Občasník č.4

Prosinec 2001

Poslyšte, bratři jen,
Ve městě Betlémě,
není to žádný sen,
ve chlévě na seně,
divný to věru zjev,
pacholátko leží,
andělský slyšet zpěv.
vše spěchá tam,
Andělů sbory se všemi tvory,
běží uvítat Krále, jenž nenadále,
zpívají: aleluja, aleluja.
zjevil se světu všemu.
_______________________________________________________________
Nechť Vás láskyplná pohoda vánočního času provází po celý
nový rok 2002, jakož úspěšné a zdravím překypující prožití
svým spoluobčanům jménem zastupitelstva obce
a pracovníků obecního úřadu
přeje starosta obce
Informace o dění v obci od 18. zasedání zastupitelstva obce
 provedeno geodetické zaměření II. etapy chodníku ul. Brušperská jako podklad pro
zpracování realizačního projektu MMR neschválilo dotaci na rekonstrukci KD a I. etapu
chodníku ul.Brušperská z důvodu vysoké dluhové služby
 1.10. otevřena v ZŠ počítačová učebna
 oprava ostrůvku u hřbitova objednána u firmy Strabag, realizace v 11/2001
 poškození ostrůvku u restaurace na Světlově 2.11.2001
 zavedení ODIS na lince č. 33 - Ostrava - Mošnov a 375 - Fryčovice - Ostrava NH od
1.1.2002
 dokončení vodovodu lokalita Na Rybníčku
 dokončení I. etapy chodníku ul. Brušperská
 13.11.2001 na Magistrátu města Ostravy jednání o poloze jižní tangenty v souvislosti s
územním plánem obce
 oprava šachtic u p.L.Bednáře, J.Krpce, p.Šindelové (před hřbitovem) p. L. Krejčí ul.
Záhumenní a položení potrubí  500 u p. Cintlera ( ul. Bělská )
 oprava zábradlí před rest. na Světlově

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Krmelín, konaného dne 5. 11.
2001
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 18. zasedání zastupitelstva obce
c) informaci o vývoji příjmů a vydání za 1. až 9. měsíc 2001
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočtové opatření č. 5/2001
b) obecně závaznou vyhlášku č. 12 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
na území obce Krmelín
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) informovat o řešení situace k bodu 3 a), 3 b) z 18. zasedání zastupitelstva obce
b) pozvat p.Dagmar Baluškovou na příští zasedání zastupitelstva obce v souvislosti s
jejím případným zvolením jako přísedící Krajského soudu v Ostravě

SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Oznamujeme občanům, že u občanského průkazu typu knížka, ve kterém není vyznačeno
občanství
Česképrůkazů,
republiky,
končí jejich
platnost státní
dnem občanství
31. 12. 2001.
U občanských
U občanských
ve kterých
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platné,
průkazů,
ve
kterých
je
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státní
občanství
a
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dnem
končí platnost dnem 31. 12. 200je5.
31. 12. 2005.

Upozornění
Upozorňujeme občany, že během vánočních svátků, tj. od pátku 21. prosince 2001 do středy
2. ledna 2002 bude: ráno v 7.00 hod. hřbitov otevřen a uzavřen bude ve 20.00 hod.

Odvoz odpadů - Vánoce 2001 - Nový rok 2002
V souvislosti s vánočními svátky bude v obci Krmelín prováděn odvoz
popelnic a kontejnerů následovně:
pondělí 24. 12. 2001
úterý
25. 12. 2001
pondělí 31. 12. 2001
úterý
1. 1. 2002

- odvoz bude proveden
- odvoz bude proveden
- odvoz bude proveden
- odvoz bude přeložen na středu 2. 1.

Ceny vodného a stočného pro rok 2002
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravských vodovodů
a kanalizací Ostrava ze dne 21. listopadu 2001 bylo rozhodnuto s platností
od 1. ledna 2002 uplatnit následující ceny:
voda pitná (vodné)
voda odvedená (stočné)

16,10 + 5 % DPH
14,55 + 5 % DPH

POŠTA
Důchody splatné dne
20. prosince 2001
22. prosince 2001
24. prosince 2001

tj.
tj.

16,90 Kč/m3
15,28 Kč/m3

Krmelín oznamuje
Budou vypláceny dne
19. prosince 2001
20. prosince 2001
21. prosince 2001

V sobotu 22. prosince 2001 v době od 13.30 do 16.00 hod. se vyjímečně budou vydávat
oznámené zásilky
V pondělí 31. prosince 2001 v době od 8.30 do 11 hod. bude pošta otevřena.

INFORMACE ODIS - autobusy, jízdní řád

Vážení občané,
vzhledem ke snaze zlepšit tok informací z nově vzniklého Moravskoslezského kraje, budeme
pravidelně otiskovat aktuální informace z oblasti regionálního rozvoje, připravovaných programů
a projektů, které zpravidla mají přímý vliv na blížící se vstup České republiky do Evropské unie.
ROZVOJ REGIONU
Tímto článkem zahajujeme pravidelný informační servis o vybraných akcích, projektech a
připravovaných záměrech v rozvoji regionu, které významně ovlivňují a budou ovlivňovat život
obyvatel Moravskoslezského, ale také Olomouckého a Zlínského kraje, které s námi
bezprostředně souvisí.
V následujících týdnech a měsících se tak dozvíte o Územních plánech velkých územních
celků Beskydy a Jeseníky, jejichž dokončení se blíží do finále, o přípravě Regionálního
operačního programu, jako základního nástroje, který bude definovat naše finanční vztahy k
Evropské unii hned po našem vstupu. Podrobně Vás budeme informovat o připravované
Marketingové strategii cestovního ruchu, jejíž záběr se kromě území kraje rozšiřuje o okresy
Šumperk, Jeseník a Vsetín a samozřejmě také o dalších programech řešících přeshraniční
spolupráci nebo vyhlašovaných Evropskou unií, našimi ministerstvy či přímo krajem, jako
Phare, Program obnovy venkova a další.
Základním strategickým dokumentem, jehož přípravou se v současné době zabývají týmy
odborníků z řad kraje, externích spolupracovníků, firem a dalších institucí je Program rozvoje
kraje, členěný do šesti oblastí:
1. Ekonomika a podnikání
2. Dopravní a technická infrastruktura
3. Rozvoj lidských zdrojů
4. Životní prostředí
5. Cestovní ruch
6. Zemědělství a venkov

Cílem Programu rozvoje kraje, který bude do konce roku připraven k projednání v
zastupitelstvu kraje, je na základě důsledné analýzy dnešní situace určit základní strategickou
vizi dalšího rozvoje kraje a rozpracovat ji do konkrétních opatření, programů a projektů.
V těchto dnech se blíží k závěru projednávání dvou důležitých územně-plánovacích
dokumentů, které se stanou podkladem pro další rozvoj regionu.
Územní plán velkého územního celku Beskydy řeší území okresů Frýdek-Místek, Nový
Jičín a Vsetín a nahradí několik menších územních plánů schválených v 80. letech. Závazná
část územního plánu řeší mimo jiné:
-

-

dálnici D47 Bělotín-Ostrava-státní hranice Polska
rychlostní komunikaci R48 Bělotín-Český Těšín-státní hranice Polska
přeložky a obchvaty sídel na silnicích I.třídy I/11 Mokré Lazce-Vřesina,Těrlicko - TřanoviceHnojník-Bystřice,obchvat Jablunkova a Mostů u Jablunkova, I/48 Frýdek - Místek dokončení
průtahu městem,I/57 Fulnek-Šenov u Nového Jičína a obchvat Bludovic,I/58 PříborPetřvald,Franštát p/R.-Kopřivnice, jižní tangenta Ostravy Petřvald-Krmelín a Krmelín-Paskov
přeložky a obchvaty sídel na silnicích I. a II. třídy
modernizaci II. železničního koridoru v úseku Jeseník n/O.-Suchdol n/O.-Studénka
nové sedačkové lanovky-z Nýdku na Malou Čantoryji a z Mostů u Jablunkova pod vrchol
Skalky
rozšíření energetických uzlů, nové vysokotlaké plynovody, nové vodovodní řády, nové
kanalizační sběrače a čistírny odpadních vod
ochranu území pro zajišťování protipovodňové ochrany
výstavbu výrobně komerčních zón nadmístního významu a rozvoj letišť
vymezení cyklotras a rekreačních krajinných celků pro rozvoj infrastruktury cest.ruchu

1. změna územního plánu velkého územního celku Jeseníky schváleného v
roce 1994 řeší území okresů Bruntál, Jeseník a Šumperk.
Závazná část územního plánu řeší mimo jiné:
1. Upřesnění tras položek komunikací I.třídy I/11 (Jelení u Bruntálu, Rázová, Horní
Benešov, Sosnová, Horní Životice), I/45 (západní obchvat Valšova a přeložka Nové
Heřmínovy-Zátor, západní obchvat Krnova, I/46 (upřesnění obchvatu Moravského
Berouna) a I/57 (upřesnění severního obchvatu Krnova).
2. Upřesnění koridoru elektrického vedení a vysokotlakého plynovodu.
3. Upřesnění rozvoje rekreace a sportu v rekreačně krajinném celku Slezská Harta
4. Upřesnění protipovodňových opatření.
Zpracování obou dokumentů bylo zahájeno již před několika lety a v podstatě veškeré práce
probíhaly v režii státu, vzhledem k tomu, že kompetence v územním plánování přešly na kraje
až v roce 2001. Navíc doposud trvá povinnost předložit územní plány zasahující do území více
krajů ke schválení vládě. Přestože v některých částech se předkládané návrhy nekryjí plně se
současnými představami, doporučuje se uzavřít několikaletou práci schválením ve vládě a hned
v novém roce zkoordinovat veškerou dokumentaci na území kraje a zahájit přípravu změn
vyplývajících z Programu rozvoje kraje, nebo tam kde snaha o prosazení rozumných
rozvojových záměrů byla neúspěšná. Podstatným směrem vpřed bude prosazení legislativní
změny, podle které budou územně plánovací dokumentaci schvalovat kraje podle potřeb obcí,
podnikatelů a občanů bez zásahu centrální vlády. Dne 29.11.2001 projednalo Zastupitelstvo
Moravskoslezského kraje oba výše uvedené návrhy a doporučilo vládě České republiky jejich
schválení.
Schválené územní plány budou k dispozici na stránkách kraje www.krajmoravskoslezsky.cz a na všech dotčených stavebních úřadech.
Ing. Josef Jalůvka, zástupce hejtmana kraje
e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

Informace ohledně registrace BABET
Při registraci na OkÚ Frýdek-Místek musí občané doložit tyto doklady:
1. Doklad o evidenční prohlídce - vystavují stanice technické kontroly. Doklad nesmí být
starší 10 dnů.
2. Zákonné pojištění.
3. Osvědčení o technické způsobilosti vydané výrobcem.
V případě, že majitel nevlastní osvědčení o technické způsobilosti vozidla, toto má možnost
získat u níže uvedeného zástupce:
Akreditovaný zástupce výrobce mopedů BABETA, který je schopen v rámci
zákona vystavit duplikáty dokladů.

MOTOCENTRUM Hodonín
Josef Hlavatý
Velkomoravská 3916
695 01 Hodonín
Lhůta k registraci je pouze jeden rok od nabytí účinnosti zákona tedy do
1.7.2002 (viz §89 odst.10 zákona č.56/2001 Sb.)
Poplatek za registraci činí 100,- Kč, který je možno uhradit v hotovosti při registraci nebo doložit
kolek v uvedené výši.

Z DĚNÍ V NAŠÍ OBCI
Proč některá zemědělská půda v naší obci leží ladem ?
Všem, kteří byli nuceni za minulého režimu obhospodařovat každý kousek pole, se těžko
zvyká v současnosti na ladem ležící zaplevelené plochy. Když projíždíme okresem, nejsou
žádnou vzácností a v poslední době se objevily i v naší obci.
Řada lidí, kteří se s chutí po roce 1989 vrhli na soukromé hospodaření, aniž tušili co to
obnáší, časem s nejistou zemědělskou politikou v našem státě - s narůstajícími náklady na
hospodaření (rostoucí ceny vstupů - osiv, hnojiv, chemikálií, nafty, strojů, staveb atd.) a nejistým
odbytem zemědělských produktů a jejich nízkými cenami, najednou ztrácejí k hospodaření
chuť, neboť si dovedou spočítat, že na něm nevydělají. Ti, co jsou na zemědělství existenčně
závislí, případně zaměstnávají pracovníky, pracně hledají další ekonomické uplatnění. Práce na
poli je sezónní a ve stájích náročná a nepopulární, náklady na sociální a zdravotní pojištění
vysoké. A tak zatímco se zhruba před deseti lety vznikající společnosti a začínající rolníci o
pronájem půdy přetahovali a přepláceli vlastníky, dnes by vlastníci měli zaplatit jim za to, že plní
za ně jejich základní povinnost vyplývající ze zákonů a vyhlášek.
Nejvíce na očích v Krmelíně je ladem ležící a zaplevelená plocha u školy a ul. Lyskové, kde
začala výstavba domků. Tu v minulosti obhospodařovalo Zemkovo, spol. s r.o. Krmelín. Zeptala
jsem se proto jejího ředitele Josefa Havránka na několik problémů:
- Proč vlastně tato plocha není využívána a leží ladem ?
"Vlastníci, kteří zde měli pozemky, měli různé nájemní smlouvy, většinou s požadavkem, že v
případě, že bude zájemce o koupi k výstavbě, jim na požádání bude vydán. Někteří pak
požádali o vydání a stalo se i to, že z koupi pozemku sešlo a oni potom požadovali, ať
vezmeme tento ladem ležíc pozemek zpět k obhospodařování"
- Co tedy bránilo jeho obhospodařování ?
"Na ploše se začalo stavět, některé pozemky mají vytyčené hranice a zbytek pole je
nepravidelný a pro mechanizaci, kterou máme, nevhodný. Navíc, pokud se ladem ležící půda
průběžně neudržuje, vyžaduje vysoké náklady na její zkulturnění a často je to i

neproveditelné. Pokud není jistota, že se na pozemku bude hospodařit 5-10 let, náklady se
nevrátí. A to si nikdo, kdo hospodaří soukromně, a to je i Zemkovo, nemůže dovolit".
- Ale Zemkovo vypovědělo pozemky písemně až k 30.9. letošního roku. Jak to vlastně
bylo ?
"Předběžně byli vlastníci informováni ústně už předem. My na naše náklady ještě
provedeme mechanicky i likvidaci plevelů. Jsme ochotni i v budoucnu na zakázku provádět
údržbu ladem ležících pozemků, ale to je záležitost velice nákladná. 22. listopadu napadl první
sníh a práce nemohly býti provedeny".

Zeptala jsem se starosty obce Ing. Václava Zezulky:
1. Pane starosto, některým občanům se zdá, že prodej parcel a výstavba domků v lokalitě
Světlov - u školy - u Lyskovy ulice probíhá jakoby neorganizovaně a ptají se, zda ji obecní
úřad nějak koordinuje ? "Rozměření pozemků podél ul. Lyskovy na stavební parcely se řídí
územním plánem, který je v současné době ve schvalovacím řízení. Koordinace při
postupné zástavbě tohoto území je nutná zejména pro stanovení tras místních komunikací a
inženýrských sítí.
2. Bylo zveřejněno, že letos do konce roku mají být projekty na inženýrské sítě (plyn, voda,
elektřina), jak to vypadá s další realizací ? V letošním roce byla na Ministerstvo zemědělství
podána žádost o dotaci na akci "Vodovody Krmelín, lokalita Starodvorská a Na Rybníčku". V
květnu jsme obdrželi rozhodnutí o nepřidělení dotace. Vzhledem k naléhavosti situace byla
realizována tavba vodovodu Na Rybníčku. V současné době se dokončuje projekt vodovodu
a kanalizace podél ul. Lyskovy a začátkem roku 2002 bude podána opět žádost o dotaci
na stavbu vodovodu ul. Starodvorská a ul. Lyskova.
3 . Když vlastníci pozemků jejich neudržováním způsobují zaplevelení okolí, má ožnost
obecní úřad je nějak postihnout ? aplevelené pozemky některých soukromých vlastníků
vypovídají o jejich péči o svůj majetek a o ohleduplnosti ke svému okolí. Tento nešvar jako
by se rozšiřoval a obecní úřad má omezené možnosti tomu zabránit. Dopisy, upozorňující
na povinnosti dobrého hospodáře, se většinou míjejí účinkem. Využívám této příležitosti k
výzvě těm našim občanům, o nichž je tento text, aby nepěstovali býlí na svých pozemcích a
tím přispěli ke zlepšení vztahu ke svým sousedům a k vzhledu obce.
Ing.Zdenka Hranická

Honební pozemky
Jelikož honební pozemky Krmelína byly přičleněny k mysliveckému sdružení Nová Bělá,
tak by některé občany určitě zajímalo jak hospodaří Myslivecké sdružení Nová Bělá. Celková
výměra honitby činí 963 ha. Z toho: 747 ha tvoří pole, 1 ha voda, 181 ha les a ostatní pozemky
tvoří 34 ha.
Jako každé sdružení se staráme o zvěř, chráníme ji především tvořením vhodných životních
podmínek a zlepšováním živnostní honitby, před chorobami zvěře, škodnou a lidmi, kteří se v
dnešní době chovají neukázněně.
Dále je to hlavně přikrmování od podzimu do jara, aby zvěř nestrádala.
Pro tyto účely nám slouží tato zařízení:
- srnčí krmelce
19 ks
- zaječí krmelečky
9 ks
- bažantí zásyp
19 ks
- koroptví boudy
5 ks
- slaniska
22 ks
Bylo spotřebováno toto množství krmiv:
- objemové
1 548 kg
- jadrné
1 410 kg

- dužnaté
- soli
- léčiv

1 878 kg
35 kg
5 kg

Všechno platí členové z vlastních nákladů
V každé honitbě musí být určeny normované kmenové stavy, vyjadřují optimální počet
jednotlivých druhů zvěře v daném poměru pohlaví u zvěře srnčí-sparkaté-rovněž rozdělené do
věk. tříd jichž se má v období stanoveném rozhodnutím OÚ v honitbě dosáhnout a ve
stanovené výši udržovat v zájmu zajištění reprodukce a produkce.

Stavy jsou u nás určeny pro jednotlivé druhy zvěře takto:
- srnčí zvěř
- zajíci
- bažanti

28 ks
90 ks
100 ks (z toho je 20 kohoutů a 80 slepic)

Během zimního období se provádí sčítání zvěře po provedeném odlovu v roce předchozím a
odpočtu ztrát během zimy. Tento kmenový stav nám slouží jako základní chovný materiál k
další reprodukci.
Letní stav představuje jarní kmenový stav včetně přírustků mladé zvěře v daném roce.
Rozdíl mezi jarním kmen. stavem a letním kmen. stavem nazýváme přírustek.
Zjištěný přírustek je pak základem pro výpočet odstřelu v daném roce.

V loňském mysliveckém roce 2000-2001 bylo uloveno:
8 ks - srnců
4 ks - srn
5 ks - srnčat
33 ks - zajíců

34 ks - bažantů
2 ks - kuna skalní
30 ks - lišky
1 ks - jelen

Tak to jsou výsledky hospodaření Mysliveckého sdružení Nová Bělá. Tímto chceme také
upozornit majitele psů, kteří je v naší honitbě nechávají volně pobíhat, že tím porušují zákon !
Jan Karásek

Jak se kdysi na dědinách besedovalo
V dnešní moderní době se mnozí jenom domníváme co to byly besedy. Myslíme si, že
patřily k zimnímu období, kdy je více volného času a že spíše besedovali staří lidé, kteří už
nepracovali. V mém rodném kraji Spálovsku v Oderských vrších se však kdysi besedovalo
třikrát denně-dopoledne, odpoledne i večer a jeden občan zval druhého při každém setkání na
dědině.
Lidé se scházeli na "vesedy" (odvozeno od slova vysedávati) jen na určitá místa. Chlapi
chodívali hodně k řemeslníkům, kteří patřili na dědině k pokrokovým lidem a například před
první světovou válkou odebírali Moravské noviny, kde se mohli chlapci dovědět, co je ve světě
nového. Na besedách se vyprávěly příhody smutné i veselé. Vyprávěli především starci a
stařeny a mladí je poslouchali. Zpívaly se i staré dědičné písně-zamilované, vystrašené,
žertovné i zbožné, vyprávělo se o těžkých dobách, robotách, vojnách, raubířích, strašidlech,
živelných pohromách, divných úkazech na nebi, o gruntech v obci, fojtech, o kostele,
sousedních dědinách a podobně. Vzácné bylo to, co se lidé nikde nedověděli, nečetli ani
neslyšeli v kostele, ale co dědili ústně po svých předcích. Ti však to, co vyprávěli, si vzali s
sebou do hrobu, protože nikoho nenapadlo si něco poznamenat a myslelo se, že to bude
věčně.

Patrně tu je už doba, kdy zaniklé pletky, bajky a pohádky, kterými se naši předkové po
staletí bavili na společných "vesedách" jsou pro nás vzácností.
(Ze záznamů lidového písmáka Rudolfa Mika vybrala Ing. Zdenka Hranická)

LIDOVÉ BETLÉMY
Na území Čech a Moravy se zvyk stavění jesliček rozšířil z Itálie. První známé jesle stály v
r.1562 v kostele v Praze. Tato ilustrace narození Krista měla diváka vtáhnout do děje, jako by
byl sám svědkem této události. Z kostelů se šířily do hradních a zámeckých kaplí, do mnoha
měšťanských domácností i na venkov. Císař Josef II. vydal po r. 1780 zákaz stavět jesle v
kostelích jako jev církve nedůstojný, a tím přispěl k rozvoji českého betlemářství. Prostým lidem
byl biblický příběh velmi blízký, a tak ho chtěli mít doma. Při tvorbě a stavění betlému začala
pracovat fantazie jako v lidových pohádkách, příběh přenesli do domácího prostředí, stáj
obklopili krajinou známou nebo vysněnou, k jesličkám se sbíhají lidé z okolí, dary přinášejí
sousedé. Na chvilku mohli zapomenout na vlastní tvrdý život a dali oživnout všemu hezkému,
lidskému, přívětivému.
Lidový betlém - to jsou dva světy, zobrazený biblický příběh a svět pozemský se scénami
všedního života lidí.
Dnešní sběratele a tvůrce betlémů, profesionály i amatéry podporuje České sdružení přátel
betlémů. Jejich činnost reprezentuje také na celorepublikových výstavách, ta v r. 2000v Hradci
nad Moravicí významně pomohla k propagaci betlemářství v této oblasti Slezska.
Zdenka Havránková
zpracováno podle knihy Lidové betlémy PhDr. Vl.Vaclíka

Výstavy betlémů
Katolický dům v Kopřivnici-pondělí-neděle od 8.00-18.00 hodin
od 23.11 2001 - do 26.12.2001
Výstaviště Černá louka Ostrava-pavilon C - denně od 10-18 hodin
13.12.2001 - do 13. 1.2002

Jak naši předkové slavili Štědrý den
Během celého štědrovečerního dne se nic nesmělo jíst, aby bylo večer vidět "zlaté
prasátko". Strojit vánoční stromek nebylo tehdy ještě zvykem. Jídelní lístek štědrovečerní
večeře obsahoval tato jídla: suchá řepa, lepocha, hrách, slivová omáčka, krupice, med. Předci
vařili na peci v hliněných hrncích. Jídla, která se musela míchat, se připravovala na ohništi na
trojrohých železných rendlících. Celá rodina jedla společně s čeládkou i nádeníky za jedním
stolem. Po večeři byl ještě každý podělen oplatkami, jablky, ořechy. Pacholek obdržel bochník
chleba a oplatky pro koně. Tímtéž pohostily děvečky hovězí dobytek. Také pes měl hody.
Po večeři se házelo dřevákem přes hlavu, zda někdo z domova odejde, vyzvídalo se, zda po
čas večeře nezamňoukala kočka, děvčata doběhla pro řezané dřevo a dychtivě počítala, jestli
nabrala lichý nebo sudý počet polen. Sudé číslo věštilo štěstí, liché neštěstí. I z rozkrojeného
jablka a rozlousknutého ořechu bylo možno vyčíst osud. O půlnoci prý nabývali řeči koně i
krávy. Koně si vypravovali o hospodáři a pacholkovi, krávy zase o
hospodyni a děvečkách.
Když kokrhala slepice, věřilo se, že někdo v domě umře, nebo, že se stane jiné neštěstí.
Martina Foltová

Zimní zvyky a pověry
Pověr se udrželo mezi lidmi mnoho. Vstoupila-li hospodyně do chléva, nezapomněla nikdy
říci "bezyroku" -(bez úroku), což znamenalo uhranutí. Uhranutí čili uřeknutí vzniklo pohledem do
očí a mělo za následek nemoc dobytka. Aby se mu předešlo, věšeli hospodáři koni na oči
červené sukno, hospodyně zavěsily krávě na rohy věnec, aby oči příchozího utkvěly napřed na
těch nápadných věcech a dobytek neuhranuly.

Před svátkem sv. Lucie (13.12.) se posvěcenou křídou dělaly na dveře chléva tři křížky, aby
čarodějnice neměly přístup do chléva. Po západu slunce se nesmělo mléko nikam přenášet,
aby mu čarodějnice neuškodily.
Kdo chtěl na Boží narození (25.12.) při jitřní mši čarodějnice spatřit, musel si v době od
13.12. ustrouhat vařechu a dírkou z vařechy se mohl podívat za oltář. Jiná variace říkala, že by
takto bylo možno spatřit také čerta. Jestli však předkové chodili na jitřní mši skutečně s
dírkovanou vařechou a něco uviděli, není známo.
Od Lucie do Božího narození se také odkládaly při každém topení kousky dřeva,
jimiž se pak po čas jitřní mše topilo. V tuto dobu přicházely k oknům příbytků čarodějnice
a bušily na ně. Kdyby z chalupy vyšel ten, kdo topil, byl by čarodějnicemi zbitý.
Na Nový rok (1.1) chodily děti po chalupách a prosily: Prosím vás strýčku, tetuško, dajtě mi
též jakési nové letko". Hospodyně měla již přichystané malinké bochníčky velikosti dlaně a děti
jimi podělila. Také všichni čeledíni dostali veliký bochník chleba, který se jmenoval "nový let".
Také na Tři krále (6.1.) chodili koledníci. Tři odrostlejší chlapci si oblékli přes hlavu bílou
košili s bílým páskem přes levé rameno. Na hlavu si dali vysoké papírové čepice. Pásek i
čepice byly polepeny pestrými ozdobami. Takto vystrojeni, s obušky v ruce, chodili po domech a
za odměnu zpívali dlouhou koledu, po kruhu skákali a při každém verši obuškem o zem udeřili.
Při příchodu do domu nejstarších z nich, tzv. "bača", řekl úvodem: "Prosím o dovolení a
poskočení". Pak všichni začali zpívat:
Martina Foltová

"Dej Bůh štěstí, milí páni,
již dávno jsme nebyli s Vámi
Dovolte nám něco málo,
do tance se nám zazdálo".

200. výročí našeho farního kostela
V minulých Zpravodajích jsme procházeli 100letou historii našeho kostela v
Krmelíně.Připomeňme si také dvousté výročí posvěcení našeho farního kostela ve Staré
Bělé,zasvěceného sv. Janu Nepomuckému (poutní slavnost 16. května). Pro svou
architektonickou, kulturní a historickou hodnotu je vyhlášen jako kulturní památka.
První zmínka o společenství věřících ve Staré Bělé pochází z roku 1506, kdy jejím
duchovním správcem byl kněz jménem Matěj. Již za faráře P. Matouše Schaupia v létech
1657-1670 se vytvořilo farní společenství,tvořené obcemi Stará Bělá, Krmelín, Nová Bělá,
Proskovice a Výškovice, které doznalo změnu až v roce 1966, kdy Výškovice byly
připojeny k Ostravě. Historie Farnosti je velmi bohatá. Předchůdcem dnešního farního
kostela byl malý dřevěný kostelík Sv. Mikuláše. Byl postaven asi koncem 15. století.
Postupně-koncem 17. století byl již pro rozrůstající se farnost velmi těsný. Proto se začalo s
přípravami stavby nového kostela v roce 1765, jemuž byl položen základní kámen v roce 1776.
Stavbu tvoří jednolodní pozdně barokní architektura obdélníkového půdorysu s mírně
ustupujícím kněžištěm a polokruhovým závěrem s přistavenou zákristií včetně novodobé kaple.
Stavbě dominuje 37 m vysoká věž vévodící celé obci. Slavnostně byl posvěcen za P. J.
Steinera 14. června 1801 olomouckým světícím biskupem hrabětem Kolovratem. Světícímu
biskupovi vyjelo 13. června
vstříc ze starobělské farnosti 188 jezdců na slavnostně
vyzdobených koních. Ti se připojili k dalším 80 jezdcům, kteří tvořili jeho doprovod. Po
slavnostním uvítání biskupa sloužil slavnostní mši a udělil biřmování 2 215 biřmovancům (dle
kroniky). Po ukončení slavnostního vysvěcení kostela dalšího dne vyprovodil P. Steiner s
množstvím farníků kočár s biskupem až na hranici farnosti.
Farní rodina se o kostel pečlivě starala, prošel mnoha opravami a postupně bylo doplňováno
i jeho vnitřní zařízení. Liturgie ve smyslu reformy po II. Vatikánském koncilu byla uvedena do
života od 3. neděle adventní v roce 1969 (mše sv. se slouží tváří k lidu, oltář oddělen od
svatostánku, pult posunut dopředu a laikům se tak umožňuje dostat se ke čtení Písma Svatého
.... atd.).

Dvousté výročí kostela bylo v průběhu roku 2001 připomenuto řadou duchovních akcí
(slavnostní koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů, Duchovní obnova, Udílení svátosti
biřmování, Pěší pouť k P. Marii do Frýdku a další).
Hlavní oslava výročí posvěcení kostela se uskutečnila 11.listopadu 2001 za účasti otce
biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze.
Pokračování příště

Vánoční bohoslužby v Krmelínském kostele__________
pondělí
24. prosince 2001
19.30 hod.
úterý
25. prosince
9.15 hod.
středa
26. prosince
9.15 hod.
neděle
30. prosince
9.15 hod.
pondělí
31. prosince
8.00 hod.
úterý
1. ledna 2002
9.15 hod.
_______________________________________________
Přejeme všem našim občanům radostné a pokojné prožití Vánoc i všech dalších dnů v
novém roce.
za farní společenství Ing. Jan Šperlín

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Z činnosti Klubu důchodců
Stejně jako dříve, i v tomto hodnoceném období měsíců října, listopadu a prosince, se
členové Klubu scházeli každé pondělí dopoledne s průměrnou účastí (40 členů) k získání
informací o dění v Klubu, k dohodnutí účasti na akcích jiných klubů, k pobesedování a případně
poblahopřání jubilantům.
I v těchto měsících se scházely členky Klubu a další zájemkyně v dámském klubu, kde pod
vedením paní Jany Pchálkové se zabývaly věcmi ženám blízkými, jako jsou úpravy oblečení,
vaření, pečení apod.
Rovněž se uskutečnila tři měsíční odpolední posezení. To první, již v minulém Zpravodaji
avizované, se uskutečnilo 11. října v sále restaurace Na Benátkách. Mimo členy místního
Klubu a další krmelínské příznivce, byly pozvány delegace i z okolních Klubů důchodců. Přijeli
mezi nás zástupci Klubů ze Sedlišť, Hukvald, Chlebovic, Staříče, Brušperka, Palkovic a Staré
Vsi nad Ondřejnicí. Zúčastnila se rovněž pracovnice obecního úřadu paní Hanka Plačková a
ředitel základní školy Mgr. Dušan Ignačík. Celkem bylo posezení přítomno 127 účastníků.
Každý při příchodu do sálu dostal koláče, které zdarma poskytlo Pekařství Boček. V průběhu
programu pak byla účastníkům podána káva nebo čaj na náklady Klubu. Restaurace
zabezpečila pro zájemce také teplé večeře za úhradu. Kulturní program sestavený z písniček a
vyprávění formou scénky pod názvem "Putování okolím Ondřejnice" připravili a předvedli pod
vedením Leoše Plačka členové místního Klubu. Poté hudební skupina Krmelanka vyhrávala k
poslechu a tanci.
8. listopadu se přátelské posezení uskutečnilo v naší klubovně. Jeho hlavní náplní byla
přednáška Ing. Halušky na téma "Zdravá výživa a správná životospráva". Po přednášce se k
tématům rozvinula bohatá diskuze. Stejně, jako na každém posezení, i tentokrát bylo popřáno
členům, kteří se v tomto měsíci narodili. Zahrál jim pan Josef Vijačka na harmoniku. Ten pak
hrál i všem účastníkům k poslechu i ke zpěvu.
6. prosince se přátelské posezení uskutečnilo v restauraci Nautilus a jeho mottem byl
Mikuláš a Vánoce. Program na dané téma zpestřily děti z mateřské školy, pak vnoučata členů
Klubu, hudební skupina pana Zdeňka Janka mladšího a rovněž Krmelanka. Nechyběl Mikuláš s
čertíky a andělíčky, vánoční stromeček, svíčky a koledy. Všichni byli při mikulášské nadílce
podarováni perníkovými dobrotami, které upekly členky Klubu.
Členové místního Klubu se účastnili i akcí jiných Klubů důchodců, na které jsme byli pozváni.
Bylo to například na přátelské posezení s programem v Sedlištích, na krmášové zábavě v
Chlebovicích, na kulturním posezení pod názvem "Bavíme se sami" v Brušperku. V Palkovicích

vystupovali krmelínští s programem předvedeným v říjnu doma, na setkání kulturních souborů
Klubů důchodců. Se svým programem zde vystupovaly rovněž Kluby ze Sedlišť a Palkovičtí.
Nezadržitelně se blíží konec roku 2001, kterému předchází ještě Vánoce - svátky klidu a
pohody. Výbor Klubu důchodců přeje k Vánocům, k novému roku a do celého roku 2002 svým
členům a všem spoluobčanům:
"Celý rok Vás, milí, v mysli máme, o Vánocích přání k tomu přidáváme.
Ať štěstí provází Vás na každém kroku, zdraví a vše hezké Vám přejeme
v každém dni příštího roku".
František Novák

TJ SOKOL KRMELÍN - jubilant

Milí občané,
přijměte pozvání na tradiční Vánoční turnaje TJ Sokol, které se konají ve sportovní hale.
sobota
22. 12.
15.00 - 21.00
stolní tenis
pondělí
24.12.
Vařonka ve Sportklubu
úterý
25.12.
8.00 - 14.00
nohejbal
středa
26.12.
8.00 - 14.00
tenis
pátek
28.12.
17.00 - 20.00
házená
neděleinformace
30.12. na nástěnce
9.00 - 12.00
badminton
(bližší
ve vestibulu
haly TJ Sokol)

Tělovýchovná jednota Sokola Krmelín přeje všem občanům příjemné prožití svátků
vánočních a bujarého Silvestra.
Do Nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
V roce 2002 se na Vás budeme těšit na tradičním Sokolském plese, který se uskuteční v
sobotu 16. února v hale TJ Sokol se skupinou "Y"
Lenka Zborovská

Oddíl Futsalu (halová kopaná)
Uplynulo dalších 14 dnů a tentokrát v Šumperku nás čekaly další tři zápasy. Byli jsme
odhodláni dovézt si domů dalších 9 bodů.
Čekal nás důležitý zápas s druhým celkem tabulky AC ČEPO Poruba. Pro kluky to byl
důležitý zápas, ale bohužel to nedopadlo podle jejich představ. Stálí fanoušci, kteří přijeli
mužstvo povzbudit, byli svědky velkého debaklu Krmelína. Hráči zapomněli na to, co je obrana,
tlak na branku a postavení v poli. Inkasovali neuvěřitelných 7 branek. Ani my jsme však
neodešli s prázdnou. Pro nás důležitý zápas skončil 7:2 po poločase 4:1. Naše branky vstřelil
Aleš Sýkora. Samozřejmě není každý den posvícení, ale myslím si, že mají nad čím přemýšlet.
Po desetiminutové výměně názorů je čekal další zápas. Všichni se nad sebou zamysleli a
chytli se za hráčské srdce, protože zápas začli hrát úplně v jiném duchu. Na mužstvu, které
hrálo v domácím prostředí, si hráči spravili náladu. Mužstvo 1. FC Šumperk B jsme porazili 8:2
po poločase 3:1, tentokrát konto našeho soupeře zatížili tito hráči: Zdeněk Červenka, Pavel
Mácha a Aleš Sýkora po dvou a Zbyněk Drastich, Daniel Hrebiček po jednom gólu. Hráčům to
dodalo optimismus a byli odhodláni bojovat dál.
Po 40 minutové přestávce nastoupili k poslednímu zápasu a chtěli další 3 body. Bohužel herní
schopnosti hráčů opět klesly a mužstvo po 5 minutách prohrávalo 2:0. Po přestávce se hráči
vzchopili, herně se prosadili a zápas dovedli do vítězného konce. I po soupeřově závěrečném

dvouminutovém tlaku, kdy soupeř odvolal brankáře a hráli s 5 hráči v poli, jsme si 3 body
vybojovali. FC Parlament Ostrava-SK Krmelín 3:4, branky vstřelili Zdeněk Červenka 3 a Pavel
Mácha.
Mužstvo, které nás reprezentovalo: Petr Matušínský, Petr Zedník, Pavel Mácha, Zdeněk
Červenka, Zbyněk Drastich, Radim Klimek, Radim Polzer, Aleš Sýkora, Pavel Hrabovský,
Daniel Hrebiček a Pavel Steiner.Tímto bych chtěla všem hráčům poděkovat ! !
Dodatek reportéra: i když jsem laik, myslím si, že by se někteří hráči nad sebou měli
zamyslet a začít na sobě pracovat. Jinak Vám držíme palce. Ukažte Krmelínu, že umíte táhnout
za jeden provaz a doveďte vše do vítězného konce.
Radana Matušínská

Z činnosti mladých hasičů
Na začátku letošního roku se scházelo v hasičské klubovně 18 dětí ve věku od 6 do 18 let.
Učili se znát hasící přístroje a hořlavé látky, hasičskou techniku, topografické značky, základy
zdravovědy, vázání uzlů a v neposlední řadě historii a činnost našeho sboru a hasičského
sdružení.
V tělocvičně zlepšovali svou fyzickou kondici různými hrami a soutěžemi. V měsíci březnu v
našem hasičském domě proběhly, v rámci okrsku, zkoušky odbornosti dětí. Odbornost
preventisty získalo 12 našich mladých hasičů a odbornost kronikáře 1 členka.
V soutěži uzlové a hadicové štafety, která se konala v tělocvičně Hasičského učiliště ve
Frýdku-Místku, se naše družstvo umístilo na 16. místě z 28 soutěžících.
Na krmelínské soutěži dne 19.5.2001 se umístili na 4. a 8. místě z deseti.
Dále jsme jezdili na soutěže v rámci okresu i mimo něj.
Umístění našich družstev je následující:
Soutěž
starší žáci
mladší žáci
Ostravice
4. z 13
nebyli
Lubno
4. a 5. z 13
Jistebník
10. z 12
5. ze 7
Výškovice u Bílovce
5. ze 17
nebyli
Petřvaldík
5. z 8
2. ze 3
Mošnov
3. ze 3
Petřvald
7. z 9
1. ze 3
Branný závod Vratimov
4. a 6. z 24
6. z 11
V průběhu roku jsme navštívili Báňskou záchrannou stanici v Ostravě-Radvanicích, kde
naše děti měly možnost prohlédnout si celou stanici a vyzkoušet a prolézt tzv.polygon, to jsou
uměle vytvořené důlní cesty se všemi překážkami a nástrahami, které čekají na báňské
záchranáře v podzemí dolu.
Dále jsme byli na zájezdu na Ostravici, kde se konal Den plný hvězd.
O historii a současnosti Krmelína jsme si povídali na Krmelínském kopci, odkud je krásný
výhled na naši obec.
V podzimní části hry Plamen Branný závod, který se konal 20.10.2001 v Kunčicích pod
Ondřejníkem, se děti umístily v kategorii starších na 11. a 24. místě z 37 družstev a mladší žáci
na 15. místě z 24 družstev.
Naši dorostenci tuto soutěž ve své kategorii vyhráli.
Tohle je jen malý výčet činností našich mladých hasičů za tento rok.
Věřím, že příští rok bude stejně dobrý a těšíme se na další nové děti, které by se chtěly přihlásit
do našeho kroužku a poznávat náročnost práce našich hasičů zábavnou formou.
Velké poděkování patří vedoucím mládeže, kteří s dětma pracují: paní Evě Hillové a našemu
řidiči panu Jiřímu Edelsbergerovi, který nás dovezl bezpečně na všechny akce a všem, kteří se
jakkoliv podíleli na činnosti kolektivu mladých.
vedoucí mládeže Petr Edelsberger

Sbor dobrovolných hasičů
Končí rok oslav
Rok 2001 byl pro náš sbor jubilejní. Oslavovali jsme 105. výročí od našeho založení
v roce 1896. Tehdy se ukázalo potřebným založení jednotky dobrovolných hasičů, která bude
pomáhat vesnici s likvidací požárů, jichž bývalo, zvláště v letních měsících hodně.
Co předcházelo založení sboru (výňatek z pamětní publikace).
„Bylo horké léto a lidé pracovali na polích. Co zaseli, to sklízeli a vozili domů. Zásobovali
se na dlouhou zimu. Úroda jim pomáhala platit dluhy, umožňovala opravit domek, koupit
potřebné šatstvo i ostatní věci nezbytné k životu. Byl 1. říjen roku 1895, den jako každý jiný.
Ráno lidé vstávali, poklidili dobytek, děti poslali do školy postavené v roce 1894, ve které učil
pan nadučitel Alois Šulc. Lidé šli na pole, byl horký den, sluníčko pálilo několik dnů.
Ke kůlně pana Šimy se blížili dva chlapci, přicházející snad z Paskova. Měli nějaké
nedorozumění s hospodářem a nyní se mu chtěli pomstít. Zapálili došky na střeše, a jelikož tyto
došky byly v těchto parných dnech opravdu vysušené, hořela ihned celá kůlna. Vítr roznášel
hořící slámu na sousední střechy a za chvíli hořel celý statek pana Šimy (dnes patří Václavu
Havránkovi) a chalupa pana Štybra. Vítr zapaloval další domky a stodoly, a to u p. Aloise
Havránka (nyní Ant. Kelnera), Karla Matýska, Tomáše Hlavenky, Karla Brože, Františka
Hořínka, Františka Holáně, Jiřího Hranického (nyní Štěpána Holáně), Tomáše Šimečky, Josefa
Jakubka (nyní Josefa Zezulky), Františka Máchy, Štěpána Blažka a Albína Cholevy. Celkem
vyhořelo 10 obytných stavení a 11 stodol.
K požáru přijelo a pomohlo jej hasit celkem 5 hasičských sborů. Byly to sbory z Paskova,
Brušperka, Staré Vsi , Staré Bělé a Velkého Petřvaldu. Když lidé viděli, že se oheň šíří, byli
hned na střechách, polévali je vodou, stejně to však nepomohlo. Oheň zničil vše, z hořících
domů nestačili vynést ani svůj majetek.
Po této pohromě začali uvažovat někteří občané o založení místního hasičského sboru.
Hlavními propagátory této myšlenky byli Felix Janečka, hostinský na Světlově, Arnošt Janečka,
Rudolf Jarolím a František Matěj. Otázku založení sboru projednali v obecním výboru, který je
pověřil vypracováním stanov. V navržených stanovách mimo jiné čteme :
1. Účelem sboru jest spořádané spoluúčinkování při nebezpečí ohně a jiné živelní
pohromě, aby zachráněn byl život a majetek občanů
2. Prostředky k dosažení tohoto cíle jsou:
a/ pravidelně (veřejně i soukromě) provádět cvičení se stroji a tělocvik se zvláštním
zřetelem na výkony hasičské
b/ výletní cvičení a pochodová
c/ poučné a zábavné rozpravy a přednášky z oboru hasičstva a tělocviku
3. Aby se toho účelu snáze dosáhlo, bude ve sboru hasičském zaveden vojenský pořádek.
4. Spolek má sídlo v obci Krmelín, tvoří se dobrovolným přistupováním a skládá se z
členů činných, přispívajících a čestných.
28.Sbor se rozejde, usnese-li se o tom valná hromada, nebo klesne-li počet členů pod 10.
V tom případě, i kdyby byl sbor úředně rozpuštěn, svěří se veškeré jmění, které se
hasičskému účelu nikdy odciziti nesmí, obci Krmelínu, která je tak dlouho spravovati bude, až
se vytvoří nový dobrovolný sbor, jemuž se pak jmění vydati má, příjme-li do svých stanov
ustanovení tohoto článku.
Za obecní výbor podporovali s přesvědčením tuto myšlenku starosta obce František Holaň a
členové obecního výboru František Černík a Cyril Mácha.
Stanovy byly schváleny c.a k. policejním komisařstvím v Ostravě a místodržitelstvem v Brně.
13. října oznámil obecní výbor v Krmelíně přípravnému výboru, že může být provedena
ustavující schůze.

Byl to kus obětavé práce, zejména uvážíme-li, že se obec skládala ze tří osad, které se
až v roce 1922 sloučily v jednu obec Krmelín. Bylo třeba souhlasu všech tří osad, aby sbor mohl
být založen. A to se i stalo“.
Jak šel čas, rostl význam místní jednotky hasičů, která pomáhala nejenom hasit požáry,
při živelných pohromách nebo v pozdějších letech i s různými technickými pomocemi, ale
výraznou měrou určovala kulturní a společenský život obce. Členové sboru se podíleli na
výstavbě budov v obci a v neposlední řadě při hasičských soutěžích výbornými výsledky dělali
čest obci Krmelín. Nehleděli na volný čas a přikládali ruku k dílu, kde bylo potřeba.
Současný život Sboru dobrovolných hasičů je rozmanitý. Z řad členů sboru je vytvořena
zásahová jednotka obce, která s jejím vybavením zajišťuje požární ochranu na místní úrovni. Při
včasném uvědomění provádí první zásah na místě a v rámci vybavení a rozsahu zajišťuje
podmínky pro lokalizaci a likvidaci požáru. Spolupracuje s jednotkami okrsku, Hasičskými
záchrannými sbory Ostrava a Frýdek-Místek a s ostatními složkami Integrovaného záchranného
systému (policií, lékaři a dalšími). Je vybavena dýchací technikou, dalším příslušenstvím pro
technické pomoci mj. pro čerpání vody, zásahy s ruční motorovou pilou a vybavuje se
materiálem pro likvidaci dopravních nehod.
Sbor pořádá hasičský ples, tradiční akcí se stala jarní slavnost Stavění máje.
Každoročně pořádá hasičskou soutěž o pohár Obecního úřadu – Memoriál Vladimíra Kováře. A
pro své členy turistické, cyklistické i společenské akce.
Hasičský dům je zázemím sboru. K dispozici je klubovna s kuchyní a skladem ve spodní
části budovy a sálem v 1. patře, který lze využít pro pořádání rodinných, společenských oslav,
jakož i k různé přednáškové činnosti. K zajištění svých akcí kontaktujte domovníka.
Rok zakončí Výroční valná hromada, kde se zhodnotí uplynulé období a načrtne se
činnost a zaměření sboru i zásahové jednotky do dalších let. Každá organizace má své
osobnosti. V minulém měsíci obdržel náš člen bratr František Novák titul Zasloužilý hasič,
udělovaný výkonným výborem Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, za dlouholetý přínos
k rozvoji dobrovolného hasičstva.
Nový rok začíná tradičním výšlapem na Lysou horu, který prověří fyzickou i psychickou
zdatnost účastníků a napoví, kterým směrem se má celoroční příprava ubírat. Hasičský ples má
stanoven termín na 16. února 2002 a doufejme, že si udrží svou vysokou laťku.
Pár slov na závěr věnujme nejprve našim kolegům Hasičům z New Yorku, kteří po
teroristických útocích na World Trade Center neváhali zachraňovat osoby v hroutících
budovách, nehledě na stav budov a okolnosti, aby pak společně nešťastně zahynuli s ostatními
lidmi. Svými činy dali jasně najevo, že hasič neustupuje, ale jde tam, odkud ostatní utíkají.
Neuhýbá před překážkami a snaží se zachraňovat osoby, zvířata i majetek. Vzpomeňme na
jejich hrdinství a jejich příklad nám může, zejména v dnešním světě, připomenout důležité
hodnoty a ukázat směr, kterým se mají sounáležitost, smysl pro spravedlnost a vlastenectví
ubírat.
Nezapomínejme pečovat o sebe, své blízké a svým dílem o společnost, v níž žijeme.
Každý může přispět k zajištění klidného a spokojeného života na planetě zemi. Do nového roku
Vám přejeme bezpečný a klidný život a ať se s hasiči setkáváte pouze ve vycházkových
uniformách.
SDH Krmelín, Ing. Mojmír Knebl

ŠKOLA VÁS INFORMUJE
Z NAŠÍ ŠKOLKY
Podzim se překulil, odevzdal nám své dary a vlády se ujal prosinec a paní zima. Děti v
naší mateřské škole od začátku školního roku pilně pracovaly a tvořily - malovaly, lepily a
stříhaly, zpívaly a tancovaly, hrály pohádky a recitovaly, poznávaly přírodu a život zvířátek - a
mnoho dalších a dalších činností.
Výtvarný kroužek se zúčastnil kreslířské soutěže "O cenu malého Plamínka", kterou
pořádala Severomoravská plynárenská a.s. Ostrava a naše žačka Lucka Kadrnková se umístila
na krásném 9. místě. Jako ohodnocení dostala nejen diplom, ale i krásnou panenku, ostatní děti
pak omalovánku. Máme velkou radost a blahopřejeme.
Zimní období je přímo stavěné k tomu, abychom procítili atmosféru pohody v útulném teple a
vychutnali všechny vůně, které nám přinášejí advent a Vánoční svátky. A tak i naší školkou se
prolínala vůně perníčků, které společně s dětmi přišly tvořit a péct i maminky a babičky.
Pekelné zvuky doprovázely čerta a svatého Mikuláše, kteří nás navštívili v podvečer 5.
prosince. Ale děti si pro ně připravily moc pěkný program a dokonce jim zazpívaly naší novou
hymnu "školku Šikulku", a tak ani tentokrát čert nikoho neodnesl, ale naopak je odměnil
dárkem-čokoládovým adventním kalendářem. Celou atmosféru podbarvil a zpříjemnil hrou a
zpěvem vánočních písní a koled pan Janek, Tomáš Boček a paní Marie Vašicová.
Spokojenost všech přítomných a potlesk jim byl poděkováním. Děkujeme všem za návštěvu v
naší školce Šikulce.
A teď už se těšíme na Vánoce, na zdobení stromečku, a až k nám přijde Ježíšek-a
atmosférou tradic,pohody,porozumění a obdarování bude prolínat zpěv písní, koled, básní a
andělské zvonění k nám přivede Ježíška, který dětem nadělí krásné hračky. To bude
překvapení !
Vánoce, s poezií adventu, symbolizují naději a víru v příchod slunce, světla a nového života.
Přeji všem dětem krásné, klidné a zdravé prožití Vánočních svátků.
Přeji Vám všem, ať zdraví, spokojenost a láska jsou Vám na blízku po celý rok i na blízku
těch, které máte rádi.
Jitka Janková, ředitelka MŠ

Vánoční stromek na několik let
Kromě řezaných stromků se v posledních letech na našem trhu objevily vánoční stromky v
květináči. Prodávají se dva druhy kontejnerových vánočních stromků. Rostliny sázené narychlo
do květináčů pouze za účelem prodloužení životnosti stromku během Vánoc nejsou zcela
vhodné k dalšímu pěstování. Druhou skupinou jsou dřeviny, které byly přesazeny z volné půdy
do kontejneru již koncem léta a měly během podzimu ještě čas mírně prokořenit kontejner. Tyto
stromky mají také větší šanci pokračovat příští rok v růstu, samozřejmě pokud jim věnujeme
určitou péči.
Pokud se chceme s vánočním stromkem těšit v teplém bytě déle než týden, zvolíme raději
stromek řezaný. Rozhodneme-li se přesto pro kontejnerovou rostlinu, kterou chceme později
vysadit do zahrady, je třeba její pobyt v teplé místnosti zkrátit na minimální dobu. Čím déle totiž
ponecháme rostlinu v teple, tím větší je pravděpodobnost jejího narašení a následného
zmrznutí rostliny v průběhu zimy. Stromek, který si v kontejneru přinesete domů, přestěhujte do
místnosti těsně před Vánocemi a přeneste zpět do zahrady v době, kdy teplota neklesá pod 3oC. Kontejner zapustíme do země, případně jej chráníme proti promrznutí. Stinná poloha mu
bude také lépe prospívat než výsluní. Pokud nemůžeme tyto podmínky dodržet, necháme
stromek raději v chladné chodbě nebo světlé garáži. Během celé zimy nezapomeneme zalévat.
Na jaře máme dvě možnosti, jak se stromkem naložit. Budˇ jej vysadíme běžným způsobem
do zahrady, nebo se pokusíme o další pěstování v kontejneru. V tomto případě je třeba rostlinu
přihnojovat, pravidelně přiměřeně zalévat a každý rok přesadit do větší nádoby. Ze
zahradnického pohledu je však trvalé pěstování stromku v kontejneru určeno spíše pro
zahradnického fandu. Pokud se o to přesto chcete pokusit, rádi Vám s další péčí o Vaši vánoční
ozdobu pomůžeme odbornou radou.
Zahradnické centrum Bálek

VÁNOČNÍ KONCERT - HEJ, HEJ KOLEDA
Středa 26. prosince 2001 v 15,00 hodin - kaple sv. Barbory ve frýdeckém zámku Pásmo
vánočních koled s hudebním doprovodem chrámového sboru z Bašky pod vedením dirigenta
Adolfa Kolčaře.
Pro koncert platí vstupenky do výstavy betlémů - "Na nebi hvězda zářivá"
Frýdecký zámek - tel.: 0658/630 051-3, 628 001

PLESOVÁ SEZONA V ROCE 2002
19. ledna
26. ledna
15. února
16. února
23. února
9. března
10. března

KDU-ČSL
ODS
ZŠ-dětský maškarní
TJ SOKOL
SDH
ZŠ
MŠ-dětský maškarní

restaurace Nautilus
restaurace Nautilus
sportovní hala
sportovní hala
sportovní hala
restaurace Nautilus
restaurace Nautilus

Radostné Vánoce, hodně zdraví, úspěchů, optimismu a splněných
plánů v roce 2002 přeje všem redakční rada Zpravodaje.
Občané mohou své příspěvky do zpravodaje odevzdat na obecním úřadě.
Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 11. března 2002.
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