
Občasník č.4                                                                                       Prosinec 2002

Štěsti, zdravi, pokuj svaty

Stěsti, zdravi, pokuj svaty vinšujeme vam,
hospodaři, hospodyni i vašim ditkam,
z daleka se bereme , novinu vam něseme, to vam povime.

Narodilo se diťatko v městě Betlemě,
Ono leži, něbožatko, na kusku seně,

. . . . 

Pohodové prožití vánočního času ať Vás spolu s všeobecnými
úspěchy a pevným zdravím doprovází celým nadcházejícím

rokem 2003

Svým spoluobčanům jménem zastupitelstva obce
a pracovníků obecního úřadu přeje starosta obce



Informace o dění v obci od 24. zasedání zastupitelstva obce
 probíhá: - výstavba vodovodu ul. Starodvorská

                         - výstavba chodníku II. etapa ul. Brušperská
                         - dokončování úprav I. patra Obecního domu
                         - dokončování vodovodu ul. Lyskova
                         - rekonstrukce  hlavních vodovodních řádů-investor SmVaK

 provedeno položení asfaltového koberce na ul. Nové a na ul. Za Křížem, směr Na Nový 
svět

 Ministerstvem pro místní rozvoj přidělena dotace 200 000,- Kč na opravu místních
           komunikací ul. Nová a ul. Za Křížem, směr Na Nový svět, čerpáno 80 000,- Kč
           ( 30%  investičních nákladů)

 provedena oprava výtluků na místních komunikacích firmou Jan Slabý
 oplocení hřbitova opraví firma Ivo Milota z Brušperka
 obec obdržela odměnu 50 000,- Kč v soutěži "Zklidňování dopravy v městech a obcích -

vyhodnocení 24. 9. 2002 v Praze
 dodán projekt chodníku ul. Bělská v ceně 84 000,- Kč včetně přechodu přes silnici I/58  z 

ul. U Paleska
 u firmy ZEKAN objednán návrh rozměření obecního pozemku parc.č. 1012/3 na stavební 

parcely
 v sobotu 12.10.2002 proběhl sběr velkoobjemového odpadu - 7 kontejnerů
 opraven ostrůvek na silnici I/58 před hřbitovem 
 krádež kanalizačních mříží na silnici I/58 - 2krát doplněny nové
 úplná uzavírka silnice Krmelín-Brušperk z důvodu opravy můstku do 24.11.2002
 s firmou ZEMKOVO uzavřena smlouva na zajištění zimní údržby místních komunikací
 rada obce potvrdila ve svých funkcích ředitele ZŠ p. Mgr. Dušana Ignačíka a ředitelky 

MŠ p. Jitku Jankovou

Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce,  konaného dne 23. 10. 2002

1.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
     

a)  kontrolu usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce
     b)  informaci o dění v obci od 24. zasedání zastupitelstva obce

2.  Zastupitelstvo obce schvaluje:
     
     a) Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Krmelín, 
     okres Frýdek - Místek 
     b) Zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Krmelín, okres Frýdek-
        Místek
     c) jednorázové odměny členům komisí při radě obce 
     d) rozpočtové opatření č. 4/2002 

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11.11.2002

Zastupitelstvo obce:

1)  Bere na vědomí:
    

a)  složení slibu všech  členů zastupitelstva obce podle § 69, odst. 2 zákona o obcích

2)  Schvaluje:
     a) Jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce  
     b) Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce



     c) pět členů rady obce
     d) uvolněnou funkci starosty obce
     e) kupní smlouvu o prodeji plynovodu s příslušenstvím z majetku obce Severomoravské 

plynárenské, a.s., Plynární 6, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava za cenu 6 032 360,- Kč

3)  Ruší:

a) bod 2. d) usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce ze dne 9. 5. 2001  o prodeji 
plynovodu s příslušenstvím z majetku obce Severomoravské plynárenské, a.s.,        
Plynární 6, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava za cenu 6 432 360,- Kč

4)  Volí :

     a) ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce:  p. Petr Šperlín, p. Josef
         Václavík
     b) volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a členů rady obce:

předseda: Ing. Jiří Boček
          členové:  p. Petr Šperlín, p. Josef Václavík
     c) návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení: p. Jitka Janková
                                                                                         p. Radomíra  Černíková
                                                                                         Ing. Miroslav Kanclíř   
     d) starostu obce:  Ing. Václav Zezulka, bytem ul. Starodvorská, 739 24  Krmelín 470
     e) místostarostu obce:  p. Zdeněk Šindel
     f) členy rady obce:       p. Petr Šperlín, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Petr Kunát          

5)  Ukládá:

     a) projednat dopravní situaci na ul. Paskovská s cílem omezit provoz kamionů

SDĚLENÍ  OBECNÍHO ÚŘADU

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Okrsek 1 - volební místnost hala TJ SOKOL

Okrsek 2 - volební místnost v hostinci Na Světlově

Volby do zastupitelstva obce

VOLBY  DO  ZASTUPITELSTVA  OBCE Volební okrsek 
č. 1

Volební okrsek 
č. 2

Celkem

Počet zapsaných voličů 862 613 1475
Počet voličů 525 332 857
Křesťanská a demokratická unie
-Československá  strana lidová
1.    Zdeněk Šindel 239 135     374*
2.    MUDr. Jana Paličková 281 183     464* 
3.    Radomíra Černíková 279 177     456*
4.    Ing. Václav Slavík 225 131      356*
5.    Petr Šperlín 253 169      422*
6.    Ing. Tomáš Stoszek 152   84 236
7.    Ing. Ivan Šperlín 147 116 263
8.    Ing. Petr Jakubek 171 96 267



9.    Miroslav Jarolím 134 70 204
10.  Tomáš Konečný 110 74 184
11.  Ing. Miroslava Vaclavíková 132 93 225
12.  Ing. Zdeněk Záboj   91 50 141
13.  Františka Grutmanová 113 53 166
14.  Lenka Staňková 138 83 221
15.  Luděk Mácha 213 106 319
Komunistická strana Čech a Moravy
1.    Ing. Miroslav Kanclíř 173 85 258* 
2.    Josef Havránek 110 64 174
3.    Josef Václavík 99 76 175*
4.    Miroslav Vijačka 113 56 169
5.    Stanislav Dokoupil 90 46 136

6.    Jaroslav Kovář 89 49 138
7.    Olga Slívová 73 34 107
8.    Miroslav  Matušinský 151 106   257*
9.    Eliška Bočková 91 43 134
10.  Eva Hillová 60 39 99
11.  Libuše Havránková 64 34 98
12.  Lidmila Balcarová 101 61 162
13.  Věra Vybošťoková 62 37 99
14.  František Cintler 70 40 110
15.  Věra Cintlerová 68 38 106
Občanská demokratická strana
1.    Ing. Václav Zezulka 360 232 592*
2.    Ing. Petr Kunát 212 169 381*
3.    Jitka Janková 196 139 335*
4.    Aleš Herman 133 82 215*
5.    Stanislav Polášek 180 117 297
6.    Ing. Miloslav Kunát 276 180 456*
7.    Ing. Jiří Boček 243 138 381*
8.    Leoš Lyčka 213 135 348
9.    Stanislav Ides 246 170 416*
10.  Horymír Šindler 113 73 186
11.  Lenka Polášková 217 122 339
12.  Ing. Yveta Kovalčíková 149 106 255
13.  Karel Linhart 183 118 301
14.  Božena Stružková 217 127 344
15.  Jaromír Graca 176 112 288

* zvolení členové zastupitelstva obce

     Dne 11. listopadu 2002  se konalo  ustavující zasedání zastupitelstva obce, kde 
proběhla volba starosty, místostarosty a členů rady obce.
     Na funkci starosty obce byl  14 hlasy zvolen pan Ing. Václav Zezulka. Místostarostou obce 
byl zvolen 14 hlasy pan Zdeněk Šindel, oba se zdrželi hlasování.
     Rada  obce je tvořena 5 členy:  starostou, místostarostou a dalšími 3 volenými členy 
zastupitelstva. Na členy rady obce byli navrženi:
pan Petr Šperlín-14 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování, pan Miroslav Matušinský-2 hlasy pro, 12 
hlasů proti, 1 se zdržel hlasování, Ing. Petr Kunát-12 hlasů pro, 3 se zdrželi hlasování,
Ing. Miloslav Kunát-11 hlasů pro, 4 se zdrželi hlasování



     
        Dne 13. listopadu se konalo 1.  jednání rady obce, kde byli schváleni členové těchto 
komisí:
stavební komise
předseda: Ing. Miroslav Kanclíř
členové: Ing. Jiří Boček, Josef Havránek, Ing. Václav Slavík, Ing. Čestmír Staněk, Josef 
Václavík, Ing. Zdeněk Záboj,  Miroslav Matušinský
sociální komise
předseda: Radomíra Černíková
členové: Františka Grutmanová, Anna Lejsková
komise pro kulturu a školství
předseda: MUDr. Jana Paličková
členové: Ludmila Jarolímová, Jaroslava Kramolišová, Anna Libišová, Anna Máchová, Josef 
Menšík, Alena Ostárková, Jan Peter,  Hana Plačková, Svatava Svrdlinová, Olga Šperlínová, 
Albína Tošenovská
redakční rada Zpravodaje
předseda: Josef Menšík
členové: Martina Foltová, Martina Popelářová, Anna Lejsková

Náš rozhovor
     Jak je již všeobecně známo, konaly se v celé naší vlasti l. a 2. listopadu  volby do obecního 
zastupitelstva. Ne jinak tomu bylo i v naší obci.
     Redakce Zpravodaje se rozhodla nenechat tuto mimořádnou událost bez povšimnutí a 
uskutečnila s jedním ze zvolených zastupitelů rozhovor. Jak si představuje práci v budoucím 
volebním období  jsme se zeptali p. Jitky Jankové, ředitelky místní mateřské školy. 

1. Paní ředitelko, jak si představujete práci v novém funkčním období a hlavně,  na který
problém se zaměříte ?

Myslím, že  zastupitelstvo obce bude i v novém volebním období pracovat pro rozvoj naší 
obce a já osobně, pokud budu moci, bych chtěla přispět k rozvoji školství, zvyšovat jeho úroveň 
nejen v modernizaci a výstavbě, ale také v oblasti metodické.

2. Jelikož jste zkušená a krmelínské problémy dobře znáte, tak se ptám, které oblasti chcete 
věnovat největší pozornost, co považujete  jako prioritní ?

Budu ráda, dáte-li mi za pravdu, že děti a mládež jsou naše budoucnost - a tady by měla 
být priorita. Oblast prevence, především sociálně-patologických jevů, je ještě hodně 
podceňovaná a potom i nejnákladnější napravování se míjí účinkem. Mám na mysli drogovou 
závislost, ale i šikanování, ponižování, týrání. Každý občan naší obce se pohybuje v různém 
pracovním prostředí a proto i pohled na problematiku je velmi rozdílný. Já bych se ráda  
věnovala i školství v odvětví stavebním; a to nejen střeše naší mateřské školy, ale i budově 
základní školy.

3. Vaše povolání, práce s dětmi a to s těmi nejmenšími, vyžaduje velkou zodpovědnost, máte 
na mysli, co by se dalo ještě v této oblasti v naší obci zlepšit ?

I nadále bychom chtěli spolupracovat s rodinou, být ve výchově i vzdělávání dětí 
rovnocennými partnery a s rokem 2003 a lednovým vstupem  mateřské školy do právní 
subjektivity se nám otvírají možnosti pomoci rodičům například víkendovým či večerním 
hlídáním dětí - malých i starších - a zabezpečit jim tak pocit jistoty při nepřítomnosti rodičů. Také 
otázka vzdělávání - výuky cizích jazyků, je nezanedbatelná. I této oblasti se chceme věnovat.
4.   Jak vidíte dopravní bezpečnost v naší obci, myslíte si, že chodníky, přístupové cesty, 
osvětlení obce, jsou natolik dokonalé, že již neohrozí bezpečnost občanů a hlavně našich dětí ?
V naší obci dopravní bezpečnost není podceňovaná záležitost, její rozvoj je i součástí našich 
volebních programů a věřím, že se nám ji podaří nadále vylepšovat k prospěchu všech chodců. 
Ale ukázněnost řidičů je na tak nízké úrovni, že sebedokonalejší opatření a značení nezabrání 



nehodám. Toho jsou největším dokladem časté nehody na silnici I/58 směr Mošnov-Ostrava. 
Opodstatněnost stavby ostrůvků byla oceněna v celostátní soutěži
Zklidňování dopravy v městech a obcích částkou 50 000,- Kč.
     Děkuji za rozhovor                                                                                              Josef Menšík
                                                                              

Odvoz odpadů - Vánoce 2002
V souvislosti s vánočními svátky bude v obci Krmelín svoz zachován dle harmonogramu:
        pondělí 23. 12.     úterý 24.12.                      pondělí 30. 12.       úterý 31. 12.  
       _____________________________________________________________

                                 Ceny vodného a stočného pro rok 2003
          Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravských vodovodů a 
kanalizací Ostrava ze dne 28. listopadu 2002 bylo rozhodnuto s platností od 
1. ledna 2003 uplatnit následující ceny:
- voda pro domácnosti a ostatní odběratele - 17,22 Kč/m3 + 5 % DPH, tj.    18,08 Kč/m3

- stočné                                                                                                               16,34 Kč/m3

- CELKEM                                                                                                            34,42 Kč/m3

________________________________________________________________________________________________________________

P O Š T A  Krmelín
Upozorňujeme občany, že od 30. 12. 2002 budou na poště Krmelín zavedeny nové úřední 
hodiny v tomto rozsahu:
                            Po - Pá           8.00 - 11.00            13.00 - 17.00
     Jakékoliv bližší informace o službách zajišťovaných Českou poštou, s.p. Vám podáme na 
poště Krmelín, tel. 558/674063. Je možné využít služby bezplatné informační telefonní linky 
České pošty, s.p. 800/104410, která poskytuje informace v pracovní dny Po - Pá od 07.00 do 
19.00 hodin a v sobotu od 08.00 do 12.00 hod.
                                                                                                                                  pošta Krmelín

                                      ______________________                                
Vánoční pořad bohoslužeb v Krmelíně
24. 12.   Štědrý den: mše svatá  - tzv.  "půlnoční" v 19.30
25. 12.   1. Svátek Vánoční - Boží hod vánoční,slavnost Narození Páně v   9.15
26. 12.   2. Svátek Vánoční - svátek Sv. Štěpána v   9.15
29. 12.   neděle - Svátek Svaté Rodiny v   9.15
31. 12.   Sv. Silvestra v   8.30
  1.   1.   Nový rok - Slavnost Matky Boží, Panny Marie v   9.15
_______________________________________________________________    

Tříkrálová sbírka 2003
                             Vážení spoluobčané,
                             na základě dopisu Charity si Vás dovolujeme informovat, že v době od
                             3.  do  8.  ledna  2003 Vás opět navštíví skupinky tří králů, kteří budou
                             vybírat do kasiček příspěvky na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního 
díla.
    Pořadatelem této veřejné sbírky je Sdružení česká katolická charita a sbírka byla povolena 
Ministerstvem vnitra, odborem všeobecné správy, dne 22.9.2000 v souladu s platnými právními 
předpisy. 
     Z projektů, které budou z prostředků Tříkrálové sbírky 2003 podporovány v našem regionu 
uvádíme alespoň některé:
- provoz Charitního domu sv. Veroniky - zařízení pro onkologicky nemocné v Paskově
- zprovoznění Charitního  centra  sv. Kláry v Hrabyni - zařízení pro zdravotně postižené

- volnočasové aktivity a ozdravné pobyty osob se zdravotním postižením, upoutaných na  
   invalidní vozík



    Obracíme se na Vás s laskavou žádostí o pomoc při Tříkrálové sbírce 2003. Bez podpory lidí, 
kteří vnímají potřeby osob, trpících jakýmkoli handicapem se neobejdeme a proto věříme, že i 
Vy a Vaše děti se zapojíte do této krásné akce s úmyslem pomoci potřebným.
     Za Vaši účast Vám předem srdečně děkujeme.         
                                                                                                    Ing. Jan Šperlín, Lenka Staňková   

ŠKOLA VÁS INFORMUJE
Florbalový turnaj    
      Sport je jednou z mnoha mimoškolních aktivit, které mají v krmelínské škole zelenou. Naši 
žáci vyhrávají téměř každoročně turnaj Povodí Ondřejnice ve vybíjené, současní i bývalí žáci 
úspěšně reprezentují Krmelín v házené, od roku 1999 trénují florbal a  díky nadšení některých 
tatínků od roku 2001 i fotbal.
     Odpoledne  25. listopadu 2002  proběhlo ve sportovní hale TJ Krmelín už  4.oblastní kolo 
ve florbalu,  jehož pořadatelem je stejně jako v případě turnajů ve vybíjené  naše krmelínská 
škola. Na měření sil se sjela  družstva škol  z Hukvald, Brušperku a  Staré Vsi n.Ondřejnicí, 
družstvo Paskova (horký favorit turnaje a vítěz loňského okresního kola) bez udání důvodu 
nedorazilo. Všechny zápasy byly odehrány korektně, bez faulů či hrubých porušení pravidel . 
Po ukončení turnaje  obdržela první  tři  družstva 
(1. Hukvaldy, 2. Brušperk , 3. Krmelín)  diplomy a  rovněž byla odměněna  sladkostmi , 
zakoupenými  Unií  rodičů ZŠ TGM Krmelín.                                             

Ze  života školy 
        Dopoledne 6. prosince 2002 naši školu opět navštívil důstojný  Mikuláš doprovázený 
čertiskem čpícím peklem. Podívali  se do všech tříd, podělili  děti dobrotami a největší „zlobivce“  
přetáhl Lucifer  pekelnou metlou…..
        Na  čtvrteční odpoledne 19. prosince 2002  zvou žáci  krmelínské školy  všechny rodiče a 
blízké do společenského sálu základní školy - od 16.00 hodin se můžete vánočně naladit na 
Vánoční besídce .

Počítačové kurzy pro děti      
      Od ledna 2003 do června 2003 je pro všechny žáky školy připraven počítačový kurz

(cena kurzu je 600,- Kč : 25 hodinových lekcí = 24 Kč za lekci) s následujícím obsahem :
1. základy práce s počítačem  - obecně o PC, základní úkony při práci s počítačem (zapínání,  

vypínání),obecný popis operačního systému Windows, popis základní obrazovky, popis 
nabídky START,  popis základních ikon a jejich využití v praxi, popis a využití souborů a 
složek, programy – vysvětlení pojmů, praktické ukázky, nastavení PC atd. 

2. Internet -  práce s internetovým prohlížečem Internet Explorer, zřízení e-mailové schránky, 
vyhledávání  na  internetu   

3. Počítačové hry a zábava – orientace v nabídce her, výběr kvality ,zajímavosti ze světa    
počítačových her. Zájemci budou lektorem rozděleni do tří skupin (žáci 1. a 2.ročníku, 3. a 4. 
ročníku, 5. ročníku a starší). 

                                                                                                    Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

Školní plesová sezóna
      Na páteční odpoledne 14.února 2003 připravuje Unie rodičů do sportovní haly Dětský 
maškarní bál se zábavným programem (soutěže,diskotéka) ostravského showmana Zdeňka  
Kačora.
     Na sobotní večer 8. března 2003 připravuje ředitelství školy ve spolupráci s Unií rodičů  už  
5. školní ples. V příjemných prostorách restaurace Nautilus bude připravena nejen bohatá 
nabídka jídel a nápojů, ale především bohatý kulturní program : předtančení, cimbálová muzika 
Ondřejnica, hudební skupina Paradox Q, tombola a překvapení večera !! Jubilejní  ročník si 
určitě nenechte ujít….



Zaměstnanci Základní školy T.G.Masaryka přejí
radostné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, úspěšné vykročení do nového roku  a 

mnoho pohody v roce 2003                                                                                                                                                

Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY . . .
     Ještě jsme ani nezapomněli, jak jsme 2. září přivítali naše nejmenší školáčky a pomáhali jim 
překonat počáteční těžkosti z odloučení od maminky a přitom se úspěšně a šťastně sžít s 
novým prostředím, poznávat, objevovat a uvědomovat si, jak nezastupitelnou úlohu každé z 
nich má ve skupině dětí a také  spoluvytvářet  atmosféru, ve které budou prožívat zdravé 
kamarádské vztahy. A přitom je tu prosinec - a my všichni jsme se snažili, aby adventní 
pohoda v naší mateřské škole nebyla náhoda. A tak jsme se pečlivě připravovali na Setkání s 
čertem a Mikulášem, který k nám letos opět zavítal a to i s krásným andělem. Naše děti jim 
zazpívaly, zahrály pohádku - no prostě ukázaly, co už všechno umí, jak jsou šikovné. Odměnou 
jim byl dárek od Mikuláše i potlesk  rodičů. Také rodičům patří moje poděkování za návštěvu v 
naší mateřské škole (i přes stísněné podmínky) a snahu naši práci podpořit. A potom jsme se 
hned začali těšit na Vánoce a až k nám přijde Ježíšek - i letos nadělí dětem krásné hračky. A 
my ho budeme vítat nejen pečením cukroví, ale i zpěvem písní a koled, vyprávěním o zvycích a 
tradicích, přibližováním neznámého - protože Vánoce symbolizují nadějí a víru v příchod slunce, 
světla a nového života.
     Přeji všem dětem krásné a šťastné prožití vánočních svátků.

     Přeji Vám všem, ať zdraví a láska jsou Vám nablízku po celý rok 2003 i na blízku těch,
které máte rádi.                                                                Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA a její nabídka:   IČO :  70992932                                     
Se vstupem mateřské školy do  právní subjektivity od 1. 1. 2003 nabízíme všem rodičům:

 Večerní - víkendová péče o děti (mladší i starší) v rodině i v mateřské škole,
            vždy na základě dohody

   Poskytování krátkodobých i dlouhodobých pronájmů dle platného ceníku
  schváleného  zřizovatelem   

Bližší informace poskytne ředitelka mateřské školy, tel.: 558/674 038
________________________________________________________________________

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Z činnosti Klubu důchodců
     Činnost Klubu důchodců pokračuje. Přátelské měsíční posezení členů a příznivců se v 
měsíci říjnu uskutečnilo v salonku Obecního domu v prvém poschodí. Další pravidelné akce 
byly ještě stále ve staré klubovně v suterénu základní školy. Probíhala však intenzivní příprava 
na stěhování se a na důstojné slavnostní převzetí nové klubovny.
     22. října jsme se dočkali toho, že starosta obce za účasti senátorky parlamentu ČR paní 
Vašínkové oficiálně předal členům Klubu důchodců novou klubovnu. Práce na jejím dokončení 
a vybavení však pokračovaly dále. Při zařizování nové klubovny včetně stěhování odvedli 
někteří členové Klubu kus obětavé práce, aby listopadové přátelské posezení se mohlo 
uskutečnit již v nových prostorách. To se také podařilo a 7. listopadu odpoledne patřilo celé 
poschodí Obecního domu důchodcům a jejich příznivcům. Od šestnácti  hodin zde proběhlo 
historické přátelské posezení se slavnostním otevřením nové klubovny. Mezi stopatnácti 
účastníky byli starosta obce  Ing. Zezulka, vedoucí  stavební firmy provádějící rekonstrukci  Ivo 
Milota, Ing. Jiří Vala z Brušperka, který významně sponzorsky přispěl na vybavení klubovny. 
Pozvány a přítomny byly delegace spřátelených Klubů důchodců z obcí v povodí Ondřejnice a 
ze Sedlišť. Mimo místní členy Klubu byli přítomní i další  naší občané, kteří měli zájem 
shlédnout novou klubovnu a podívat se, jak se starší spoluobčané umí bavit. Místní členové 
připravili pro přítomné zábavný kulturní program s humornou scénkou a s hudební produkcí 



skupiny Zdeňka Janka a důchodcovské Krmelanky. Pro všechny přítomné bylo našimi členkami 
připraveno i malé občerstvení.
     Součástí tohoto posezení byla i porada představitelů Klubu z povodí Ondřejnice k 
zabezpečení setkání Klubu v roce 2003, neboť po Brušperku, který takové setkání připravil na 
24. října 2002 na vysoké úrovni, měl setkání v roce 2003 organizovat Klub důchodců Krmelín. 
Zde v Krmelíně bylo na žádost Klubu důchodců z Kozlovic dohodnuto, že setkání se v roce 
2003 uskuteční v Kozlovicích u příležitosti 15ti letého trvání tamního Klubu důchodců.
     Již v nové klubovně místního Klubu důchodců se pak uskutečnila pravidelná pondělní  
setkání, kde účast již dosáhla 49 osob na jedno setkání a je předpoklad, že účastníků akcí bude 
přibývat. Projevilo se to rovněž i na setkání žen v dámském klubu, jehož náplní byla tentokrát 
beseda se známým ostravským bylinkářem o užívání léčivých bylin pro zdraví a kde účast 
přítomných  vysoce překročila průměrnou účast na předchozích setkáních dámského klubu.
     Na 5. prosince připravil místní Klub důchodců přátelské posezení s programem zaměřeným 
k Mikuláši a Vánocům. Pro účastníky posezení si připravily hezký program děti mateřské školy, 
dále vnoučata našich členů, hudební skupina Zdeňka Janka, Krmelanka a byl tu i Mikuláš s 
andílky a čertíky, kterým pro účastníky setkání, ale i pro staré členy, kteří se posezení již 
nemohou účastnit, připravily členky Klubu jako dárek od Mikuláše perníkové pečivo.
     Další akcí, kterou Klub v předvánočním období připravil ve spolupráci s paní Zdeňkou 
Havránkovou, je výstava betlémů, instalovaná v Klubovně důchodců ve dnech 11. až 14. 12. 
2002 v době od 13ti do 18ti hodin a 15. 12. 2002 od 10ti do 17ti hodin. V dopoledních hodinách 
je nabídnuta organizovaná návštěva výstavy dětem mateřské a základní školy.
    Členové místního Klubu se v hodnoceném období účastnili též akcí organizovaných

spřátelenými Kluby. Například v Palkovicích, kde na přehlídce vystoupení kulturních souborů 
Klubu důchodců pod názvem Bavíme se sami úspěšně vystoupili i naši členové se svou 
humornou scénkou. Dále se naši účastnili již zmíněného setkání Klubů důchodců v Brušperku a 
na akcích ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, v Zelinkovicích a v Kozlovicích. Pro velkou četnost akcí 
organizovaných Kluby důchodců v tomto období se naši členové ani všech těchto akcí 
nezúčastnili. Bylo to i proto, že dopravu na takové akce a další náklady s účastí spojené si 
každý musí hradit sám.   
     Na 16. ledna 2003 připravuje místní Klub důchodců svou výroční hodnotící schůzi, kde si 
vytýčí i plán činnosti na rok 2003. Na 6. února 2003 připravuje pro členy společenský večírek.
     Předpokládáme, že činnost Klubu v roce 2003 bude nejméně tak bohatá, jako byla v roce 
2002. Doufáme, že mezi nás najdou cestu i další spoluobčané důchodového věku.
     S blížícím se závěrem roku 2002 přejeme všem spoluobčanům příjemné a v pohodě prožité 
svátky vánoční a do roku 2003 pevné zdraví, osobní a rodinné štěstí.
                                                                                                                      František Novák

TJ SOKOL Krmelín
     Vážení spoluobčané,
     velkými kroky se blíží závěr roku a proto vás zveme na tradiční turnaje pořádané naší TJ  
Sokol Krmelín.

     Přihlášky na jednotlivé turnaje v den pořádání.
Zveme všechny naše občany, aby si přišli zasportovat a dokázat si, že v nich ještě něco je. 

     Ještě pár výsledků ze soutěží v házené. Po sedmi odehraných kolech to vypadá takto:
divize muži .............................................  5. místo
divize dorostenci ................................... 10. místo
oblastní přebor starší žáci (skupina B) .... 6. místo
oblastní přebor mladší žáci (skupina A)... 3. místo

       středa    25. 12.       8.00 - 14.00 hod.       Nohejbal (4-členná družstva)
       čtvrtek   26. 12.       8.00 - 14.00 hod.       Tenis (čtyřhra)
       pátek     27. 12.      17.00 - 22.00 hod.
      sobota   28. 12.      16.00 - 22.00 hod.      Turnaj 4 generací v házené

       neděle   29. 12.        8.00 - 14.00 hod.      Badminton  



divize miniházená (skupina I/E)............... 6. místo (semifinálové skupiny po 2 turnajích)
     Držme palce, aby si v příštím roce družstva polepšila.
  
   TJ Sokol Krmelín přeje všem sportovcům a ostatním občanům příjemné prožití svátků 
vánočních a mnoho šťastných dnů v Novém roce.
     Tradiční "Sokolský ples" se bude konat 15. 2. 2003 v prostorách naší sportovní haly.
K tanci hraje skupina Ypsilon.  Budeme se na Vás těšit !                                                            
                                                                                                                             Lenka Zborovská

TJ SOKOL Krmelín - oddíl futsalu
     Chtěli bychom poděkovat  všem, kteří nám umožnili v letošním roce odehrát první část 2. 
celostátní ligy České republiky skupiny "Východ":
SME Severomoravská energetika, Charitas a TJ Sokol Krmelín. Přejeme jim v tom Novém roce 
2003 mnoho úspěchů, pracovní spokojenosti a těšíme se na další spolupráci.
     Další naše poděkování patří našim fanouškům, kteří nám fandili jak v časech zlých, tak i v 
těch dobrých. Doufáme, že všichni uvítají příchod roku ve zdraví a štěstí.
      Mnoho štěstí a spokojenosti Vám přejí futsalisté. Těšíme se na Vás v roce 2003. 

Nejlepší fanoušky mají "futsalisté" !
     Páteční zápas druhé futsalové ligy mezi VVM-IPSO Spartak Bílovec a SK Krmelín přinesl 
nejen dramatické střetnutí se šťastným koncem pro nás, ale hlavně ukázal, kdo má široko 
daleko nejlepší fanoušky.
     Futsalisté nechali na hřišti všechny síly a srdce, potvrdili zlepšenou výkonnost, ale všichni 
musí smeknout před těmi v hledišti, kteří nám připravili neuvěřitelné prostředí.
     Bez rozdílu věku, ať děti, mladí nebo ti trošku starší neúnavně fandili a přinutili nechat naše 
kluky na hřišti "duši".
     Samostatnou kapitolou byla skupina fanynek, Radana Balcarová, Míša Máchová, Radana 
Matušinská, Hanka Slavíková, Renata Vychodilová a Lenka Zborovská, které oděné do dresů 
SK Krmelín, s hlavami ozdobenými barevnými parukami s třásněmi, vedené bubeníkem Alešem 
Slavíkem nechaly v Bílovci svoje hlasivky.
     Na tom se shodli  všichni hráči, a tímto by  chtěli všem fanouškům poděkovat.   
                                                                       Radana Matušinská, jednatel oddílu

Z činnosti hasičů
Družstvo starších žáků tvoří v současné době devět dětí. Kolektiv se zúčastnil zhruba 

dvaceti kvalitních a dobře obsazených soutěží v širokém okolí. Na nich zpočátku obhajoval 
bramborová místa, ale pak se výkony zlepšily a začal se umísťovat na stupních vítězů.

Mimo hasičské závody měli žáci v programu další vedlejší činnosti, které ani v těchto 
podzimních dnech nekončí. Některé absolvovali na kolech, jiné autem, pěšky, popřípadě i 
vlakem. Návštěva na celostátním veletrhu hasičské a záchranářské techniky PYROS v Brně 
znamenala pro mladé hasiče nové poznatky a zážitky.

Se začátkem nového školního roku se rozbíhá nový ročník Celostátní soutěže PLAMEN, 
na níž se pilně připravovali nejen teoreticky, prakticky, ale i fyzicky.

Kolektiv mladších žáků má nyní 10 členů. Kromě hasičských soutěží se účastnili mnoha 
jiných akcí a aktivit z oboru i mimo něj. Navštívili hasičské stanice záchranného sboru v Ostravě 
– Zábřehu, v Michálkovicích a ve Frýdku –Místku. Byli se podívat na Průmyslovém veletrhu na 
výstavišti Černá louka, na výlovu rybníka ve Staré Vsi a zaplavat v bazénu v Porubě. Návštěvy 
vyhlídkové věže Ostravské radnice využili k prohlídce Ostravy z ptačí perspektivy. Během 
zimních měsíců si protahují tělo ve sportovní hale.

Na pravidelných školeních vstřebávají další poznatky a usilují o získání odborností, 
některé jsou držiteli odbornosti kronikář, preventista a strojník.

Děti se pravidelně scházejí každý pátek v 16 hodin a přes zimu v sobotu od 14 
hodin.Chcete-li děti zapojit do hasičské činnosti, aby se naučily něco nového, práci v kolektivu a 



jiné dovednosti a smysluplně trávily část volného času, neváhejte a využijte této možnosti. 
Výsledky mladších žáků v roce 2002:
Nová Ves 4. místo Proskovice           2. místo
Stará Bělá 1. místo Michálkovice 4. místo
Krmelín 3. místo Brušperk           1. místo
Fryčovice 2. místo Petřvald           5. místo
Umístění v podzimním branném závodu celoroční soutěže Plamen - 5. místo z 21 družstev.

Zásahová jednotka sboru v poslední době vyjela k několika událostem v obci, z nichž 
jednu je nutné připomenout. Náš občan vypaloval u svého lesa suchý porost, oheň neuhlídal a 
zachvátil plochu cca 15x20 m v blízkosti mladých jehličnanů.Včasným zásahem jednotek z 
okresu a našeho sboru se podařilo požár lokalizovat (zasažená část se dále nerozšiřovala) a 
zachránit blízký les. Nebýt rychlého zásahu, mohly být škody daleko větší. Proto připomínáme 
ustanovení Zákona o požární ochraně 237/2000 Sb., § 17 
1) Fyzická osoba je povinna

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, 
elektrických, plynových a jiných spotřebičů mj. při manipulaci s nimi nebo s otevřeným 
ohněm či jiným zdrojem zapálení,    

  3) Fyzická osoba nesmí mj. 
f) provádět vypalování porostů.

    Na začátku nového roku má místo výšlap na Lysou horu a pak se síly všech upnou na 
přípravu hasičského plesu, který má termín 22.února 2003.

Do konce roku zbývá nemnoho, rok příští bude rozdávat dny dobré i zlé, život bude střídat 
veselé okamžiky se smutnými a lidé se budou potýkat s nástrahami, jež přicházejí ohlášeně i 
nečekaně. Vždy však mohou mít na paměti, že v jejich blízkosti žijí připravení hasiči, kteří 
pomohou s řešením krizové situace nebo jinak podají pomocnou ruku. Těšte se z dnů 
svátečních, mějte radosti i z maličkostí a pamatujte, že lidské štěstí nestojí jen na hmotných 
statcích, ale hlavně v radosti ze života, přítomnosti Vašich blízkých a dobrého zdraví.

                                                                                                Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín                              

Nastal vánoční čas
Lidové jesličky v českých zemích
(úryvek "Od středověkého narození k lidovým jesličkám")
     Lidové jesličky navázaly svou tvorbou na tradici velkých barokních
betlémů i na tradici středověkých her vánočních, které vrcholí v době 
barokní v žákovských hrách na jezuitských kolejích.
     Snahy po zesvětštění a zlidovění Kristova narození, jež se započaly v pozdním 
středověku,dosáhly ve výtvarných projevech lidových betlémářů v 18. století a zejména v 19. 
století svého vrcholu. Lidový betlémář stále volněji a svobodněji nakládal s tématem narození 
Krista, stále častěji umisťuje tento děj do svého blízkého a známého okolí, do krajiny svého 
domova, ve kterém žije se svými starostmi i radostmi. Tyto snahy po zlidovění a realismu vidění 
skutečnosti byly také jedním z důvodů, proč byly lidové jesličky spolu s vánočními hrami na 
určitý čas z chrámového prostředí vykázány.
     Tvůrci betlémových krajin staví do jednoho horizontálního plánu krajinu svého domova s 
vysněnou krajinou exotickou. Této transformaci nepodléhá pouze krajina, ale zmocňuje se i 
samotného děje o narození Kristově. V lidových jesličkách se setkávají postavy oděné do 
místních lidových krojů s lidmi v pestrých "krojích" orientálních. Život a kraj určitého místa je 
nejvěrněji zpodoben ve starších betlémech. Později tvůrci podléhají již více předlohám z knih 
(bible, cestopisy, publikace o umění).
     Kolem stavění betlémů se zachovala celá řada zvyklostí spojených s církevním rokem. Je 
samozřejmé, že z celé lidové betlémářské tvorby nelze vyloučit složku sakrální, ale vlastní 
zobrazení narození Ježíškova neposkytovalo možnost dalšího rozvádění děje. Zato okruh 
světských námětů byl téměř nekonečný ...
     Jméno "jesle, jesličky nebo "betlém" zahrnovalo celý jev, tj.  nejen scénu narození Ježíše s 
jesličkami v chlévě nebo zobrazení města Betléma, ale vše, co se k těmto  výjevům vázalo.



     Betlémářství tvořilo v řadě oblastí našeho území podstatnou část lidového umění.
     České a moravské betlémy vynikaly neobyčejnou variabilitou, a to jak co do jednotlivých 
figur, tak i co do způsobu a velikosti vytváření betlémových krajin. 
                                                                                                                        Zdenka Havránková

Výstava betlémů
Výstaviště Černá louka Ostrava 6. 12. 2002 - 15. 1. 2003
pavilon A, výstava otevřena denně od 10.00 - 18.00 hodin

MEZI NÁMI . . .
     Minulý týden - před Mikulášem - jsem procházela okolo skupiny dětí, které stály u sportovní 
haly. Diskutovaly o Mikuláši. Ty menší se bály čerta, větší se smály. Situaci vyřešil asi osmiletý 
chlapec, který prohlásil: "Náš tatínek je už dlouho Mikuláš, Ježíšek, Děda Mráz i Čáp. A rychle, 
jde se na autobus". Děti měly okamžitě jiné starosti.
     Každé roční období má svá kouzla. Jaro především probouzející se přírodou se svátky jara, 
léto je obdobím slunce, prázdnin, dovolených a zmrzliny, podzim, to jsou barvy listí, vůně, les, 
houby, trhání a skladování jablek, zima - vánoce, sníh, pohoda, dárky.
Když jsem předloni i léta předtím téměř na poslední chvíli vázala na poslední dárek mašli, řekla 
jsem si, že je tomu naposled a příště to udělám jinak. Budu kupovat dárky v létě. Včas, v klidu a 
pohodě. Nedopadlo to tak docela dobře. Ale ano, nakoupila jsem barevná trika, bermudy, 
vzdušné halenky. Jak taky jinak, když všechny obchody a stánky kolem nabízely výhodné slevy, 
letní doprodej. Jenže se mi nezdálo, že by právě těmhle dárkům slušel a svědčil vánoční papír. 
Takže jsem nadělovala hned. Mezi námi-udělaly radost. Skoro jako by to bylo o vánocích.
     Vánoce mají kouzlo nejen v dětském věku, ale provázejí nás celým životem. Jsou to chvíle 
pokoje, radosti a pečení cukroví. V bytech jsou nejen adventní věnce a jmelí, ale cítíme i vůni 
skořice, zázvoru, badyánu, citrónové kůry. Víte, co se mi při pečení osvědčilo ?

- vánočka pěkně drží pohromadě (tvar), jestliže jednotlivé pletence potřeme lehce vodou
- kakao pěkně barví, když se rozpustí v horké vodě nebo omastku
- závin po vychladnutí zabalím do alobalu. Pokud je uložíme v chladnu a suchu, vydrží
  čerstvý až 4 týdny a vůně ovoce a koření se rovnoměrně rozloží
Zkuste k nastrouhaným jablkám přidat na špičku nože mletého kandamonu-uvidíte, jak 
budou  jinak chutnat ! 

Z kynutého těsta nabízím recept "Peříčkové koláče" (asi 45 kusů, různé náplně):
kvásek:           7 dkg  droždí, cukr, teplé mléko, trochu mouky
těsto:             50 dkg  mouka hladká výběrová 0 (prosátá)
                        2         žloutky
                      l/2         lžičky soli
          asi       l/4  l      mléka
                        1         hořčicová sklenice oleje
                      10 dkg  cukru, citrónová kůra
Těsto dobře vypracovat, nechat vykynout, ať se dílo podaří a chutná !
     V našem kostele bude opět betlém. Chlév s jesličkami, v jesličkách právě
narozený Ježíšek, panna Maria, Svatý Josef, oslíček a volek, kteří dechem
děťátko zahřívají. A nad betlémem vznášející se andělé, mezi nimiž se klene 
stuha s chvalozpěvem:

"Chvála na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle"

     A tak mi dovolte, abych k přání pevného zdraví, štěstí a Božího požehnání do příštího roku 
přidala ještě  jedno - aby, jako určitě nechybí Vám, ani lidem kolem Vás, nechyběla nikdy dobrá, 
ba nejlepší vůle. 

     Hezké Vánoce, vážení spoluobčané !                                Vaše Ludmila Adámková                                     
                                                                                          



Dotazy "malých reportérů"
     Na začátku školního roku některé občany naší obce, soustředěné na svou práci, překvapili 
žáci 3.r. ZŠ otázkami,které by od dětí ani nečekali. Možná se také oni chtěli  dětí zeptat, proč se  
neučí dopoledne ve škole?
Opak byl pravdou:  učivo o své obci a kraji si žáci šli prožít, tím se lidé naučí přece nejvíc. Na 
vycházce hledali pamětihodnosti obce, charakteristické stavby, srovnávali informace z kroniky 
Krmelína se současností,  učili se orientaci podle mapy obce a kompasu, pozorovali dopravu a 
zjistili v 11 hod. průjezd třiceti aut za minutu! Vyrobili seznam obchodů, řemeslníků, 
restauračních zařízení a služeb v obci. Zvláště je ale zajímaly názory lidí na život v Krmelíně. 
K tomu také směřovaly dotazy „ malých reportérů“. Zde jsou vaše odpovědi :
S čím jste spokojeni ?
S obecní knihovnou, s množstvím obchodů, s opravou Obecního domu, se zpravodajem,

s aktivitami hasičů. Občané na Brušperské ulici chválí nový chodník a všichni chválí naši 
mládež. 
S čím spokojeni nejste ?
Chybí vám chodníky na ulici Proskovické a Paskovské, více značených přechodů pro chodce, 
zlepšit byste chtěli kanalizaci na ulici Lysková, čistotu na zastávkách autobusu, vysypávání 
kontejnerů na sběrné suroviny a osvětlení na Cigánce. Ti, co mají malé děti, si vzpomněli na 
nutnou modernizaci školy a vybudování jakéhosi multifunkčního hřiště pro děti se stezkami pro 
kola,  prolézačkami a pískovištěm.
     Toho, co chceme, je vždy více, než toho, co můžeme dostat. Děkujeme vám, kteří jste svými 
odpověďmi pomohli dětem vytvořit si představu o budoucnosti své obce. Jsou to přece právě 
ony, které vám vaše přání a sny jednou pomohou splnit.
                                                                                                                                Martina Foltová
                                                                                                    

P O D Ě K O V Á N Í
Žáci školy, kteří se stravují ve školní jídelně, děkují panu Aleši Blatoňovi za med  ze školního 
včelína. Paní školnice každý týden ve středu  připravovala školní svačiny pro děti, které jeví o 
ně zájem.
Poděkování patří též našim zahrádkářům, jmenovitě panu Karlu Jakubkovi a panu Milanu 
Máchovi, kteří ochotně zdarma třikrát vymoštovali  jablka ze školní zahrady. Mošt byl výborným 
zpestřením na jídelníčku našich dětí.
Paní Nadi Kvapíkové a Ludmile Bočkové děkujeme za dodání přebytku zeleniny z jejích zahrad. 
Tuto zeleninu věnovaly dětem zdarma.                          
                                                                                          Růžena Foltová, vedoucí školní jídelny

PLESOVÁ SEZONA V ROCE 2003

18. ledna KDU-ČSL                                   
24. ledna MŠ-Country bál (pro dospělé)   
31. ledna ODS   (hraje Ondřejnica)           
14. února ZŠ-dětský maškarní                  
15. února TJ SOKOL                                
22. února SDH                                          
  2. března MŠ-dětský maškarní                 
  8. března ZŠ  




