Občasník č. 3

Říjen 2004

Údolí, hory, stráně
a lese zelený,
ve vás mám požehnaně
čistých potěšení !
Svět nezná chvíle klidné,
jen klam a kupčení kráso, ty obejmi mne
ještě svou zelení!
Joseph von Eichendorﬀ

Obecní bilancování
V březnovém čísle Zpravodaje obce Krmelín jste byli informováni „Co se letos v obci chystá“.
Nyní nadešel čas k vyhodnocení záměrů v článku uvedených.
V sobotu 14. srpna byly oﬁciálně otevřeny tři tenisové kurty, na kterých již předtím probíhalo
zkušební hraní. Jejich stavba byla ﬁnancována částkou 500 000 Kč z prostředků Moravskoslezského kraje a z obecního rozpočtu bylo uhrazeno 800 000 Kč, tento obnos bude Tělocvičnou jednotou Sokol Krmelín obci do 10 let splacen.
Se začátkem školního roku 2004/2005 byla dokončena rekonstrukce kuchyně v Základní škole
T. G. Masaryka s náklady ve výši 2 000 000 Kč, navíc byla vyměněna okna v suterénu a přízemí
bezprostředně související s rekonstrukcí (180 000 Kč) a zakoupena nová nezbytně nutná zařízení
do kuchyně v celkové ceně 250 000 Kč.
V současné době se dokončuje projekt inženýrských sítí v lokalitě za školou pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Následovat bude projekt pro vydání stavebního povolení.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla podána žádost o dotaci v rámci Společného regionálního operačního programu na projekt komplexního řešení křižovatky v centru obce, o žádosti
zatím nebylo rozhodnuto.
Do konce letošní stavební sezóny bude upravena podlaha v garáži hasičské zbrojnice v ceně asi
200 000 Kč (dotace z Programu obnovy venkova nebyla schválena).
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Koncem srpna byla se Severomoravskou plynárenskou, a. s., podepsána smlouva o prodeji
plošné plynoﬁkace obce za celkovou cenu 6 032 360 Kč. Částka 3 032 360 Kč je již převedena na
účet obce, zbylá část bude uhrazena do konce letošního roku. Tím se mohou zintenzívnit práce
pro přípravu rekonstrukce budovy Základní školy (izolace základů proti vlhkosti, výměna oken,
zateplení vnějších stěn a vrchního stropu a sedlová střecha nad přístavbou). K dalšímu zlepšení
ﬁnanční situace obce dojde po prodeji obecních pozemků ke stavbě rodinných domů podél ul.
Paskovské (jeden je již prodán, čtyři jsou v jednání).
Z uvedeného vyplývá, že v příštím roce bude dostatek ﬁnančních prostředků pro rekonstrukci
školy, od stavby plošné plynoﬁkace obce další významné investice.
Hezký slunečný podzimní čas přeje
ing. Václav Zezulka, starosta

Informace o dění v obci od 9. zasedání zastupitelstva
obce (26. 4. 2004)
•
•

•
•
•
•
•
•

je dokončena stavba tří tenisových kurtů, 14. 8. 2004 oﬁciální otevření v 9.00 hod.
proti rozhodnutí Městského úřadu Frýdek-Místek o zrušení výjezdu z místní komunikace
na silnici II/486 v lokalitě Cigánka podáno odvolání, Krajský úřad rozhodnutí MěÚ F-M
zrušil a nařídil nové jednání
Ing. Holčák zpracovává projekt inženýrských sítí v lokalitě za školou v ceně 312 000 Kč
ﬁrma STAMONT provádí rekonstrukci školní kuchyně v ceně 1 978 419 Kč vč. DPH
provádí se rekonstrukce WC v budově zdravotního střediska dle požadavku hygienické kontroly holičství
je upraveno a doplněno dopravní značení na silnici I/58 v souvislosti se stavbou chodníku
v ostrůvcích v silnici I/58 byla upravena výsadba keřů v době celkové uzavírky
je podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě s SMP–rozšíření o plynovod v pořizovací hodnotě
598 451 Kč

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce, konaného
dne 19. 7. 2004
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 9. zasedání zastupitelstva obce
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 13 000 Kč poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro jednotku SDH
b) odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 337/2004, a to od 1. 7. 2004
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Sdělení obecního úřadu
Cenový výměr

za svoz, třídění a zneškodňování komunálních odpadů v období od 15. 10. 2004 do 14. 10.
2005 na základě ustanovení § 1 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb. o cenách
Objem nádoby

Četnost svozu

Tarif

Období svozu

Cena Kč

70 l

1krát za 14 dní

P1 01

15. 10. 2004–14. 10. 2005

996

110 l

1krát za 14 dní

P2 01

15. 10. 2004–14. 10. 2005

1 260

110 l

1krát týdně zima
1krát za 14 dní léto

P2 61

15. 10. 2004–14. 10. 2005

1 673

110 l

1krát týdně zima

P2 71

15. 10. 2004–30. 4. 2005
1. 10. 2005–14. 10. 2004

1 302

Zvýšení ceny za svoz, třídění a zneškodňování komunálních odpadů oproti loňským poplatkům je způsobeno změnou sazby DPH z 5 % na 19 %.
Nádobu o obsahu 70 l si objednávají občané s menším výskytem odpadů výhradně u domů
s ekologickým topením (elektřina, plyn). Do těchto nádob nesmí být ukládány popeloviny. Celková hmotnost nádoby 70 l včetně obalu nesmí přesáhnout 50 kg.
Zimní období je od 1. 10. do 30. 4.

Poplatky za užívání hrobového místa na hřbitově v Krmelíně
Jak se poplatek tvořil a z čeho vychází:
1. státem regulovaná cena (dle výměru MF)–nájemné za hrobové místo 4 Kč/m2 a rok
2. státem neregulovaná cena za služby s nájmem spojené–jedná se o služby související s řádnou údržbou hřbitova, cest na hřbitově, údržba zeleně, zajištění vody, uzamykání a odemykání
vstupních prostorů na hřbitově, apod.
Poplatek za urnové a hrobové místo s platností od 1. 1. 2004 platí na dobu 15 let (tlecí doba
stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů je 15 let ).
S každým nájemcem bude písemně uzavřená smlouva o nájmu hrobového místa, kde bude
m. j. stanovená cena za nájem a služby s nájmem spojené za období 15 let (od 1. 1. 2004 do 31. 12.
2018). Finanční částka bude rozdělená na tři splátky - 31. 12. 2004, - 30. 06. 2008, - 30. 06. 2018.
Občané ale mohou, dle vlastního uvážení, uhradit poplatek i jednorázově.
urnové místo
- poplatek celkem /rok
29,37 Kč
- poplatek celkem/15 let
450 Kč
hrobové místo
- poplatek celkem/rok
99,10 Kč
- poplatek celkem/15 let
1 486,50 Kč
Jak tedy budou vypadat nové poplatky jednotlivých hrobů?
urnové místo/15 let
450 Kč
dvojhrob/15 let 2 980 Kč
jednohrob/15 let
1 490 Kč
trojhrob/15 let
4 470 Kč
Poplatky byly schválené na zasedání 43. Radě obce Krmelín dne 29. 9. 2004.
Zpracovala: J. Sýkorová

Krmelínský zpravodaj

4

Volby do zastupitelstev krajů
Dne 30. 7. 2004 vyhlásil prezident republiky volby do zastupitelstev krajů a stanovil dny jejich
konání na 5. a 6. 11. 2004. My budeme volit do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Toto
zastupitelstvo dnes má a bude mít i v následujícím čtyřletém funkčním období 65 členů. Členem
zastupitelstva kraje může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního
práva.
Volby se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního
práva, podle zásad poměrného zastoupení. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan
České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen
k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje (dále jen „volič“). Překážkami
ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu
trestu odnětí svobody, zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a výkon základní nebo náhradní vojenské služby,
vyžaduje-li to bezpečnost státu. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky. V těchto volbách není možno hlasovat na voličské průkazy. Hlasovací lístky,
které budou vytištěny samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici, budou
dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v den voleb budou k dispozici i ve
volebních místnostech. V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky
1 hlasovací lístek, na kterém může „přidělit“ přednostní hlasy maximálně 4 kandidátům.
Místem konání voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v pátek 5. 11. 2004 od
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. 11. 2004 od 8.00 do 14.00 hodin
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v suterénu Haly TJ Sokol, ul. Brušperská, Krmelín čp. 72
pro voliče bydlící v ulicích Benátská, Bělská, Brušperská, Fojtská, Hraniční, Kolmá, Kostelní,
Lípová, Místní, Na Brodě, Na Cigánce, Nad Hvozdem, Na Nový svět, Na Rybníčku, Na Skalce,
Na Svahu, Paskovská, Polní, Spojná, Starodvorská, Stará cesta, Školní, U Paleska, Včelařská, Vodárenská, Zahradnická, Záhumenní, Za Křížem, Zdravotní
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v hostinci Na Světlově, ul. Staroveská, Krmelín čp. 137
pro voliče bydlící v ulicích Boční, Hajní, Konečná, Krátká, Květná, Lyskova, Na Zátiší, Nová,
Okrajní, Proskovická, Příčná, Rovná, Řadová, Slunná, Staroveská, Světlovská, U Černého lesa,
U Kapličky, V Březince, Vilová, Výstavní, V Zahradách.

Naši jubilanti
Své významné životní výročí v měsících červenci, srpnu a září v tomto roce oslavili tito naši
spoluobčané:
Ladislav Zhýbala
70 let
Hilda Škutová
75 let
Václav Šperlín
70 let
Augustin Chvostek
80 let
Miroslav Zaoral
70 let
Ludmila Latečková
80 let
Zdeněk Bohačík
75 let
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně rodinné lásky, pohody, štěstí a spokojenosti.
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V období od července do září jsme se rozloučili s těmito občany:
Václav Vidlička
62 let
Miroslav Známský
53 let
Božena Sklářová
91 let
Adolfína Pavlíková
77 let
Hana Plačková

Informace pro zákazníky české pošty
Přijďte na poštu v Krmelíně a informujte se na služby, které jsou dostupné široké veřejnosti.
Na našich univerzálních přepážkách můžete zaplatit poštovní poukázky, podat všechny druhy
listovních zásilek, např. doporučené psaní, cenné psaní pro zasílání cenností a pro zákazníky
vyžadující garantování expresního dodání zásilek následující pracovní den s dodáním i v sobotu
službu EMS. Na poště lze samozřejmě podat veškeré typy balíkových zásilek dle přání odesílatele.
Jedná se zejména o balíky doporučené, cenné s udanou cenou do a nad 5 000 Kč, případně balíky
OBCHODNÍ, které je možno využít k zaslání věcí do 30 kg a udanou cenou do 100 000 Kč.
Místním podnikatelům lze k rychlé přepravě svého zboží nabídnout službu PROFI balík s garancí dodání do druhého dne od podání.
Můžete si u nás založit osobní účet - POSTŽIRO s nejlevnějšími poplatky a MAX kartou, výhodný spotřebitelský úvěr již od 20 000 Kč.
Pro klienty Poštovní spořitelny - rychlý úvěr ČTYŘLÍSTEK.
Pro podnikatele zakládáme POSTKONTO - vyberte si z nabídky programu „účetnictví přes
počítač rychle a snadno“.
Pro širokou veřejnost výhodné investování do POŠTOVNÍHO INVESTIČNÍHO PROGRAMU-ZAJIŠTĚNÉHO, který garantuje vrácení investice a úrok minimálně 6% až 28%. Úroky jsou
vyhlašovány v upisovacím období vždy na tři měsíce.
Dále u nás můžete:
- pojistit vaše vozidlo u České podnikatelské pojišťovny
- uzavřít Životní pojištění u České pojišťovny již od 300 Kč měsíčně
- sjednat půjčku HOME CREDIT
- zajistit si u Penzijního fondu STABILITA své úspory
- výhodně spořit s Českomoravskou stavební spořitelnou
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pošty Krmelín.

Komplexní pozemková úprava Krmelín
Vážení vlastníci pozemků v Krmelíně,
Pozemkový úřad Frýdek-Místek uvítal nabídku Obecního úřadu v Krmelíně, že Vás může prostřednictvím obecního zpravodaje informovat o stavu
prováděných pracích na komplexní pozemkové úpravě v Krmelíně.
Veškeré práce na komplexní pozemkové úpravě (dále jen KPÚ) organizuje v souladu se zá-
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konem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech … (dále jen zákon),
Pozemkový úřad Frýdek-Místek a zajišťuje její provádění. Proto vypsal výběrové řízení na zpracovatele návrhu pozemkové úpravy. Z předložených nabídek byla komisí vybrána nejvýhodnější
soutěžní nabídka ﬁrmy AGROPROJEKT PSO, s. r. o., Brno. Pracovníci této ﬁrmy mají dle § 6
odst. 9 zákona písemné pověření Pozemkového úřadu Frýdek-Místek ke vstupování a vjíždění na
pozemky vlastníků k vykonávání činnosti na KPÚ.
Zahájení komplexní pozemkové úpravy v Krmelíně oznámil Pozemkový úřad Frýdek-Místek
veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Krmelín. Dnem zahájení pozemkové úpravy je 18. 8. 2004.
Poté začali pracovníci AGROPROJEKTU provádět přípravné geodetické práce, které spočívají
v zaměření skutečného stavu, v šetření obvodu pozemkové úpravy a ve zjišťování průběhu hranic
v obvodu pozemkové úpravy. Do obvodu pozemkové úpravy budou zahrnuty všechny pozemky
v k. ú. Krmelín nacházející se mimo intravilán, tj. mimo zastavěnou část obce. Zaměření skutečného stavu je vlastně polohopisné zaměření celého obvodu pozemkové úpravy, tzn. že v obvodu
pozemkové úpravy geometři zaměří v terénu průběh stávajících cest, vodní toky, příkopy, ploty,
sloupy el. napětí, trasy podzemních vedení, vzrostlou zeleň atd. Pak na toto zaměření přiloží
katastrální mapu, aby zjistili, kde katastrální mapa neodpovídá skutečnému stavu v terénu. Tam,
kde geometři zjistí nesoulad katastrální mapy se stavem v terénu, budou vlastníci v souladu
s § 14 katastrálního zákona č. 344/1992 Sb., v platném znění, pozváni na tzv. zjišťování průběhu
hranic, na němž budou vlastníci s touto skutečností seznámeni, příp. bude dohodnuta hranice
mezi pozemky, kterou vlastníci uznávají. Tyto uznávané a vlastníky odsouhlasené hranice budou
součástí mapového díla, které bude jako výsledek komplexní pozemkové úpravy sloužit pro obnovu katastrálního operátu. Tomuto zjišťování průběhu hranic předchází šetření obvodu, v němž
bude pozemková úprava prováděna.
Šetření hranic obvodu pozemkové úpravy a zjišťování průběhu hranic bude v průběhu září
2004 až října 2005 provádět komise složená ze zástupců katastrálního úřadu, pozemkového úřadu, Obce Krmelín a zpracovatele KPÚ. O přesném termínu šetření Vás budeme písemně informovat min. týden předem. Jelikož výsledek pozemkové úpravy bude sloužit pro obnovu katastrálního operátu v k. ú. Krmelín, chtěli bychom Vás, vlastníky pozemků, touto cestou požádat
o spolupráci při dohledávání starých mezníků podle starých geometrických plánů a při označování známých hranic Vašich pozemků. V případě, že se nebudete moci šetření hranic obvodu
pozemkové úpravy a zjišťování průběhu hranic zúčastnit, může Vás při šetření hranic zastoupit
Vámi pověřená osoba, která se komisi prokáže ověřenou plnou mocí. Plnou moc je nutno doložit
i pro vzájemné zastupování manželů.
V tomto článku jsme Vás seznámili s pracemi na pozemkové úpravě, které v současné době
probíhají. Další informace o průběhu zpracovávání návrhu KPÚ se dozvíte na úvodním jednání,
které se bude konat v průběhu měsíce října 2004 a na něž dostanete písemnou pozvánku. Na
úvodním jednání ke KPÚ bude zároveň zvolen sbor zástupců z řad vlastníků půdy. Sbor bude
vlastníky na jednáních zastupovat, spolupracovat s projektanty při zpracování návrhu pozemkových úprav, bude posuzovat jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřovat se
k plánu společných zařízení, k podaným připomínkám v průběhu pozemkových úprav, k návrhu
pozemkových úprav a bude spolupracovat při realizaci schválených pozemkových úprav.
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Jelikož zpracovávání návrhu KPÚ je dlouhodobý proces, který by měl být dokončen až v roce
2007, o dalším postupu prací na KPÚ Vás budeme informovat v některém z dalších čísel obecního zpravodaje. Vaše dotazy ohledně KPÚ také zodpovíme v úřední dny pondělí a středa v době
od 8.00 do 17.00 hodin na Pozemkovém úřadě Frýdek-Místek, 4. května č. 217, popř. na telefonních číslech 558 442 548 a 558 442 554.
Ing. Platošová Marcela, Ing. Poledníková Květoslava, Pozemkový úřad Frýdek-Místek

www.krmelin.cz - obecní portál
V minulosti se objevovaly na vizitkách údaje o majiteli - kontakty, pracovní zařazení a sídlo
podniku, místa bydliště a další tituly a další funkce. Dnes tam můžete objevit kromě dříve známých údajů také elektronickou adresu, číslo ICQ či jiného komunikačního prostředku a webovou stránku ﬁrmy nebo vlastní. Prezentovat se přes webové stránky, umožňující zobrazovat text,
obrázky, animace, hudbu i video, chce více lidí, ﬁrem a co je lepší i státních úřadů a institucí. Ke
zvýšení povědomí o obci Krmelín napomáhají webové stránky obecního úřadu a obce Krmelín
- jeden ze vstupů do světa internetu.
Základní struktura zůstává stejná. Informační portál vás z úvodní stránky zavede do jednotlivých sekcí. Dozvíte se základní data o obci Krmelín, je zde přiblížena činnost obecního úřadu,
pomocí odkazů se dostanete na stránky státních organizací a vyhledáte potřebné informace. Podatelna slouží k jednoduchému podání vzkazů, připomínek a dotazů na obecní úřad Krmelín.
Dále zde najdete formuláře Obecního úřadu, ty si můžete jinde vytisknout, vyplnit a přinést hotové na úřad. V sekci obecní vyhlášky a směrnice se nachází aktuální znění platných dokumentů
a zápisů z jednání zastupitelstva obce. Úřední deska je elektronickou verzí prosklených nástěnek
před obecním úřadem, kde se objevují vyhlášky a materiály, které je po danou dobu úřad povinen zveřejnit. Ztratíte-li tištěnou verzi obecního zpravodaje, pořád zde zůstává elektronická
podoba tohoto místního periodika.
Oddíl ﬁrmy a služby představuje zdroj informací o službách, ﬁrmách působcích v obci. Spolky
přinášejí podrobnější informace ze zájmových sdruženích v obci. Ty, jejichž odkaz na portále
nevidíte, dosud neprojevily zájem o prezentaci své činnosti prostřednictvím webu.
Aktuality upozorňují na plánované sportovní a kulturní akce, seznamují návštěvníky s důležitými informacemi a termíny.
Každý se může podílet na aktualizaci informací uvedených na webových stránkách. Chcete-li upozornit na blížící se kulturní nebo sportovní akci, zájezd nebo přednášku, nebo máte-li
zajímavé fotograﬁe z obce nebo pořádaných akcí, zašlete je v elektronické podobě webmasterovi,
případně doručte na jiném médiu. Máte-li k dispozici fax, můžete materiál poslat nejlépe ve formátu A4. V kontaktech nejdete adresy, telefonní a faxová čísla.
Nedávno byl spuštěn oddíl diskuze, jež by měl oživit dění na internetu v obci. Webové stránky
na adrese www.krmelin.nazory.cz nabízejí uživatelům otevírat diskusní fóra s různými tématy,
odpovídat na příspěvky, polemizovat a vyjádřit svůj názor. Ankety s otázkami pomohou zjistit
veřejné mínění o jakémkoliv problému, inzerce doplňuje elektronickou možnost zadávání inzerátů pro prodej, koupi a jiné formy obchodu. Uživatelskou registrací získáte přístup ke správě
diskusních fór, přijímání soukromých zpráv a další možnosti. Návštěvní kniha je určena k zane-
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chání krátkého vzkazu, pozdravů od návštěvníků stránek. A pro všechny, kteří chtějí něco rychle
domluvit, bleskově se poradit o problému nebo se svolat, je tady chat.
Připojení k internetu v obci je alfa a omega jakékoliv činnosti na této celosvětové síti. Je potěšující, že se v Krmelíně rozšiřují možností připojení. I když zatím není dostupná technologie
ADSL, umožňující vyšší rychlosti, ale pouze příjem telefonní nebo ISDN linkou prostřednictvím
modemu, rozbíhá se bezdrátové připojení se zajímavými parametry, přiměřenými pořizovacími
náklady a lákavým měsíčním paušálem. Podrobnosti získáte na adrese www.krmelin.net.
Internet se pozvolna rozšiřuje do domácností a znalost práce s počítačem se stává dalším stupněm základní gramotnosti člověka. Čím více lidí bude mít počítač připojen k internetu, tím více
jich může využívat informací ze stránek www.krmelin.cz a komunikovat v diskuzních fórech.
Spolehlivé připojení a pohodu na internetu vám přeje webmaster

Základní škola vás informuje
Vážení rodiče!
Letní prázdniny jsou v nenávratnu, Vaše ratolesti každé ráno spěchají do školních lavic a Vám
se dostává do rukou organizační plán školního roku 2004/2005.
• Pedagogičtí pracovníci školy
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy
Mgr. Dagmar Kovalová, třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Adéla Adamusová, třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Romana Tylečková, třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Dagmar Jínová, třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Jarmila Palarczyková, třídní učitelka 5. třídy
Anna Kubišová, vychovatelka školní družiny
• Unie rodičů
Lenka Polášková, předsedkyně
Ing. Iva Jarolímová, pokladník
Kamila Pchálková, člen
Ing. Martina Stozsková, člen
• Žáci
K 1. 9. 2004 bylo zapsáno 88 žáků :
1. ročník - 15 dětí; 2. ročník - 20 dětí; 3. ročník - 18 dětí; 4. ročník - 19 dětí; 5. ročník - 16 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 2004 na základě podaných přihlášek) :
Florbal (D. Ignačík), Divadelně - dramatický kroužek (A. Adamusová), Dětský pěvecký sbor
a kapela Motýlek (D. Kovalová), Jazyk německý pro 3.–5. ročník (D. Jínová), Mladý ochránce
přírody pro 3.–5. ročník (J. Palarczyková), Výtvarný kroužek - výběr ze všech ročníků (R. Tylečková), Šachy (A. Svrdlin), Náboženství (Paseková), Počítače pro začátečníky a pokročilé (J. Tyle-
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ček), Minikopaná (M. Čejka, J. Šindel), Jazyk anglický (Lukáš Němčík).
• Školní družina
Provozní doba školní družiny: ranní 6.30–7.45, odpolední 11.40–16.15 s maximálním počtem
30 dětí .
Harmonogram školního roku 2004/2005
Říjen
6. 10.
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 1. a 4. ročníku (do 10. 11. - 10 lekcí)
7. 10.
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 2. a 3. ročníku (do 16. 12. - 20 lekcí)
Projekt Mezi námi sousedy (Polsko)
26. 10.
Podzimní rej duchů
27.–29. 10. Podzimní prázdniny
Listopad 15. 11.
Turnaj ve ﬂorbalu-povodí Ondřejnice (pořádá ZŠ T. G. M. Krmelín)
16. 11.
Pedagogická rada + konzultace (15.00–17.00)
Prosinec 6. 12.
Mikulášská nadílka
Vánoční dílny, vánoční jarmark
Vánoční akademie - Evropské Vánoce
23. 12.–2. 1. Vánoční prázdniny
Leden
3. 1. 2005 Zahájení vyučování
25. 1.
Pedagogická rada
31. 1.
Ukončení 1. pololetí - rozdání vysvědčení
Únor
1. 2.
Zahájení 2. pololetí
2. 2.
Zápis do 1. ročníku
4. 2.
Pololetní prázdniny
7.–13. 2. Jarní prázdniny
Turnaj ve vybíjené–povodí Ondřejnice (pořádá ZŠ T. G. M. Krmelín)
Dětský maškarní bál (ve spolupráci s UR)
Projekt Mezi námi sousedy (Slovensko)
Březen
7. školní ples (ve spolupráci s UR)
24.–25. 3. Velikonoční prázdniny
Duben
Slavnostní akademie u příležitosti 75. výročí založení školy
19. 4.
Pedagogická rada + konzultace (15.00–17.00)
22. 4.
Projekt Mezi námi sousedy (Česká republika) - Den Země
Květen
Červen
1. 6.
Den dětí–Kabaret Z. Kačora (ve spolupráci s UR)
21. 6.
Pedagogická rada
Školní výlet
Den pro rodinu
30. 6.
Závěr školního roku 2004/2005
V průběhu celého školního roku navštíví žáci tato představení v Divadle loutek v Ostravě:
Princezna Majolenka 1.–3. r., Zahrada 1.–3. r., Pinocchio 1.–3. r., Gulliver 4., 5. r., Stvoření světa
4., 5. r.
Žáci školy se zúčastní sportovních turnajů a klání: přespolní běh, ﬂorbal, šachy, vybíjená, miniházená, minikopaná, atletický trojboj.
O dalších akcích a případných změnách budou děti i rodiče včas informováni.
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Preventivní stomatologické prohlídky: MUDr. Hana Bočková, zdravotní středisko Krmelín
vždy v pondělí 15.00–17.00 vyhrazeno pouze žákům daného ročníku
1. 11. - 1. ročník, 8. 11. - 2. ročník, 15. 11. - 3. ročník, 22. 11. - 4. ročník, 29. 11. - 5. ročník
Mgr.Dušan Ignačík, ředitel školy

Z naší mateřské
školy
Září je pro malé děti významným obdobím jejich
života. Nastupují totiž do mateřské školy.
Pro mnohé rodiče je stále
aktuální otázka, zda je vhodné
malé dítě „vytrhnout“ z rodinného prostředí a umístit ho do kolektivu, mezi vrstevníky, pod vedení a vliv cizí, byť profesionální,
autority. Proto seznamujeme rodiče ještě před nástupem dítěte s prosazovanými výchovnými
principy, ve kterých upřednostňujeme spontánní hru v dostatečné míře, aby si děti bez obtíží
zvykly na nová pravidla v mateřské škole a zapojily se tak bez obtíží do našich činností.
Další školní rok tedy začíná. Jaký bude? Můžeme se těšit na něco pěkného, příjemného, nebo
ne? Určitě nezklamou děti. Ty přicházejí většinou dobře naladěny a my věříme, že to budou i ty
nové, které se ještě nedávno držely maminky za sukni. Tvořivá činnost učitelek v naší mateřské
škole představuje prostor k splnění dětských přání, radosti z poznání nových kamarádů, získávání mnoho nového.
Září je měsícem končícího léta a nadcházejícího podzimu, který je překrásně zářivě barevný.
Podle námětů v naší mateřské škole si takovou zářivě barevnou atmosféru také vytvoříme. Pro
děti je připravena spousta zajímavých akcí a činností.
Ve školním roce 2004–2005 bude naši mateřskou školu navštěvovat 58 dětí.
V mateřské škole pracují: paní Jitka Janková, ředitelka, Zdenka Holaniková, Lucie Neničková,
Marie Vašicová, Petra Žabenská, učitelky, Božena Stružková, školnice, Martina Popelářová, pracovnice stravování, Simona Venclíková, ekonom.
Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

Naše knihovna má sedmdesát let
Již v létě roku 1932 byla z podnětu obecního zastupitelstva utvořena knihovní rada z krmelínských občanů a na jejich prvních schůzích byly členům
této rady předloženy důležité části zákona o obecních knihovnách. Výsledek
byl takový, že rada již tehdy požádala obecní zástupce, aby pro další rok již
počítala v rozpočtu pro knihovnu. O tom, že obecní zastupitelé tento požadavek brali vážně, svědčí už to, že v záložně ve Staré Bělé byla pro knihovnu uvolněna částka
8 256 Kč, která měla sloužit ke zřízení obecní knihovny.
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Jak bylo uvedeno v zápisech ze schůzí knihovnické rady, byl vydán podnět u místních stolařů
ke zhotovení jedné trojdílné skříně na knihy, jeden dlouhý stůl, dvě židle a jedna lavice. O poctivé práci stolaře pana Hlavenky st. svědčí to, že tento nábytek slouží v knihovně dodnes.
Na zhotovení nábytku, zakoupení tiskopisů a hlavně knih byla uvolněna částka 4 000 Kč. Za
místnost pro knihovnu byla zvolena pracovna obecní školy a také vyčleněna částka na otop.Místní spolky byly požádány o darování knih, a také formou oběžníku byli o dárcovství požádáni
místní občané. Zároveň bylo objednáno u ﬁrmy v Ostravě kulaté razítko.
V dochovaných zápisech knihovní rady se prolínala celá řada organizačních záležitostí, které
se zabývaly zřízením knihovny. Na konci tohoto snažení byl výsledek takový, že 19. 3. 1933 za
účasti 100 občanů a vystoupení souboru „VĚNO“ (mužský pěvecký sbor Sokola) byla knihovna
slavnostně otevřena.
V kronice knihovny je však uvedeno, že pravidelné půjčování se uskutečnilo až v roce 1934,
a to knihovníkem Josefem Menšíkem. Stav knihovního fondu byl tehdy 510 svazků a 17 časopisů.
Od té doby se změnilo hodně. I když se knihovna několikrát stěhovala, (stará škola, suterén nové
školy, kulturní dům) je nyní předpoklad, že v bývalé uhelně mateřské školy, kterou obec nechala
adaptovat na knihovnu, je její umístění deﬁnitivní. Zájem o půjčování byl po celých 70 let různý.
Například zahájením vysílání televize v padesátých létech zájem o půjčování poklesl, ale po létech, kdy se lidé „nabažili“ této „papučové“ kultury, se zájem opět začal zvedat.
Nejdramatičtější dobu zažila knihovna v době okupace, kdy část knih musela být zazděna, neboť neodpovídala zájmům tehdejšího režimu. Celá řada knih byla vyřazena a odvezena do Frýdku-Místku v době po roce 1968.
Dnes má naše knihovna více než 13 000 svazků a odebírá 10 druhů časopisů. Knihovna se těší
značnému zájmu občanů, každý pátek přijde v průměru 60 čtenářů. Na celkový počet obyvatel
(1 850) je v okresním měřítku tento počet úctyhodný. Velkou zásluhu na tom má samozřejmě
obec, která v rozpočtu každým rokem počítá se zajímavou částkou na nákup nových knih i časopisů. Všichni si určitě uvědomují, že nákup knih není dnes levná záležitost, přesto se personál
knihovny snaží návštěvou několika zdrojů nakoupit knihy těch nejžádanějších a nejlepších autorů, ke spokojenosti našich čtenářů. V knihovně je samozřejmě zapsáno daleko více čtenářů, než
těch, kteří ji v současné době navštěvují. Po přerušení se opět vracejí do knihovny a jsou příjemně
překvapeni, že i po dlouhých létech je jejich „kartička“ v knihovně zachována.
Jaká je podoba dnešní knihovny? Již to není jen půjčovna a čítárna, ale dá se říci i informační
centrum, neboť k dispozici jsou i 2 počítačová pracoviště s propojením na Internet, které hojně
využívá hlavně mládež. Ve spolupráci se Základní školou T. G. Masaryka v Krmelíně jsou pořádány zajímavé besedy na různá témata, při kterých si naše děti rozšíří své vědomosti.
Josef Menšík, vedoucí knihovny

První čtenářský spolek v Krmelíně
Náš občan pan Leoš Jarolím, bytem ul. Brušperká 103, má ve svém vlastnictví zakládající Kroniku spolku „Havlíček“. Jedná se o první čtenářský spolek v Krmelíně, který byl založen před 100
lety.
Z první zakládající ustavující schůze (Kniha Protokol) uvádíme opis textu:
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PROTOKOL čís. l.
ustavující řádné valné hromady čtenářsko-vzdělávacího spolku „Havlíček“
v Krmelíně dne 20. listopadu roku 1904.
Hromadu zahájil a řídil hlavní zakladatel spolku p. učitel Ed. Klega. Při zahájení vysvětlil vznik
spolu a průtahy se schválením stanov, kteréž místodržitelství dvakrát vrátilo. Poté schválené stanovy
členy vysvětlovány. Po ukončení tohoto bodu ujal se slova p. profesor Ad. Kubi z Mor. Ostravy, hovoře v věci své ¾ hod. trvající o významu vzdělávacích spolků, o důležitosti a prospěchu četby knih
a časopisů, o nutnosti vzdělání každého člověka. Vysvětlil, proč spolek prokřtěn jménem Havlíček
a dovozoval, že výchova a vzdělání z rodiny a školy nestačí dnes pro úporný boj životní, v němž
vítězí silný. Zkušenost životní, odborné vzdělání, musí napomáhat nám k tomuto zesílení. Ničme
a palme krváky, zato čtěme knihy dobré, vzdělávací a zušlechťující a věnujme nějaký obnos na podporu našeho českého písemnictví. Zvláště měla by toto dbáti naše omladina mužská i ženská, abychom opravdovým pokrokem a rozvojem šli kupředu a pracovali k rozjasnění na našich vesnicích.
Toto jsou asi hlavní rysy přednášky páně profesorovy, jež byla pozorně a se zájmem vyslechnuta.
Po něm promluvil p. učitel Ed. Klega o duševním vývoji národa, o zásluhách našich národních
buditelů a vybízel k četbě, z níž prospěch je nesmírný, umí-li se čísti a čte-li se pro poučení. Řeč svou
končí výzvou k přítomným, aby s láskou a ochotou vstoupili do nového spolku a věnovali mu všichni svou podporu a přízeň. Na vyzvání toto přistoupilo do spolu na 70 členů, mezi nimi i větší počet
žen. Nato provedeny volby. Voleno bylo lístky a zvoleni:
P. Ed. Klega, učitel, předsedou, p. Frant. Folta, starosta obce, místopředsedou. Do výboru: Ludvík
Kaloč, Felix Kubík, Linhartová Marie, Štěpán Holaň, Rudolf Jarolím, Vil. Čurda a Jan Plaček. Za
náhradníky: Isidor Folta, Jos. Mácha a Emil Mácha.
Po volbách vystoupil p. R. Jarolím a srdečnými slovy kladl právě zvoleným funkcionářům na srdce,
aby dle svých nejlepších sil k rozkvětu spolku pracovali. P. předseda jménem všech zvolených toto
slibuje.
Průběh celé schůze byl vzorný a ukázněný. P. předseda poukazuje na to i na velmi četnou návštěvu, doufá v přízeň občanstva k novému spolku. S přáním mnoha zdaru, schůzi tuto skončuje.
V Krmelíně dne 20. listopadu roku 1904.
Podpisy: Felix Kubík, jednatel, Ed. Klega, Frant. Folta

Balónová anténa II aneb jak jsme ji „tentokrát“ nevyhráli
Navazuji na dříve zveřejněný příspěvek (Zpravodaj obce Krmelína, duben 2003), kdy jsme
představili veřejnosti naše radioamatérské aktivity na parcelách přilehlých k vodojemu.
Letos v lednu jsme se do Krmelína opět navrátili. Poučeni realitou z minulého roku, kdy jsme
na kopci několikrát pořádně promrzli, dovybavili jsme se tentokrát obytnou maringotkou a dokonalejšími topnými tělesy. Výstavba dlouhodrátových antén byla ztížena nezvykle štědrou sněhovou nadílkou, přípravu na prvý závod se nám podařilo přesto zajistit s mírným předstihem.
Vlastní závod v pásmu 160m proběhl ve dnech 23.–25. ledna t. r. a pod naší závodní značkou
OL 7 Q jsme navázali 670 platných spojení se čtyřmi kontinenty, loni to bylo „pouze 540“, ve
výsledkové listině jsme o pár stupínků postoupili.
Rodrigues
Během našich pokusů, které mezitím dosáhly poloviny března, dověděli jsme se z odborného
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bulletinu, že ve dnech 20. 3. až 13. 4. 2004 bude uskutečněna radioamatérská expedice na ostrov
Rodrigues, který se nachází v indickém oceánu, cca 1000 námořních mil od Madagaskaru. Tato
mimořádně dobře vybavená mezinárodní expedice nás motivovala natolik, že bylo rozhodnuto
o výstavbě otočné směrové antény na výsuvném žebříku a pomocných drátových antén s cílem
navázat spojení s ostrovem na všech krátkovlných pásmech. Málem se nám to podařilo, neboť jen
v pásmu 160 m nám záměr nevyšel, pro technickou závadu v zesilovači výkonu.
Pokud máte přístup na internet, mrkněte na www.3b9c.com
Pohodlně navázaná spojení s ostrovem na osmi krátkovlnných pásmech opět prokázala výjimečnost lokality vodojemu.
Během pobytu (leden–květen) jsme navázali stovky krátkovlnných spojení do všech kontinentů,uvítali jsme návštěvu vedenou panem starostou obce, setkali se s několika zájemci o radioamatérský sport, které tímto vyzýváme ke spolupráci. Zájemci nás mohou kontaktovat na tel.
603 434 634 nebo e-mailem na adrese: ol7q@qsl.net
Zdeněk Blecha, OK 2 ZB, jednatel ZSO Radioklub Frýdek-Místek

Zájmové organizace
Z činnosti hasičů
Postupem do krajských kol si dorostenky a ženy splnily první výkonnostní cíl.
Další příprava probíhala nejen v domácích podmínkách. Vedoucí kolektivů využili možnost trénovat pod vedením instruktora v areálu HZS Ostrava-Zábřeh. Dorostenkám na krajském kole ve Vítkově nepřálo počasí. Celou dobu soutěže bylo
poměrně chladno a drobně pršelo. Výkony byly na slušné úrovni, avšak v silné konkurenci to stačilo jen na celkové 5. místo. Ženy se vydaly 21. srpna 2004 na krajskou soutěž
do Karviné. Kolektiv zužitkoval předchozí přípravu a ukázal svoje kvality. Ve všech disciplínách
obsadil 2. místa, navíc Zuzana Vijačková zaběhla 2. nejlepší čas v běhu na 100 m s překážkami.
Na mistrovství republiky postupoval jen vítěz, družstvo z Moravského Berouna, ale naše ženy se
rozhodně v krajské soutěži neztratily.
V loni jsme obnovili tradiční zájezd na soutěž na Dolní Bečvu a tak jsme opět vyrazili. Soutěž
se vrátila na původní místo výletiště k řece a začátek byl v odpoledních hodinách. Dopoledne
jsme navštívili Starodávný jarmark v Rožnově p. Radhoštěm. Snad aby nám nebylo příliš horko,
začal nás během prohlídky zkrápět hustý déšť, který vytrval až do odjezdu. Po příjezdu na Dolní
Bečvu se počasí na vlastní soutěž umoudřilo. Přihlásily se 4 kolektivy - dorostenky, dvě družstva
mužů a veteráni. Muži a veteráni (obhájci loňského vítězství) se hecovali, kdo udělá lepší čas.
Výsledek byl příznivý spíš pro dorostenky. Chlapi skončili na 5. a 9. místě, veteráni na 5. příčce.,
dorostenky obsadily 3. místo v kategorii žen. Závěrečná tombola, opět skrápěná deštěm, nepřinesla nikomu z Krmelína žádnou cenu.
Kolektivy mužů a žen kromě toho navštívily v uplynulém období 45 pohárových soutěží, denních i nočních, kde získaly 5 vítězství. Příznivá tendence lepšících se časů a sehranosti členů se
projevily ke konci, kdy se výsledky družstev začaly lepšit a stabilizovat. Dobré provedení požárního útoku závisí nejen na kvalitním technickém vybavením, ale také na dobré fyzické kondici,
což si začínají uvědomovat členové i vedoucí kolektivů.
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Zásahová jednotka v letošním roce provedla již 51 technických zásahů. M.j se podílela na
čerpání vody, skácení stromů ohrožujících bezpečnost okolí apod. Letní období bylo hojné na
výskyty nepříjemného bodavého hmyzu, sršňům a vosám se mimořádně dařilo. Zásah se na některých místech i při použití speciálních přípravků musel opakovat. Speciální „vosa tým“, kde
nejvíce odchytů mají na kontě Stolař Pavel, Kaisler Martin a Edelsberger Jiří zasahoval i v okolních obcích a pomáhal zajistit klid a bezpečnost.
Letos jsme se podíleli na hašení 3 požárů, u toho posledního hořel strom na pomezí Krmelína a Proskovic. Jelikož nešel stojící strom s ohniskem uvnitř dutiny uhasit běžným způsobem,
bylo nutné jej porazit a dohasit na zemi. Posledním zásahem byla asistence u dopravní nehody
kamionu u hřbitova. Řidič kamionu naštěstí utrpěl jen lehké zranění. Členové naší jednotky se
podíleli na bezpečném řízení dopravy a spolupracovali s členy zasahujících a okolními sborů při
vykládce cca 25 t nákladu, bez čehož by se nedalo zvednout a odtáhnout vozidlo z vozovky. Přes
brzké ráno se po cca 4 hodinách podařilo uvolnit důležitou komunikaci, neboť hrozil dopravní
kolaps aut, směřujících na letecký den do Mošnova.
Zakrátko se ve dne znovu rozsvítí reﬂektory dopravních prostředků a snad zvýší bezpečnost na
cestách. Příjemné cestování a šťastný návrat domů.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

TJ SOKOL Krmelín
Na zahájení školního roku naše Tělovýchovná jednota uspořádala branný závod pro děti
1. a 2. stupně ZŠ. I přes malou účast, na kterou jsme si již u místních dětí zvykli, byli všichni
přítomní spokojeni a přislíbili navštívit i další ročník.
S nově příchozí sezónou vám předkládáme cvičební a treningové hodiny v naší hale a termíny
domácích zápasů družstev házené, futsalu a stolního tenisu.
Těšíme se, že přijdete podpořit naše sportovce při reprezentaci naší obce.
Rozvrh cvičebních hodin TJ SOKOL Krmelín
neděle
10–12
soutěže stolní tenis
sobota
14–20
soutěže stolní tenis
pondělí,čtvrtek
17–21
stolní tenis
úterý
19.30–21
ZRTV–ženy
středa
19–21
jóga
pátek
17–21
ZRTV TJ–stolní tenis
Velká tělocvična
pondělí 10–12.30
13–14.30
17–18.30
18.30–20
20–21

škola
družina
karate
futsal
aerobic

úterý

10–11.30
13–14.30
16–17
17–18
18–19
19–20

škola
družina
házená minižáci
házená ml.+st. žáci
házená dorost
házená muži
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středa

10–12.30
škola
čtvrtek 10–11.30 škola
16–17
házená žáci
19–20.30 futsal
17–19.30
karate
19.30–20
futsal
20–21
aerobic
pátek
8–12
úklid
sobota 14–16
hasiči-pronájem
16–17
házená miniž.
17–18
stolní tenis
17–18
házená ml.+st. žáci
18–20
ZRTV
18–19
házená dorost
19–20
házená muži
neděle
8–12
akce na objednávku
14–16
ČOS - tenis
16–17.30
ZŠ - kopaná
Ve volných hodinách si lze velkou i malou tělocvičnu pronajmout po předchozí domluvě s panem Macečkem. Ceníky jsou vyvěšeny na nástěnce ve vestibulu haly.
HÁZENÁ - domácí zápasy
mladší žáci
sobota
9. 10.–15.00 hod.
neděle
24. 10.–8.00 hod.
starší žáci
sobota
9. 10.–16.00 hod.
neděle
24. 10.–9.00 hod.
neděle
7. 11.–10.00 hod.
dorost
neděle
24. 10.–12.00 hod.
muži
neděle
24. 10.–10.30 hod.
neděle
7. 11.–11.15 hod.

Krmelín - Rožnov pod Radhoštěm
Krmelín - Hranice B
Krmelín - Rožnov pod Radhoštěm
Krmelín - H ranice B
Krmelín - Třinec
Krmelín - Třinec
Krmelín - Hrabůvka
Krmelín - Krnov

Milí příznivci krmelínského futsalu. Je tady září a my začínáme třetí sezónu v 2. CL skupiny
„východ“. Naší futsalisté začali přípravu v druhé polovině srpna a to pod vedením nového trenéra Radima Křížáka.Tímto bych jemu a celému mužstvu chtěla popřát mnoho úspěchů v nadcházející sezóně. Mužstvo opustili 3 naši hráči–Matušínský, Bobáček a Baculiak, kteří zamířili do
ligové Mikesky Ostrava. Na druhou stranu i naše mužstvo získalo několik nových a schopných
hráčů.
Dovolte mi, abych Vás všechny pozvala na domácí utkání, která se budou hrát v hale Sareza
v Ostravě-Přívoze. Celé mužstvo se už těší na naše skvělé fanoušky.
FUTSAL - termíny domácích zápasů SK KRMELÍN - 2. CL–Východ 2004/2005
5. kolo SK Krmelín–Slávia Havířov
pátek 22. 10. 2004
20:00 hod. hala Sareza
7. kolo SK Krmelín–Šumperk
pátek
5. 11. 2004
20:00 hod. hala Sareza
9. kolo SK Krmelín–Templář Ivančice pátek 26. 11. 2004
20:00 hod. hala Sareza
11. kolo SK Krmelín–Kormidlo Brno
pátek 10. 12. 2004
20:00 hod. hala Sareza
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12. kolo SK Krmelín–Vysoké Mýto B
pátek
7. 1. 2005
20:00 hod. hala Sareza
14. kolo SK Krmelín–Sport Bar 77
sobota 22. 1. 2005
20:00 hod. hala Sareza
15. kolo SK Krmelín–VŠB Ostrava
pátek 28. 1. 2005
20:00 hod. hala Sareza
17. kolo SK Krmelín–AFC Hoštice
pátek 25. 2. 2005
20:00 hod. hala Sareza
19. kolo SK Krmelín–Tomson Brno
pátek 11. 3. 2005
20:00 hod. hala Sareza
21. kolo SK Krmelín–Pramen Havl. Brod pátek
1. 4. 2005
20:00 hod. hala Sareza
Děkujeme těmto sponzorům:
Severomoravská energetika skupina ČEZ, TJ SOKOL Krmelín, ALLELA
Radana Matušínská, předs. oddílu

Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu zve příznivce této hry ke zhlédnutí napínavých
soubojů za zelenými stoly. Mistrovská utkání zahajujeme 2. 10. 2004. Budeme velice potěšeni, když nás přijdete povzbudit.
Pro nadcházející sezónu se nám podařilo uhájit účast našeho družstva
v Krajské soutěži a zajistit návrat B-družstva do soutěže OSIA. Cílem obou družstev
je bezproblémová záchrana v těchto soutěžích. Cílem družstva C je konečné umístění kolem
6. místa. Toho chceme dosáhnout při startu co největšího počtu mladých hráčů v zápasech.
Jako perličku pro diváky jsme opět připravili pořadatelství Krajského bodovacího turnaje
mládeže. Dostali jsme přidělen 3. turnaj letošní sezóny, který bude i napínavější než první dva
turnaje, neboť před startem 3. turnaje hráči už budou mít nasbírány body z předchozích turnajů
do celkové tabulky. Tato tabulka zahrnuje body z celkem 8 turnajů. Usilujeme ještě o pořádání
turnaje 22. 1. 2005.
1. Datum a místo konání: 1. KBTM sobota 25. září 2004 v Havířově
2. KBTM neděle 9. října 2004 ve Fulneku
3. KBTM neděle 21. listopadu 2004 Krmelín
2. Soutěžní disciplíny:
1. Dvouhra dorostenců
2. Dvouhra dorostenek
3. Dvouhra starších žáků
4. Dvouhra starších žákyň
5. Dvouhra mladších žáků
6. Dvouhra mladších žákyň
3. Systém soutěží:
Při počtu účastníků v kategorii nad 6 hráčů, dvoustupňový.
1. stupeň: skupinkový (skupinky po 3–5 hráčích), 2 nejlepší postupují do 2. stupně.
2. stupeň: se hraje vylučovacím systémem na jednu porážku. Při
počtu účastníků do 6 hráčů (včetně), jednostupňový, jedna skupinka.
4. Časový pořad:
8.00–8.30 hod.
prezentace
8.30–9.00 hod.
losování
9.00
zahájení
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DRUŽSTVO „A“
Datum

Domácí

Hosté

16. 10.

TJ Sokol Krmelín

ASK Tatra Kopřivnice

17. 10.

TJ Sokol Krmelín

TJ Mořkov

13. 11.

TJ Sokol Krmelín

TJ Sokol Brušperk „B“

14. 11.

TJ Sokol Krmelín

Sokol Příbor „A“

11. 12.

TJ Sokol Krmelín

TJ Slezan F-M „B“

12. 12.

TJ Sokol Krmelín

TJ Ferrum Frýdlant „B“

Hrací dny: sobota od 17.00 hodin a neděle od 10.00 hodin
DRUŽSTVO „B“
16. 10.

TJ Sokol Krmelín

TJ Sokol Lhotka „A“

30. 10.

TJ Sokol Krmelín

TJ Ferrum Frýdlant „D“

13. 11.

TJ Sokol Krmelín

TJ Sokol Metylovice „A“

27. 11.

TJ Sokol Krmelín

Orel Paskov „B“

11. 12.

TJ Sokol Krmelín

TJ Sokol Kozlovice „C“

Hrací den: sobota od 17.00 hodin
DRUŽSTVO „C“
9. 10.

TJ Sokol Krmelín

TJ Sokol Lhotka „B“

23. 10.

TJ Sokol Krmelín

TJ Sokol Staříč „A“

6. 11.

TJ Sokol Krmelín

TJ Sokol Brušperk „E“

20. 11.

TJ Sokol Krmelín

TJ Sokol Palkovice „B“

4. 12.

TJ Sokol Krmelín

TJ Sokol Staříč „B“

Hrací den: sobota od 17.00 hodin
Lenka Zborovská, výbor TJ Sokol

Chovatelé hodnotí
Tak jako každý rok, i letos jsme uspořádali již tradiční výstavu drobného zvířectva o pouti 27. 6. 2004 v prostorách u zdravotního střediska. Jsme
počtem malá organizace, ale chceme se zúčastňovat všech akcí tak, jak bylo
zvykem naší organizace. Výstavu se nám podařilo dobře připravit. Chovatelé, kteří zde
vystavili své oblíbence a svědomitě je připravili, byli podle toho také ohodnoceni a klasiﬁkováni.
Věříme, že každý, kdo naši výstavu navštívil, byl spokojen.
Nyní trochu statistiky.
Bylo vystaveno:
168 ks králíků, 32 plemen
24 ks drůbeže zakrslé, 5 plemen
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24 ks drůbeže velké, 8 plemen
40 ks holubů, 7 plemen
2 klece vodní drůbeže
Bylo uděleno:
11 čestných cen za králíky
5 čestných cen za drůbež
3 čestné ceny za holuby
Členové naší organizace získali 6 čestných cen za králíky, 1 čestnou cenu za drůbež, 2 čestné
ceny za holuby.
Výstavu zhlédlo 360 dospělých osob a 170 dětí. Jako každý rok, tak i letos proběhla družební
soutěž.
Výsledky soutěže:
Králíci
Drůbež
1. místo ZO Krmelín 1 132,5 bodů
1. místo ZO Staříč
842bodů
2. místo ZO Stará Ves
1 131 bodů
2. místo ZO Krmelín
840bodů
3. místo ZO Paskov
1 123 bodů
3. místo ZO Paskov
831bodů
4. místo ZO Staříč
1 030,5 bodů
4. místo ZO Stará Ves
745,5bodů
CELKOVĚ
1. místo ZO Krmelín 1 972,5 bodů
2. místo ZO Paskov
1 953,5 bodů
3. místo ZO Stará Ves 1 876,5 bodů
4. místo ZO Staříč
1 872,5 bodů
Tento výčet svědčí o dobré práci v naší organizaci, chovatelé předvedli to nejlepší, co ve svém
chovu mají.
Závěrem bych chtěl poděkovat sboru dobrovolných hasičů v Krmelíně, jmenovitě těmto členům: Martinu Balcarovi, Petru Edelsbergerovi, Pavlu Edelsbergerovi, Pavlu Stolařovi, Martinu
Kaislerovi, Ing. Mojmíru Kneblovi, Robertu Adámkovi, Marku Grutmanovi a mládežnickému
kolektivu. Také bych chtěl poděkovat panu Ing. Jaroslavu Jarolímovi, Martinu Máchovi, bez kterých by se výstava nemohla konat. Ze svého volného času nám pomohli přivézt, postavit a také
odvézt všechen potřebný materiál.
Dík patří rovněž obci Krmelín a Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za ﬁnanční příspěvek
k zajištění chodu výstavy a ocenění zúčastněných chovatelů.
Těšíme se na další chovatelskou sezónu v roce 2005.
Miroslav Klimeš, ZO ČSCH Krmelín

Pro koho je skauting

O

slovujeme děti od šesti let
Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit
a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich speciﬁckým zájmům. Programová náplň zahrnuje 26 hlavních a 80 dalších
aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.
Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného
přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to:
•
Světlušky a vlčata (věk 6–10 let)
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•
Skauti a skautky (věk 11–15 let)
•
Rangers a roveři (věk nad 15 let)
Konkrétní podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých se výchovná činnost uskutečňuje
společně pro chlapce a děvčata, jinde je samostatná.
Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Světlušky a vlčata, kteří jsou velmi hraví a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na
jejich skautské cestě vyprávění o Broučcích či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky
se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží
najít si vlastní cestu životem.
unák - česká skautská organizace
Skauting do naší země přivezl z Anglie již v roce 1911 profesor Antonín Svojsík. I přesto, že třikrát byly myšlenky skautingu umlčeny totalitními režimy, má dnes Junák - svaz skautů
a skautek ČR 51 000 členů a je největší výchovnou organizací mladých lidí v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a výchovou mladých lidí si
vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných organizací a významných osobností.
unák – svaz skautů a skautek ČR
je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své
členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo
jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi.
Sdružují jak chlapce, tak děvčata od šesti let, ve třech věkových kategoriích. O jejich program se
stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.
Více informací naleznete na http://www.skaut.cz

J
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Skautskou stopou přes prázdniny
Poslední víkend před prázdninami, jak jsem se zmínil v posledním zpravodaji, jela naše malá
šestičlenná skupina na výlet na kolech. Jeli jsme směrem na Jistebník až do Kyjovic, kde jsme na
tábořišti zvaném Bítovský mlýn rozložili stany a utábořili se. Užili jsme si hry a zábavu a vrátili
se plni zážitků domů.
A byly tu prázdniny a s nimi i tolik očekávaný tábor. Ten se letos konal od 17.7 až do 31. 7. 2004
v měsíčním údolí u Vlašimi. Připravovali jsme jej opět společně se skauty z Ostravy-Mariánských
hor, se kterými jsme navázali přátelskou spolupráci.
Naše táborové dobrodružství začalo už v pátek ve 21.30 hod večer na nádraží Ostrava- Svinov,
kde jsme se všichni sešli. Po převzetí dětí od rodičů (vlastně jen kluků, protože to byl opět tábor
bez holek) našimi vedoucími a zdravotníkem jsme krátce po 22. hodině nastoupili do vlaku směr
Vlašim. Po příjezdu do Vlašimi jsme šli ještě hodinu pěšky na tábořiště, kde nás už čekal kuchař
se svým pomocníkem, kteří nám vezli velká zavazadla a vše co bylo na táboře potřeba. Tábořiště,
na kterém jsme byli, nám zapůjčili skauti z Vlašimi.
A co jsme všechno na tomhle táboře zažili? Kromě celo táborové hry, kdy nám ,,zámecký pán
Jan s Jenštejna‘‘ zadával úkoly, které jsme museli plnit, abychom mu pomohli získat ztracené

20

Krmelínský zpravodaj

panství, jsme navštívili zámek ve Vlašimi, byli jsme na výletě v Praze, kde nám bratr Diki ukázal
Stínadla a taky jsme navštívili Hradčany. Pak nás bratr Diki zavedl do skautské prodejny, kde
pracuje a tam jsme si mohli koupit různé skautské potřeby.
Další výlet byl pěší, a to na hrad Český Šternberk, kde nás uchvátila krásná krajina Posázaví
ale i celý hrad. Kousek od tábořiště se nachází poutní místo Hrádek a zdejší duchovní správce
otec Vlado, ač polské národnosti, je taky skaut. Když jsme přijeli na tábor, byla zde hned v neděli
pouť, které jsme se zúčastnili. Byla trochu jiná než naše poutě, protože tam nebyly žádné kolotoče
a mše byla sloužena venku. Starší kluci pomohli trochu otci Vladovi s organizací poutě a i pak
během celého tábora tam chodili vypomáhat s čím bylo potřeba. Za to nás otec pozval všechny
na faru, kde nám povídal o historii Hrádku. Kostel jsme si prohlédli už při nedělní mši.
Tolik tedy ve stručnosti k výletům, které jsme na táboře dělali. Měli jsme i skautský slib, kdy
tři naši bratři se stali skauty a vyměnili tak žluté vlčácké šátky za hnědé skautské. I z ostravských
brášků jich několik dělalo slib. Večer to byl velmi zvláštní a slavnostní a budeme si jej asi hodně
dlouho pamatovat možná i díky krásnému táborovému ohni, který nám k tomu plápolal.
To byl tedy náš letošní tábor. Hráli jsme taky hodně her a soutěží, ale na to už tady není místo.
Po 14 dnech jsme se plni zážitků opět vraceli domů.
Po táboře uběhl měsíc srpen a my se opět sešli po prázdninách u naší skautské klubovny. Zjišťujeme, že nás je ale málo a že jsme zase trochu zestárli. A tak voláme: Holky a kluci od 6 let,
přijďte mezi nás! Kdo je to skaut uvádíme pro vás, ale hlavně vaše rodiče. Scházíme se každý
pátek od 16 hod. u naší klubovny na ul. Starodvorské.
U další skautské stopy se těší na setkání.
Pavel Jarolím, vůdce 1. oddílu Krmelín
Pozn.: V nejbližší době bude obec opět sbírat velkoobjemový odpad. I my se do něj chceme
zapojit separováním železa a papíru. Pokud tedy můžete,věnujte nám prosím tento odpad. Je to
pro nás sice malý, ale přesto zdroj ﬁnančních prostředků. Za tuto pomoc děkujeme předem.

Cesta do Norska
Protože jsem byla v předchozích létech velmi spokojená s nenáročnými a nádherně zorganizovanými zájezdy, rozhodla jsem se znovu navštívit Skandinávii, a to konkrétně Norsko. To mi bylo
doporučováno několika známými, kteří tuto zemi navštívili.
Norsko je země, kde každý okamžik přináší nová překvapení. Vždyť návštěvníkům nabízí
mnohotvárnou krajinu plnou různých zážitků. Uprostřed hlubokých lesů se skrývají jezera a řeky plné ryb, náhorní plošiny jsou pokryty ledovcovými štíty, vysoké hory se střídají s rozlehlými
údolími. V pobřežních vodách jsou rozesety tisícovky ostrovů a hluboko do pevniny se zařezávají fjordy, které délkou ani hloubkou nemají jinde na světě konkurenci. To všechno, stejně jako
klidná hladina Severního moře, je přirozeným obrazem zdejší velkolepé přírody. Norsko nám
v každém okamžiku nabízí zcela jedinečné pohledy a komu se podaří do této země vcítit opravdu
všemi smysly, pozná jedinečnou harmonii. Ale jací jsou vlastně Norové?
Navzdory tvrdému podnebí a extrémním geograﬁckým podmínkám se dokázali Norové na
své půdě uživit, což je pochopitelně naplňuje hrdostí, kterou dávají znát na každém kroku. Jejich
vztah k přírodě včetně rozmarů počasí musí u každého návštěvníka vyvolat hluboký respekt. Norové se rádi baví o počasí a jsou potěšeni, když jim pochválíte jejich zemi, kterou nesmírně milují.
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Přestože je nejvíce obydlená jižní část země, není problém se dostat z tak velkých měst jako je
Oslo, Bergen, Trondheim do volné přírody, která je v dosahu jen za pár minut. Norové jsou zvyklí
udělat si na všechno čas, čas k prožitkům i k požitkům, čas k jídlu i čas na kus řeči. Dělat všechno
svým tempem a vyjadřovat se málo slovy.
Hlavním symbolem Norska je Troll. Je to nadpřirozené stvoření, které je důkazem, že i v moderním světě přetrvávají pověry. S ﬁgurkami Trollů se můžete setkat na každém kroku, kde jsou
nabízeny jejich různé tvary a velikosti.
Zájezd, který jsem absolvovala, byl zaměřen na poznávání. Proto jsme často putovali z místa
na místo. Přesto to byl nejhezčí zájezd, který jsem po Skandinávii podnikla. Jen sama příroda
byla neopakovatelným zážitkem, kdy jsme nevěděli na kterou stranu se máme dříve dívat. Jedním z nejhezčích dnů pobytu byl výlet do údolí národního parku Romsdalen. Celé údolí bylo
obklopeno skálami. Když jsme stáli u jedné z nejstrmějších a nejobtížnějších horolezeckých stěn
– Trohllvegen (Stěny trollů), na kterou se leze 4 dny, byli jsme všichni ohromeni výškou i namáhavou cestou nahoru. Dalším překvapením tohoto výletu byla i cesta trollů – Trollstingen s 11
serpentinami a 10% stoupáním, který je pro všechny řidiče nejen obrovskou výzvou, ale i obrovským zážitkem.
Ale nejkrásnějším zážitkem byl rafting na jedné z nejdivočejších řek Norska Sjoa. Ten absolvovala skoro polovina zájezdu. Já jsem nejela, přesto jsem měla možnost kolem řeky jet a točit
sjezd řeky účastníky zájezdu. Absolvovala jsem výstup na ledovec, který byl neopakovatelným
prožitkem.
Po celou dobu zájezdu nás doprovázelo krásné počasí, což se divila i naše průvodkyně, neboť
jak nám říkala: „skupinám, které provázela, alespoň jeden den pršelo“.
Vše o Norsku Vám řekne úryvek z básně „Nor“, která se dodnes učí a zhudebněna se zpívá při
oslavách národního svátku (17. květen).
„Mezi kopci a skalami, na břehu moře, našel Nor svůj domov, obdělal pole a postavil své domky“.
Proto Vám modu doporučit navštívit všechny Skandinávské země, které jsou bohaté jak na
kulturu, tak převážně na přírodu.
Martina Popelářová

Kuba ve vzpomínkách
Bylo nepsaným pravidlem, že Češi, kteří odjížděli během celého roku na dovolenou domů,
nechávali osobní auto u těch, kteří bydleli v nejkratší vzdálenosti havanského letiště. Kromě pracovníků velvyslanectví, se sídlem v Havaně, to byl právě Alamar, osada, ve které jsme žili. Auto
s plnou nádrží nám bylo svěřeno se dvěmi povinnostmi: dovézt rodinu na a z letiště a vrátit vozidlo opět s plnou nádrží. Bez jakékoliv písemné dohody nám bylo vozidlo zapůjčeno a taktéž jsme,
na základě téže oboustranné důvěry, poskytovali zapůjčení my.
Kubánka Zinaida se nabídla, že víkendové výlety bude absolvovat buď ona nebo některé z jejich
dětí. Ten na Sorou je nezapomenutelný. Terén připomínal naše Beskydy, jen jehličnany nahradily
palmy. Údolí je známo pěstováním orchideí. O těchto květinách jsem věděla, že jsou cizopasníci
a že jejich původ je v tropech. Dověděli jsme se, že existuje asi 25 tisíc známých druhů orchidejí
a téměř 90% pochází z tropických a subtropických oblastí. Před námi se tyčily vysoké liány, které
připomínaly obrázky z deštných pralesů. Orchideje obtáčely tyto stromy proti směru hodinových
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ručiček, všude visely vzdušné kořeny. Klidové období orchidejí je nutné pro jejich další kvetení.
Zajímavé bylo, že rostly a kvetly na přímém slunci. Před popálením sluncem byly chráněny silnými pohyby vzduchu a vysokou vlhkostí. Orchideje jsme si mohli natrhat asi tak, jak ve vysoké
trávě vybíráme kopretiny. Byly k dostání v každém květinářství téměř zadarmo.
K velkým zážitkům patřila návštěva Di Pontovy rezidence. Tento architekt je autorem milánského mrakodrapu, spoluautorem university v Římě. Tyto informace jsme se dověděli od rodinných příslušníků, kteří vilu s téměř dvou hektarovým parkem obývali. Žádná ostraha, psi, bezpečnostní zámky. Každý byl vítán, dostal nápoj z cukrové třtiny a pohárek kubánského rumu. Na
každého i z neohlášených návštěv si udělali čas.
Krásný byl výlet na poutní místo El Kovre. Tak jako Lurdy, i tamní místo má svědectví o zázraku „Matky Boží“. Kubánci včetně cizinců i bez zdravotních problémů houfně toto místo navštěvují. Milostivá Matka, jak jí nazývají, je ve skále vytesána z bílého mramoru. Před ní je vodní
příkop. Tolik zlata, co v něm bylo naházeno, už nikdy neuvidím. Prsteny, náhrdelníky, náramky,
mince, obruby brýlí apod. Projev díků těch, kterým se dostalo vyslyšení. Vedle sochy je kostelík
s oltářem z ebenového dřeva. Před ním na podstavci byla vystavena Nobelova cena za literaturu,
kterou v roce 1954 získal americký spisovatel E. Hemingway. A zase – cena byla vystavena a okolo jsme procházeli. Žádné alarmy. Na náš dotaz se zřízenec jen pousmál.
A návštěva krokodýlí farmy? Představte si vodní nádrže, potoky, lávky pro pěší. Při pohledu
do vody máte dojem, že ve vodě jsou naházeny pneumatiky. Tento dojem máte do okamžiku, než
zřízenci masem a vnitřnostmi krmí tyto plazy. Ta střelhbitá rychlost, jak zareagují, vysoké gejzíry
vody, údery ocasů – ano, to všechno provází krmení. Prohlédli jsme si i líheň, viděli týdenní plazy.
V období naší návštěvy se stavěl komplex zařízení, který měl z vyčiněných kůží vyrábět ve světě
tolik žádané kabelky, boty, pásky.
K zajímavostem patřila i návštěva Tropikány. Společenské zařízení, návštěva ve slavnostním
obleku, začátek ve 20 hodin. Přírodní atrium, palmy, olivy, plocha velikosti našeho sokolského
hřiště. Každý jsme dostali míchaný alkoholický nápoj Bacardi – kubánský rum, ledová tříšť, citrónová šťáva. Na velkém podnosu obrovský pohár zmrzliny. Přiběhlo asi 7 tanečnic, děvy velice
spoře oděné, které za zvuků bubnů, melodie samby a rumby, předváděly i břišní tance. Bylo neuvěřitelné, jak ovládaly jednotlivé partie svého těla. Byly krásné, s dlouhými vlasy, v jejich těle byla
rtuť. Předváděné tance byly emotivní. Představení trvalo 2 hodiny. Když se opět rozsvítila světla,
všimla jsem si, že u většiny mužů nebyla zmrzlina konzumována a vytékala z podnosu. I tento
zážitek patří k životu. Mnohokrát jsme se k němu ve vzpomínkách vraceli.
Ludmila Adámková

Památná místa v našem okolí
Podzimní dny nás lákají k procházkám a výletům do přírody. Také v loňském podzimním
Zpravodaji nám byl nabídnut výlet do okolí, a to Staré Bělé – „Bělského lesa“ ke studánce se
sochou Panny Marie ve skále.
Dovolujeme si Vás seznámit s historii tohoto poutního místa (s kapličkou) nazývaného jako
„Starobělské Lurdy“. Průvodcem nám bude pan Jan Pchálek ze Staré Bělé, který se historií tohoto
poutního místa zabývá.
Je tomu 105 let, kdy starobělská selka prodala Vítkovickým železárnám čtyři hektary pole
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s kusem lesa pro vybudování zotavovny, takzvaného Rekonvalescentu pro své zaměstnance. Již
tehdy vlastnily Vítkovice nemocnici, jednu z nejmodernějších v rakousko-uherské říši. Místo bylo
pro postavení zotavovny ideální.
V komplexu lesa se ihned začalo
stavět. Začátkem září roku 1900
přišli do Rekonvalescentu první
pacienti. Správa ozdravovny byla
svěřena řádovým sestrám sv. Karla
Boromejského. Jedna světnice byla
vybavena jako malá kaple, kde se
každou neděli sloužily bohoslužby.
Ozdravovny však nevyužívali jenom pracovníci z místních závodů, ale i mnozí odborníci železáren z Čech, Polska, Němci ze ‚Štýrska, Tyrolska a odjinud.
Těsně před první světovou válkou v roce 1913 byl pacientem ozdravovny jistý mistr Jan Vycpálek, který jen o vlásek při nehodě v závodě nepřišel o život. Jak uvádějí záznamy, při procházce
lesem přišel na myšlenku udělat ve svahu lesa u zotavovny malou kapličku se soškou P. Marie
Lurdské. Byl to hluboce věřící člověk. Se svou rodinou a některými pacienty stejně smýšlejícími
sesbírali po lese kameny a podařilo se jim vystavět primitivní kapličku v místě u studánky.
V roce 1914 sloužila ozdravovna jako lazaret a o rok později, po odchodu raněných vojáků
a důstojníků, sloužila výhradně nemocným ošetřovatelkám Červeného kříže. Po první světové
válce Vítkovické železárny okolí ozdravovny velmi zkrášlily. Zřídily přístupové chodníky a cesty.
Údolí lesa u kapličky překlenuly dřevěným mostem.
V roce 1928 byl ředitelem nemocnice MUDr. Pressburger. Během jeho návštěvy v Rekonvalescentu jej poprosila řádová sestra, aby dal jednoduchou kapličku přebudovat. Ředitel její prosbě
vyhověl a brzy se začalo stavět. Kaplička byla postavena z vysokopecních kamenů (strusky) do
dnešní podoby.
Bylo to 1. května 1929, když se ze starobělského kostela za doprovodu místní kapely a obrovského počtu věřících poprvé putovalo ke kapličce v lese. Tam se konala první Májová pobožnost.
Od té doby se konal takový průvod každým rokem. Do údolí v lese nechodili jen místní občané,
ale bylo dostaveníčkem tisíců lidí z Ostravy, z blízkého i vzdálenějšího okolí.
V době nacistické okupace nebylo konání procesí povoleno. Po druhé světové válce se tradice
poutí obnovila, ne však na dlouho. I v posledních desetiletích bylo konání procesí ke kapličce
omezeno. Bylo vázáno povolením světských úřadů, pověřených církevními záležitostmi. Jako
důvod zákazu bylo uváděno také „narušení bezpečnosti silničního provozu“.
Historik dále uvádí: V srpnu roku 1950 byly starobělské Lurdy z neznámých příčin zdevastovány. Přesto lidé kapličku pod smrčky navštěvovali stále více. Mnozí si dokonce ze zdejší studánky
nabírali vodu a odnášeli do svých domovů.
V roce 1953 byl nařízen odsun řádových sester starších 60 let z nemocnic včetně ozdravovny.
V roce 1954 byla kaplička zdemolována skupinou výrostků, ale následně lidmi opravena a opatře-
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na drátěnou sítí.V roce 1955 byly zde povoleny májové pobožnosti (s církevními úkony) a v roce
1968 již oslavována Královna míru – Královna máje.
V posledních létech jsou zde obnoveny církevní slavnosti s velkou účastí občanů (okouzlených
také malebným prostředím a přírodou). Přes rok se zde schází také modlitební společenství mladých.
Tolik z historie starobělských Lurd. Tato vzpomínka dokazuje, že i po letech, která nepřála
křesťanským ideám, je tu mnoho těch, kteří zůstali věrni odkazu předků a pokládají jej za nedílnou součást našeho kulturního života.
Ing. Jan Šperlín

Mezi námi . . .
Den 1. září byl Dnem světového míru, bylo to rovněž desáté výročí založení Linky bezpečí.
Z médií jsme se právě v tento den dověděli o severoosecké škole a o teroru. A tak si kladu stále
otázku, zda máme vůbec právo se smát. Ano, kvůli dětem. Mít na ně čas a hovořit s nimi o všem.
Jen tak vybudujeme v jejich srdcích studnici rovnováhy, která dokáže posoudit a pak pomáhat,
protože pomáhat mohou jenom takoví jedinci.
A bylo léto, nejen slovně, jako ve známé písni, ale i teplota pomáhala – dozrávaly plody na zahradách, ve sklenících, ovoce na stromech. Kvetly i bylinky na našich zahradách a některé z nich
se právě sbírají v době květů.
S úctou a pokorou se stále skláním před moudrostí našich babiček a prababiček, které bez nároku na popularitu nebo odměnu „ordinovaly“ přírodní léčbu svým blízkým ze zásobníku bylinek, které trpělivě sbíraly, sušily a třídily. Vzpomínám na každoroční sbírání lipového květu, bezinek, jahodového listí. Proč si nepřiznat, že i pro mne je pohodlnější sáhnout po kapkách, proč
si nepřiznat, že jsme trochu zpohodlněli a většinou nás nebaví pracně připravovat čaj ze směsi
bylinek? V podvědomí však cítím, že se ochuzuji o cosi krásného a nenahraditelného, totiž o láskyplnost, s jakou babičky čaj připravovaly. A proto jsem letos bylinky sbírala a sušila. Mám šalvěj,
mátu peprnou, jahodové a malinové listí a květy divizny, zatím … Diviznu jsem pečlivě ukládala
květenstvím dolů, takže jsou to vlastně jednotlivě usušené, krásně žluté a voňavé kvítky.
Nikdy nezapomenu na bylinkové čaje, kterými jsme byli obdarováváni při každé návštěvě rodičů na Novém Světě.
A pokud se stále vracíme k létu, dovolte, abych se s Vámi podělila o letošní zážitek z čekárny
u lékaře. Ta je výjimečná tím, že pacienti si navzájem nesdělují nemoci a potíže s nimi spojené,
ale buď čtou nebo si vyprávějí. A toto jsem odposlouchala: Pacientka vyprávěla o své kolegyni,
která je v důchodu a žije ve společné domácnosti se svou 92letou maminkou. A právě ta projevila
přání strávit, ač neplavec, dovolenou u moře v Řecku, protože chtěla být přítomna atmosféře
olympijských her. Dcera všechno zařídila, v Řecku byli ubytováni v soukromém penziónu s výhledem na dálnice. Babička si všechno pochvalovala, co přinesli k jídlu – všechno snědla, k pití
– všechno vypila a v noci dobře spala. Její dcera nemohla ani jíst, ani pít, v noci téměř nespala
při pomyšlení, že by maminka onemocněla. Po pobřeží se obě procházely, babička chtěla vidět
i nudistickou pláž, ve všem jí bylo vyhověno. V den odjezdu prohlásil majitel penziónu, že se
s tak pohodovým turistou již dávno nesetkal. Dcera, jestli chce, ať jede domů, babičku si v Řecku
nechá. Nestalo se, obě se vrátily domů. Příští den oznámila babička dceři, na příští rok, až jí bude
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93 let, pojedou opět k moři, tentokrát ale do Itálie, protože tam jsou v moři větší vlny.
Vážení občané, posuďte sami, nestojí takový zážitek za publicitu? Nadšená turistka se narodila
v minulém století, prožila obě světové války, zažila nezaměstnanost, vychovala děti, pracovala
a stále si uchovává optimismus, stále se na něco těší.
I my se můžeme těšit. Naše místní knihovna stále nakupuje nové knihy, řada autorů roste, přibývají i díla bývalých politiků. A právě Miloš Zeman dokončil knihu, která vyjde na jaře roku
2005 pod názvem „Jak jsem se v politice mýlil“. Věřím, že ji knihovna zakoupí a my se poučíme.
Třeba budeme mít radost, protože, nejvyšší myšlenka je ta, kterou radost způsobíme.
Suchem padá ovoce ze stromů. Třeba hrušky. Zkuste povidla. Jak se připravují: 3 kg hrušek (bez
stopek a jadřinců) pokrájíme na menší kousky, promícháme s 1 kg cukru krupice a dáme do hrnce
vymazaného olejem, který má neporušenou vnitřní glazuru. Zalijeme 1,5 dcl 8% octem a přikryté
necháme odstát 24 hodin. Nemícháme!
Následující den vaříme směs přikrytou poklicí bez míchání 3 hodiny na nejmírnějším plameni,
poté necháme trochu vychladnout. V nádobě rozmixujeme, plníme do čistých skleniček se šroubovacím uzávěrem a ukládáme do sklepa. Nesterilujeme!
(V případě, že je směs řídká, necháme ji v troubě asi 1 hod. propéct, směs se zahustí a další postup
je stejný. Postup je méně pracný, nic není připáleno a „frgály“ s hruškovými povidly… víte,o čem
píši).
Zdraví a každý den alespoň jeden důvod k radosti všem přeje
Vaše Ludmila Adámková

Zahradní firma BeGarden,
ul. Paskovská 191, Krmelín (směr Oprechtice)

Vám nabízí tyto služby:
projekce a realizace zahrad na klíč
realizace vlastních plánů a návrhů
výsadba zeleně a trávníků
jarní a podzimní stříhání ovocných a okrasných stromů a keřů
zakládání okrasných skalek, jezírek a příslušenství
úpravy pozemků a hotových zahrad
postřiky proti škůdcům a plevelu
pomocné práce
úklidové služby
kácení stromů do průměru 50 cm
hnojení
dřevo v zahradě-pergoly, altány, přístřešky, ploty, houpačky,
dětské hřiště ..
• prodej okrasného štěrku, cena již od 60 hal. za kilogram, ukázky před sídlem ﬁrmy, také prodej volně ložených balvanů, cena
2,50 za 1 kg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informace na tel.č.: 558 674 123, mobil 723 502 844.

Vyřídíme za Vás úvěr
za nejlepších podmínek
• Hypoteční úvěr
• Americkou hypotéku
• Hotovostní úvěr
• Nebankovní úvěr
Přeúvěrujeme Váš současný úvěr pro fyzické i právnické osoby.
Informace na tel. č.:
777 222 585
Koupím dům
v obci Krmelín a okolí.
Možno i k rekonstrukci.
Platím hotově.
Mobil: 777 556 142 nebo
777 556 536.

MATYS GROUP

Tel./fax: 558 647 555
Mobil: 608 877 165
Příborská 12/1585
Frýdek-Místek (vedle Modré Labuti)
E-mail: mattys.group@quick.cz

Volejte:

AUTODOPRAVA VALNÍK NOSNOST 4t DAF

OPRAVY BALKÓNŮ A TERAS

ZÁMKOVÉ DLAŽBY

VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

OBKLADAČSKÉ A DLAŽDIČSKÉ PRÁCE

TESAŘSKÉ PRÁCE

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

provádíme opravy, rekonstrukce a výměny
střešních krytin

STŘECHY

MATYS GROUP
Jiří Fluksa
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Pálenice Ondřejnice Brušperk

Pro sezónu * 2004/2005
otevřena!

V době, kdy budete číst tyto řádky, již budou
vypáleny první litry pálenky (třešňovice) v naší
pálenici. Pokud jste u toho nebyli, není pro vás
letos nic ztraceno. Švestky, jablka, hrušky čekají
na svou příležitost. Není hodnotnější ani trvanlivější metoda „konzervace“ ovoce:
Trvanlivost – doba použitelnosti je neomezená. Bohužel zkušenosti praví, že čím je pálenka kvalitnější,
tím je její „život“ kratší.
Hodnota – může být nevyčíslitelná. Zkuste zakopat 5 litrů kompotu, že jej
otevřete, až se vám bude ženit
syn!
* Sezónou se dle zákona myslí období od
1. 7. do 30. 6. následujícího roku.
Pálenice Ondřejnice Brušperk pro
sezónu 2004/2005 již otevřena!
Petr Hajnoš
Telefon: 603 509 192

LYŽE – SNOWBOARDY –BĚŽKY – BOTY
– HOLE
Prodejní doba: Po–Pá 14.00–18.00
Ostrava-Stará Bělá, ul. Mitrovická
Tel.: 596 769 411; 737 547 268

Zveme vás
do prodejen
NÁBYTEK
Místek náměstí
– podloubí – 1. patro
(nad porcelánem)
Telefon: 558 436 387
Frýdlant n. Ostravicí,
obchodní dům OMMA
Telefon: 558 675 865
!AKČNÍ CENY, SLEVY!
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