kopélia, zmrzlinový palác. Neznám naši zeleninu, kromě
brambor, ze které bych zmrzlinu neochutnala. A toho ovoce ! Samozřejmě, zmrzlina třešňová,
hrušková i jablková, tedy z ovoce, které se dováželo, bylo nesrovnatelně dražší než zmrzlina z
domácího tropického ovoce. Zmrzlinu Kubánci milují. Servíruje se s velkým kopcem bílkové
pěny a v poledne podávaná nahrazuje oběd. Zapíjí se šťávou z cukrové třtiny. U budovy
Kopélie stály čtyřproudé obrovské zástupy domorodců . Nespočet poutačů nabízel druhy
zmrzlin včetně cen, ty jsou zanedbatelné. Pět kopečků včetně bílkové pěny stálo asi pět korun.
Kubánci dávají všem cizincům přednost. Když je uvidí, uvolní své místo v řadě, třeba i od pultu

a disciplinovaně se řadí na konec zástupu. Přednost jsem nikdy, i když jsem tam později
jezdívala sama, nevyužila. Vždy jsem poděkovala a s dovětkem, že mám hodně času, jsem se
dala do hovoru s člověkem, který mně chtěl v řadě upřednostnit. Dověděla jsem se vždy něco
nového, vědomostí, které jsem mnohem později dokázala ocenit.
Zinaida byla opravdu výjimečnou osobností. Její předkové byli Indiáni, ona sama měla velké
znalosti z historie a kultury země. Znala důvěrně starou Havanu, kde vyrůstala, muzea a
galerie. V jejím doprovodu jsme i později před každým návratem domů pamětihodnosti
navštěvovali.
Denní pravidelná konverzace začala přinášet své výsledky. Chodili jsme již do obchodu
samy. V lékařských ordinacích už nebyl s komunikací žádný problém. Začínala jsem rozumět i
rozhlasovým zprávám, četla jsem v novinách se slovníkem v ruce články o Československu.
Vrátil se manžel, a když v debatách s Kubánci o naší republice jsme byly dotazovány, nebyl už
problém zapojit se do diskuze. V prosinci 1967 jsme byli na pláži vzdálené od Havany asi 8 km.
Nádherná, písčitá pláž, s pozvolným sklonem do moře, vykoupali jsme se v moři jenom my tři.
Místní domorodci seděli na molu a volali na nás, ať se nekoupeme, že je zima. Venkovní teplota
byla jen 27 stupňů, pro Kubánce opravdová zima. Věříte, že příští vánoce byla zima už i nám ?
Koupat jsme se již od listopadu po leden nechodili.
Muži z naší skupiny posílení týmově Sověty hráli šachové turnaje, my spolu s Němkami,
Ruskami a Kubánkami se scházeli v organizaci jejich Svazu žen, která měla název "Mariana
Graháles". Chtěli jsme zkusit, jak probíhá praktická sklizeň ananasu. A děti ? To bylo zpočátku
nádherné "esperanto", ve kterém zvítězila španělština.
Ludmila Adámková
Výlet do okolí
Výlet, který jsem vybrala není příliš náročný, měří přibližně 8 km.
Za výchozí místo si zvolíme ulici U Paleska, která se nachází na "Cigánce". I když uvidíme
zelenou značku, nepůjdeme po ní, ale vydáme se směrem na Starou Bělou. Cesta vede asi 2
km v otevřeném terénu, kde se říká "Na drahách". Je zde pěkný výhled na Starou Bělou. V
polovině "drah" po pravé straně se nachází střelnice. A když budeme pozorní, můžeme spatřit v
okolních polích srnky, zajíce, bažanty, koroptve, ale i dravé ptáky.
Půjdeme dále po cestě, až do obce k místnímu kostelu, který je zasvěcen Sv. Janu
Nepomuckému. Od kostela se vydáme směrem doleva a půjdeme z kopečka kolem hřbitova.
Pod hřbitovem se dáme vpravo a projdeme kolem místního koupaliště. Touto ulicí budeme
pokračovat až k lesu. U lesa odbočíme doleva a po 200 m doprava. Sejdeme z kopce a hned
odbočíme vlevo. Odtud vidíme i náš cíl, studánku se sochou Panny Marie ve skále. Poutní
místo vzniklo začátkem minulého století. Původní soška Panny Marie stála na kamenném
podstavci, později byla postavena kaplička ve skále.
Můžeme si zde nabrat vodu a odpočinout. Po odpočinku se vracíme stejnou cestou.
Ti, co by si chtěli výlet prodloužit, se mohou projít po celém areálu Bělského lesa, kde se
nachází i dětský koutek a občerstvení. Pro cyklisty se zde vyskytuje několik cyklostezek, které
jsou příjemným zpestřením.
Martina Popelářová
28. říjen je STÁTNÍ SVÁTEK
DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
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