
Občasník č. 4                                                                                                        Prosinec 2003

KRÁSNÝ ČAS VÁNOČNÍ

Z dálky jen zvonů radostný hlas
v lese nám zní,
Chvíli  i srnka bdí,
ale hned usne zas.

Vítr si pohrává se stromy, 
zdá se jim krásný sen.
Ve slavný dnešní den
Pán žehná lidem všem.

Láskyplné,  radostné, s pokojem v duši prožité Vánoční svátky
a po celý rok 2004 pevné zdraví, sílu a optimismus 

přeje všem občanům starosta obce, zastupitelstvo obce,
zaměstnanci obecního úřadu v Krmelíně 

a členové redakční rady.

Informace o dění v obci od 5. zasedání zastupitelstva obce

- s firmou Marcel Lesník - WEISS Interier byla uzavřena smlouva o nájmu čekárny
- U lesa směr Stará Ves - Ostrava na umístění reklam za 4 000,-- Kč/rok
- v MŠ byla provedena výměna ventilů u těles ústředního topení v ceně 45 888,-- Kč
- na ul. Proskovické bylo provedeno vodorovné dopravní značení v ceně 55 000,- Kč
- u Ing. arch. Konečné je objednáno zpracování zadání Změny č. 1 územního plánu
- byla předána studie úprav budovy ZŠ ve 3 variantách
- na základě výsledků výběrového řízení objednán projekt úpravy kuchyně v ZŠ u Ing. Pavla 

Menšíka, Stará Bělá v ceně 64 000,- Kč
- připravuje se zahájení komplexní pozemkové úpravy v obci



Usnesení  z 6. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13.10.2003

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) kontrolu usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 5. zasedání zastupitelstva obce
c) rozbor hospodaření obce za 1. až 9. měsíc 2003

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) změnu usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 9. 2002, bod 2. b) - cenu 
obecního  pozemku, původní parc. č. 1012/3, ve výši 400,- Kč/m2

b) cenu obecního pozemku parc.č. 364/2 ve výši 160,- Kč/m2

c) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 84 800,- Kč na  
nákup vybavení pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů

d) přijetí dotace ve výši 550 000,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
     "Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů při křížení silnice I/58"
e) smlouvu se Severomoravskou energetikou, a.s. Ostrava o provozování zařízení       

veřejného osvětlení  číslo 005RS-VO/01-09-2003

3. Zastupitelstvo obce ukládá:

trvá bod 3 b) usnesení 5. zasedání zastupitelstva obce
trvá bod 3 d) usnesení 5. zasedání zastupitelstva obce

Informace o dění v obci od 6. zasedání zastupitelstva obce 

- v knihovně je instalován program Clavius pro vedení evidence knih a zřízena přípojka na 
Internet

- je dokončována projektová dokumentace kuchyně v ZŠ a rekonstrukce budovy ZŠ
- je zadán projekt na úpravu hřbitova
- probíhá montáž kříže na ulici Za Křížem, kříž na hřbitově bude postaven v jarních měsících 

04
- je dokončována stavba chodníku na ul. Bělské
- u budovy ZŠ je instalován sluneční kolektor akce "Slunce do škol"
- byla vyčištěna příkopa na ul. Záhumenní
- je provedeno doznačení ul. Záhumenní svislými dopravními značkami

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11.12.2003

1. Zastupitelstvo  obce bere na vědomí:  

a) kontrolu usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 6. zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:  

a) rozpočtové provizorium obce na rok 2004 platné do doby schválení definitivního rozpočtu:
      třída 1 až 4 14 880 tis. Kč

třída 5  a  6 14 478 tis
třída 8 - 8115              1 426 tis. Kč

     8124                      1 828 tis. Kč
b) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 o místních poplatcích



c) výkup pozemku parc. č. 695/15 o výměře 316 m2 od manželů Gracových do majetku obce 
za cenu 100,-- Kč/m2

d) výkup pozemku parc.č. 1020/48 o výměře 88 m2 od p. Marie Holaňové do majetku obce za 
cenu 50,-- Kč/ m2 

e) jednorázové odměny členům komisí při radě obce za rok 2003 
f) další odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce za II.pololetí 2003 ve výši 50% 

měsíční odměny

3. Zastupitelstvo obce ukládá:

     Informovat o řešení situace bodu 3 d) z 5. zasedání zastupitelstva obce.  

SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Komplexní pozemková úprava Krmelín – úřední deska

Informace k vyřízení občanského průkazu a cestovního pasu

      Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, to jsou veškeré typy knížek, jak 
barvy červené, tak barvy hnědé i kartičky růžové barvy končí dle zákona č. 328/1999 Sb. u 
občanských průkazů ke dni 31. 12. 2005.
     Občané, kteří vlastní tyto typy občanských průkazů, si již nyní mohou žádat o jejich výměnu 
a tím mohou předejít přetížení příslušných pracovišť na úřadech koncem roku 2005.
V případě skončení platnosti OP lze podat žádost o nový OP nejdříve 2 měsíce před 
ukončením platnosti.

Doklady potřebné při podání žádosti o vydání OP z důvodu skončení platnosti OP, ztráty nebo 
odcizení OP :

- občanský průkaz (pokud nebyl ztracen nebo odcizen)
- rodný list žadatele
- 1 fotografie
     Při vyplnění nepovinných údajů - titul, manželka, děti do 15 let je potřeba doložit k žádosti u 
titulu - diplom, při zapsání manželky - oddací list, při zapsání dětí - rodné listy dětí.
Při vyřizování 1. občanského průkazu je potřeba podat žádost o vydání OP 2 měsíce před 
dovršením 15 let dítěte.
     Je nutno předložit tyto doklady:
- rodný list dítěte
- platný cestovní pas dítěte nebo osvědčení o státním občanství ČR
- 1 fotografie
    Osvědčení o státním občanství ČR vydává Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
Ostrava, žádost lze podat na matrice MěÚ Brušperk. K žádosti se předkládá rodný list dítěte, 
oddací list rodičů z manželství, ze kterého je dítě narozeno (není-li možno doložit, pak rodné 
listy obou rodičů) a doklad totožnosti zákonného zástupce.
     Povinností občana je také požádat o nový občanský průkaz při změně stavu - sňatek, při 
změně trvalého pobytu, ztrátě nebo odcizení OP, a to vždy do 10 dnů po změně.
     Při změně stavu - rozvod, ovdovění zákon o OP ukládá rovněž si vyřídit nový OP, lhůta pro 
vyřízení není stanovena.

Sňatek, rozvod, ovdovění:
     Je potřeba stejné doklady jako při ukončení platnosti a navíc:

- u sňatku - oddací list



- u rozvodu - rozhodnutí soudu o rozvodu manželství s razítkem nabytí právní moci
- u ovdovění - úmrtní list

Jak musí vypadat předpisová fotografie na občanský průkaz nebo cestovní pas:
- rozměry 35 x 45 mm
- osoba musí být zobrazena v předním čelním pohledu
- pozadí musí být bílé nebo bledě modré barvy
- fotografie nesmí být starší 6 měsíců

     Žádost o vydání občanského průkazu může občan podat na kterékoliv matrice MěÚ, ale 
vyzvednout si OP musí pouze na matrice dle trvalého pobytu nebo na příslušném obecním 
úřadu 3. stupně, pro naše občany se jedná o MěÚ Frýdek-Místek.

Doklady potřebné k vyřízení cestovního pasu

U dětí mladších 15 let:
- rodný list dítěte
- oddací list rodičů z manželství, ze kterého je dítě narozeno (není-li možno doložit, pak   

rodné listy obou rodičů)
- 1 fotografie
- platný OP jednoho z rodičů
- neplatný cestovní pas dítěte (pokud již dříve cestovní  pas vlastnilo)
     Správní poplatek 50,-- Kč ve lhůtě 1 měsíce, 150,-- Kč v kratší lhůtě.

U dětí starších 15 let:
- platný OP dítěte
- 1 fotografie
- přítomnost jednoho z rodičů s platným OP, který dává souhlas k vydání cestovního pasu pro 

nezletilého občana staršího 15 let
     Správní poplatek 200,-- Kč ve lhůtě 1 měsíce, 600,-- Kč v kratší lhůtě.

U občanů starších 18 let:
- platný OP žadatele
- 1 fotografie
    K zápisu dětí do cestovního pasu rodiče nutno předložit rodné listy dětí a oddací list rodičů 

nebo rodné listy obou rodičů.
      K zápisu titulu do cestovního pasu - doklad o získání titulu (diplom).
      Správní poplatek 200,-- Kč ve lhůtě 1 měsíce, 600,-- Kč v kratší lhůtě.
Zapsání dítěte do cestovního pasu rodiče:
- platný cestovní pas žadatele-rodiče
- platný OP
- rodný list dítěte
- oddací list rodičů nebo rodné listy obou rodičů
     Správní poplatek 50,--Kč za 1 dítě.
     Cestovní pas vydaný ve lhůtě 1 měsíce u dětí do 15 let má platnost 5 let, u dětí starších 15 
let a u občanů starších 18 let má platnost 10 let.
     Cestovní pas vydaný v kratší lhůtě (např. do 24 hod., 3 dnů, 1 týdne) má platnost pouze 1 
rok a k žádosti o vydání CP nutno doložit 2 fotografie.
     Žádost o vydání cestovního pasu si může občan podat na kterékoliv matrice MěÚ a nový  
cestovní pas si může rovněž vyzvednout na kterékoliv matrice, kterou uvede v žádosti.
     Upozorňujeme občany, že při nedodržení povinností stanovených v zákonech o občanských 
průkazech a o cestovních dokladech lze uložit pokutu dle zákona o přestupcích až do výše 5 
000,-- Kč.



Žádost o výpis z rejstříku trestů je možno podat také na matrice kteréhokoliv MěÚ.
K žádosti nutno doložit:
- platný občanský průkaz
- rodný list
- kolkovou známku v hodnotě 50,-- Kč
     Formuláře - žádosti o vydání občanských průkazů, žádosti o vydání cestovních pasů i 
žádosti o výpis z rejstříku trestů - si můžete vyzvednout na matrice MěÚ Brušperk.
                                            _______________________

Ceny vodného a stočného pro rok 2004
     Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravských vodovodů a 
kanalizací Ostrava ze dne 12. 11. 2003 bylo rozhodnuto s platností od 1. ledna 2004 uplatnit 
následující ceny:
- voda pro domácnosti a ostatní odběratele                       18,88 Kč/m3

- stočné                                                                                   17,05 Kč/m3

C E L K E M                                                                             35,93 Kč/m3  
________________________________________________________________________                                      

Nedat zlodějům šanci
"Až všechno rozkrademe, nebudeme kupovat, budeme si všechno jen navzájem půjčovat",
     tak zní parodie slov na známou melodii zpívanou Janem Werichem ve filmu Císařův pekař. 
Řekli bychom si, že takto pojatý smysl "nabytí vlastnictví" by měl patřit k minulosti. Ovšem 
nejeden z občanů se přesvědčil, že snaha po nekalém nabytí cizího majetku stále přetrvává.
     Mezi problematikou, táhnoucí se již mnoho let a značně tížící orgány činné v trestním řízení 
a v první řadě zejména policii, patří krádeže vloupáním do osobních automobilů. Je téměř 
nemožné, aby policejní hlídky se svými silami a prostředky mohly "uhlídat" tak velké množství 
automobilů, zaparkovaných ve zdejším služebním obvodu a na místech volně přístupných.
     Pravděpodobnost "nájezdů" pachatelů do zdejších obcí dále umocňuje ta skutečnost, že se 
ve městech počet hlídkujících policistů rozšířil o městskou policii a zřizují se tam kamerové 
systémy. Tím roste riziko možnosti jejich odhalení, a proto pachatelé hledají příležitosti ke své 
nekalé činnosti v místech, kde je menší možnost dopadení - na vesnicích. 
     Lze však pravděpodobnost, že právě mnou užívaný  automobil se stane předmětem zájmu 
pachatele, nějak ovlivnit ? Ano, samozřejmě.
     Často se sami stáváme svědky,  že osádky vozidel přímo lákají nekalé živly tím, že 
ponechávají věci, často nemalé hodnoty, viditelně v kabinách aut. Takto zaparkované vozidlo 
se stává výkladní skříň a schází již jen cedulka:
"Vem si mě ! " 
     Rovněž tak i příjezd na parkoviště a následné přemisťování věcí z kabiny do zavazadlového 
prostoru je velice riskantní. Vždyť nemůžeme vědět, kdo nás pozoruje a jak se zachová, když 
od vozidla odejdeme.  Velice často se předmětem zájmů pachatelů stávají autorádia. Přestože 
mnohá z nich mají snímatelný čelní ovládací panel, který má sloužit k jejich zabezpečení, tento 
často  zůstane po opuštění vozidla na svém místě nebo ho řidič jen "uschová" do odkládacího 
prostoru přístrojové desky.
     Pachatelé se často vloupají i do vozidel zaparkovaných u rodinných domků. Názor, že mám 
vozidlo na svém pozemku, kde nemá nikdo co dělat, je myslný. Otevřít si branku nebo přelézt 
plot nečiní pachatelům problémy. A že mám vozidlo pod okny ? Způsobů vniknutí do vozidel je 
mnoho a pro zkušeného pachatele je to otázka několika vteřin. Hluk způsobený násilným 
otevíráním vozidla je přitom minimální.
     Co říci na závěr ? Cílem těchto řádků není zprostit policii zodpovědnosti za jeden z jejich 
základních úkolů - ochrany majetku občanů. Mají však zdůraznit podíl každého z nás, aby si 
svůj majetek v maximální míře chránil svým zodpovědným přístupem. Doufat, že mi se "to" 
nestane, je krátkozraké a při vědomém vystavování se výše zmiňovaným rizikům často i 
dočasné.                                      
                                                        kpt. Ivo Dlouhý,vedoucí obvodního oddělení policie Brušperk             



Informace z ochranného svazu autorského - OSA
     Každý provozovatel ochranného hudebního díla je podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským povinen opatřit si předem souhlas k 
jeho užití a zaplatit autorskou odměnu.
     Nyní je uveden v platnost nový sazebník odměn pro výpočet u veřejných hudebních 
produkcí. Bližší informace obdržíte na nové adrese Ochranného svazu autorského:
OSA Ostrava 1, Zahradní 10, 702 00  Ostrava 1, tel.: 596 113 611, FAX: 596 113 610
________________________________________________________________________

         
VÁNOCE A BETLÉM

     České Vánoce, které si uchovaly mnohé znaky pohanských
svátků slunovratu, jsou výjimečné svou poezií.
Vůně jehličí a cukroví, nazdobený stromek, ryba a bramborový salát, nedočkavé rozbalování 
dárků, vánoční zvyky, lidové koledy a někde už tradičně stavěné jesličky – to je ta neodolatelná 
atmosféra, na kterou všichni vzpomínáme od dětství.
     Teprve v posledních létech se betlém opět vrací do mnoha domovů. Pro některé představuje 
poselství o narození Spasitele, jiným připomíná sílu citu k rodině, některým je nadějí o 
vzájemné pospolitosti. Vždyť stromek a betlém k Vánocům patří. Právě zde se  během 
vánočních svátků sejde celá rodina, všichni ti, kteří se mají rádi.
     Nyní – krátce před Vánocemi, v době příprav, nervozity a spěchu, právě v této době je 
vhodný čas pro krátké zastavení a zamyšlení se o zázraku lidské lásky.

     Takový ostrůvek klidu a pohody vám poskytuje naše výstava 
betlémů, doplněná vánoční výzdobou. Připravili jsme ji
pro radost těm, kteří zavzpomínají, pro údiv dětí, pro potěšení
všem, kteří se přijdou podívat.  
Poděkování patří rodinám, které pro výstavu zapůjčí své betlémy.

Přejeme vám, abyste si z výstavy domů odnesli alespoň kus radostí,
s níž my organizátoři tuto vánoční podívanou připravujeme.

Výstava betlémů probíhá:
- v Krmelíně v klubovně Klubu důchodců v Obecním domě 
  od 16. do 21.12.2003  denně od 9 do 12 hodin  a od 14 do 18 hodin
- v Ostravě na Černé louce od 5. 12. 2003 do 15. 1. 2004
                                                                                                    Zdeňka Havránková, betlemářka

______________________________________________________

V Á N O C E  2003 v krmelínském kostele Sv. Jana a Pavla

oslavíme bohoslužbami 
24. 12. Štědrý den: mše svatá - tzv. "půlnoční" 19.30                                            
25. 12. 1. Svátek Vánoční - Boží hod vánoční,slavnost Narození Páně   9.15       
26. 12. 2. Svátek Vánoční - svátek Sv. Štěpána, prvomučedníka     9.15                  
28. 12. neděle - Svátek Svaté Rodiny   9.15                                                            
31. 12. Sv. Silvestra                                                                      8.30
1.  1. 2004  Nový rok - Slavnost Matky Boží, Panny Marie                                9.15   

_________________________________________________________________



Tříkrálová sbírka 2004
     Do vánoční doby patří také příchod Mudrců od východu do Betléma: Kašpara, Melichara a 
Baltazara. Tito králové uskutečnili dlouhou cestu na velbloudech, nejpravděpodobněji až z 
Babylonie, aby se poklonili narozenému Ježíši. Přinesli mu královské dary: zlato, kadidlo, které 
se připravuje z pryskyřice vzácné rostliny a myrhu, což jsou tmavohnědé průhledné kuličky, 
tvořící se z mízy trnitého keře - myrhovníku. Byly to věci drahé a vzácné. Tato událost se stala 
postupně součástí lidového koledování.
     V současné době se stává již  tradicí, že Sdružení České katolické charity se sídlem v Praze 
s účastí Charity Ostrava a ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra pořádají v prvních dnech roku 
celostátní akci nazvanou "Tříkrálová sbírka".  (Povoleno Ministerstvem vnitra, odborem 
všeobecné správy, dne 22. 9. 2000 v souladu s platnými právními předpisy).
     Cílem je  získat veřejnost k sociálnímu cítění, k pomoci bližnímu, umožnit všem občanům 
podílet se na charitativní práci ve prospěch sociálně slabých a trpících. 
Motto Tříkrálové sbírky 2004:
Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás a v zahraničí a podpora charitního díla.
     Tato sbírka bude  letos opět pořádána formou koledování a rozesílání složenek do 
domácností v době od 2. do 12. ledna 2004.
     Také v Krmelíně vyjdou ve dnech 2. a 3. ledna 2004 skupinky tří králů do našich 
domácností, aby koledovali pro ty, kteří to nejvíce potřebují. Výsledek Tříkrálové sbírky 2004 
bude podporou pro humanitární projekty v našem regiónu:
- Výstavba hospice.
- Rozvoj chráněných dílen - pracovní uplatnění handicapovaných lidí.
- Pořízení automobilu pro mobilní hospicovou jednotku.
- Charitní pomoc  centru sv. Kláry v Hrabyni a další.
                                                          
Vedení Charity Ostrava a sv. Alexandra se obrací na všechny  naše  občany s  laskavou  
žádostí o  pomoc   a podporu při Tříkrálové sbírce 2004.

Předem  všem děkuje  a vyprošuje  požehnání Vám i Vašim blízkým a věří, že  také  přispějete 
na potřeby osob trpících jakýmkoliv handicapem s úmyslem jim  pomoci.
                                                                                                    Ing. Jan Šperlín, Lenka Staňková                                                                                              

Škola Vás informuje – sekce vzdělání
                             

Školní družina - "Hry bez hranic"
     Děti školních družin Povodí Ondřejnice se již 15 let setkávají na pravidelných akcích.
     K oblíbeným soutěžím patří "Hry bez hranic", konané v Krmelíně, "Zlatý slavík" v Brušperku, 
"orientačně" si děti zaběhají ve Staříči, své síly poměří v "Lehkoatletickém trojboji" ve Staré Vsi 
nad Ondřejnicí nebo Fryčovicích. Umělecké schopnosti a nadání mohou žáci uplatnit při 
soutěžích na Hukvaldech.
     Odměnou není jen pamlsek, ale i noví kamarádi.
Chválím krmelínské děti nejen za první místo v soutěži "Hry bez hranic" (20. 11. 2003), ale i za 
to, že  pro své kamarády napekly perníčky a vytvořily příjemné prostředí.
     Touto cestou děkuji Unii rodičů, sponzorům školní družiny firmě Linel a Lika za papírový 
materiál, rodičům Poláškovým, paní Ludmile Bočkové, manželům Kabátovým, paní Lence 
Zborovské a Leoši Lyčkovi.                                        
                                                                                   Anna Libišová, vychovatelka školní družiny

Beseda o Jaroslavu FOGLAROVI 
     Ve středu 19. 11. 2003 jsme navštívili místní lidovou knihovnu, ve které nám paní učitelka 
Marie Vašicová  vyprávěla o Jaroslavu Foglarovi a příbězích uvedených v jeho knihách a 
různých komiksech i časopisech.



     Jeho příběhy byly skutečné. Dal pouze chlapcům a dívkám uvedeným v příbězích jiná 
jména, protože  je chtěl udržet v tajnosti. Dokonce ani svému malíři Fišerovi neprozradil jejich 
pravá jména. Předložil mu jenom fotografie, aby je malíř nakreslil v jejich pravé podobě. 
     Plnili jsme různé úkoly, učili se orientovat v knihách, vázat uzly a dopsat příběh podle 
obrázků. Beseda byla velmi zajímavá.                                          
                                                                                                         za 5. třídu děkuje B. Stolinská                
         ________________________________________________________

Z  NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY . . .
     Kalendářní rok se chýlí ke konci ... s jeho odchodem je již tradičně  v naší mateřské škole 
spjat příchod Čerta s Mikulášem. A tak jsme všichni prožívali napětí, zda vše, co jsme si 
předsevzali, stihneme - ale máme veliké štěstí - nás totiž rozehřívají dětské oči, plné 
radostného i neznámého očekávání. Proto jsme horečně přemýšleli, co ještě pro děti a jejich 
rodiče v předvánočním čase vymyslíme, připravíme, aby to bylo jiné než loni, ale 
stejně krásné nebo ještě krásnější. Volili jsme prostory Obecního domu v Krmelíně, neboť naše 
mateřská škola nemá takové prostory, aby přivítala tolik milých hostů. Pekelné zvuky 
doprovázely čerty a svatého Mikuláše s andělem, kteří nás navštívili v podvečer 
5. prosince. Děti si pro ně připravily moc pěkný program a za odměnu je čert neodnesl, ale 
naopak - odměnil je dárkem. Celou atmosféru  zpříjemnili naši kamarádi muzikanti - za to jim 
patří velké poděkování !   
Věřím, že se v tento čas, se stejnými přáteli, s čerty, Mikulášem i andělem, sejdeme zase 
za rok !
A co bude dál ? Už se přece těšíme na Vánoce, na zdobení
stromečku a až k nám přijde Ježíšek. Atmosféru blížících
se Vánoc  bude  prolínat  zpěv  písní  a  koled a  andělské
zvonění k  nám  nakonec přivede i Ježíška - a  ten  dětem 
nadělí krásné hračky. To bude radosti a překvapení !

Přeji Vám,  ať je Váš adventní čas provázen atmosférou 
lidské  sounáležitosti  s  touhou  po dobru, lásce a pokoji.
Přeji  všem  dětem  krásné,  klidné  a  zdravé   prožití
Vánočních svátků.
Přeji Vám všem, ať zdraví, láska a spokojenost jsou Vám 
na blízku po celý příští rok 2004 i na blízku těch, které
máte rádi.               
                                                                                          Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Z činnosti místního Klubu důchodců

Vážení  spoluobčané,
     v minulém vydání Zpravodaje jsme se mimo jiné zmínili o připravovaném zájezdu. Ten se 
uskutečnil  24. září. Nejdříve účastníci navštívili v Jablunkově muzeum Těšínska. Dále 
pokračovali do nejvýchodnější obce České republiky Hrčavy, kde se stýkají hranice České 
republiky, Slovenska a Polska. Prohlédli si část malebné obce, navštívili dřevěný kostelík a 
hřbitov, v základní dvoutřídní škole si prohlédli místní (velmi hezky upravené) muzeum, či spíše 
síň tradic. Navštívili jsme lurdskou jeskyni u  pramene údajně zázračné vody, starou dřevěnou 
hospodu a v nové restauraci měli připraven chutný oběd. Historii obce poutavým způsobem 
přiblížil a v jednotlivých objektech k nim výklad podal místní průvodce pan Vojkovský. Na 

P O Z V Á N Í
Srdečně zveme všechny občany a přátele country hudby na II. COUNTRY  BÁL, který se 

uskuteční 9. ledna 2004 ve 20 hodin v Obecním domě v Krmelíně.
Hraje skupina "REPETE".



zpáteční cestě se  zastavili ve Sklepě u Hastrmana ve Frýdlantě nad Ostravicí - Nové Vsi 
posedět v zajímavém prostředí a ochutnat místní speciality. V podvečer  jsme se spokojeně 
vraceli k domovu.
     Návštěvu Hrčavy vřele doporučujeme.
     Na 2. října bylo připraveno přátelské posezení, pro které členky Klubu napekly "Honzovy 
buchty". Dobrou náladu přítomných podnítila též Krmelanka v novém nástrojovém obsazení.
     5. listopadu vyjely naše členky a členové do Palkovic na již tradičně tamním Senior klubem 
organizovanou akci "Důchodci se baví". Zde naši vystoupili se scénkou proloženou netypickou 
módní přehlídkou a vtipy.
     13. listopadu se uskutečnilo další přátelské posezení s vlastní kapelou, vyprávěči vtipů a 
kolem štěstí.
     Od září se opět jednou měsíčně scházejí ženy v Dámském klubu, kde v září měly na 
programu batikování, v říjnu besedu o zelenině a v listopadu ukázku suché vazby k vánoční 
výzdobě. V prosinci se posezení v dámském klubu neuskuteční.
     Přátelské  posezení 4. prosince bylo svým programem zaměřeno k Mikuláši a svátkům 
vánočním. Vystoupily v něm děti z místní mateřské školy, vnoučata našich členů a hudební 
skupina pana Zdeňka Janka. Členky Klubu napekly účastníkům perníkové dárečky, které 
rozdávali Mikuláš s andílky a čertíky. S nadílkou bylo pamatováno i na ty, kdo z vážných 
důvodů (vysoký věk a nemoc) se akce nemohli zúčastnit.
          Na 15. ledna 2004 připravuje Klub důchodců svou výroční schůzi a na měsíc květen 2004 
oslavu k 35. výročí trvání místního Klubu důchodců, která se uskuteční v sále restaurace Na 
Benátkách.
     Závěrem informací přeje výbor Klubu důchodců všem spoluobčanům příjemné a v klidu 
domova prožité svátky vánoční a do roku 2004 hlavně pevné zdraví.
                                                                                                                              František Novák

TJ SOKOL Krmelín
Námluvy z rozumu . . .
     Kdo sleduje sportovní dění a souvislosti kolem něho v naší obci, určitě ví, že po roce 1989 
se vedl spor o majetek mezi současnou TJ Sokol a Českou obcí sokolskou (ČOS). Předmětem 
sporu byly pozemky (zhruba 5 000 m2) a sportovní hala. Restituční požadavky ze strany ČOS 
byly nekompromisní a vše se řešilo soudní cestou několik let i po četných odvoláních z obou 
stran. Ve sportovní hale se vystřídalo několik komisí i soudních znalců, kteří posuzovali 
vlastnictví sportovní haly, která byla postavena v létech 1980 - 1982 a původní stará část v 
létech 1952 až 1956 a zrekonstruována při výstavbě sportovní haly. Odborné vyjádření znalců 
bylo jednoznačné - hala byla postavena na novém půdorysu a stará část včetně bytu sokolníka 
je stavbou po roce 1948, kdy došlo k sjednocení tělovýchovy a sportu a zanikla ČOS. Na 
základě těchto skutečností závěrečný verdikt soudu ze dne 16. 12. 1998 zněl v tom smyslu, že 
pozemky jsou vlastnictvím ČOS a stavby jsou majetkem Tělovýchovné jednoty Sokol Krmelín. 
Pro následné pětileté období byla uzavřena mezi oběma subjekty  smlouva o bezplatné 
výpůjčce pozemků. Situace se touto smlouvou uklidnila. Po vypršení smlouvy byla TJ Sokol v 
Krmelíně písemně informována Moravskoslezskou župou ČOS, že od roku 2004 je stanoven na 
pozemky roční nájem ve výši 60 tisíc korun s tím, že se jedná o nejnižší sazby, které mohou být 
postupně tržně zvyšovány.
     Pro Tělovýchovnou jednotu to byla rána pod pás, která by postupně znamenala problémy s 
provozováním sportovní činnosti i provozem sportovní haly. Výbor TJ Sokol vstoupil v jednání s 
vedením Moravskoslezské župy ČOS a připravil hned několik alternativ řešení. Z předložených 
návrhů, jako prodloužení bezplatného pronájmu, odkup pozemků, výměna pozemků za hřiště v 
"Dole" a  odkoupení jednoho oddílu do ČOS nakonec uspěl po dlouhých jednáních návrh 
poslední, i když byl ze strany TJ Sokol preferován nejméně. Nejdříve se rozhodovalo mezi 
oddíly: stolní tenis, futsal a karate. Nakonec bylo po vzájemné dohodě obou stran ujednáno, že 
se nově založí oddíl tenisu při ČOS jako Tělocvičná jednota Sokol Krmelín ( T. J.  Sokol ). K 
rozhodnutí přispělo hlavně to, že se v zastupitelstvu obce začalo diskutovat o možnosti 



výstavby tenisových kurtů a k výstavbě nebylo možné dosud přistoupit, poněvadž nebyl 
vyjasněn vlastník pozemků, na kterých mají kurty vzniknout.
     K ustavující schůzi oddílu tenisu T.J.Sokol Krmelín došlo 29. 9. 2003, kde byl zvolen výbor a 
starostou se stal pan Tomáš Balcar. K dnešnímu dni má T.J.Sokol Krmelín již 22 členů, je řádně 
registrován jako subjekt u Ministerstva vnitra, má své IČ i razítko. Tím vznikl prostor pro 
vzájemnou dohodu mezi TJ a T. J., kdy nájem snížený o výměru pozemků na kurty se bude 
započítávat za nájem sportovní haly pro tenis, používání šaten a  sociálních zařízení, energií 
apod. Je třeba říci, že oboustranná dohoda a vstřícnost je zárukou dobré spolupráce obou 
subjektů, kde není na závadu ani členství v obou organizacích.
     Tělocvičná jednota Sokol, která svou existenci počítá na týdny, má před sebou nemalý úkol -
naplnit záměr výstavby tenisových kurtů pro vlastní členy i pro krmelínskou veřejnost. Dosud se 
udělaly jen první krůčky ve veřejnoprávních jednáních i v projekci. Velký nápor práce čeká 
výbor T. J. v zimních měsících, kdy je třeba vyřídit veškerá povolení a připravit staveniště. 
Samozřejmě, že hlavní finanční podpora se očekává od obce Krmelín, i když svépomoc ze 
strany oddílu tenisu je samozřejmá.
                                                                                                                      Ing. Leoš Pchálek, st.  

TJ Sokol Krmelín - házená
     Chtěli bychom vás seznámit s podzimními výsledky družstev házené a nejbližšími 
plánovanými akcemi

Konečná tabulka - podzim 2003
divize - muži                                                          
1.  TJ TŽ Třinec
2.  Sokol Krmelín
3.  TJ Meteor Orlová
divize - dorostenci
1. DTJ Polanka
2. TJ TŽ Třinec
3. TJ Baník Havířov
7. Sokol Krmelín
oblastní přebor - starší žáci
1.  HCB Karviná B
2. DDM Valašské Meziříčí
3. KH Kopřivnice B
9. Sokol Krmelín
oblastní přebor - mladší žáci (skupina A)
1. HCB Karviná B
2. KH OREL Paskov
3. SKH Ostrava B
5. Sokol Krmelín

    Mezi nejlepší střelce se v první polovině soutěže probojovali tři naši házenkáři.
V divizi muži obsadili 1. až 2. místo  Mácha Petr a  Nusko Michal s počtem 48 branek a ve 
starších žácích 4. místo Červenka Jakub se 71 brankami.

     Jako každým rokem i letos chystá TJ Sokol řadu "Vánočních turnajů".
________________________________________________________________________
čtvrtek    25. 12.   8.00  - 14.00 hod. nohejbal
pátek 26. 12.   8.00  - 14.00 hod. tenis
sobota 27. 12.   8.00  - 13.00 hod. badminton
sobota 27. 12. 17.00 - 20.30 hod. házená - turnaj čtyř generací
neděle 28. 12. 16.00 - 19.00 hod.       "                "
________________________________________________________________________
     Účast na všech turnajích je pouze pro členy TJ Sokol Krmelín a občany Krmelína.



     
      Na závěr mi dovolte vás pozvat na tradiční Sokolský ples, tentokrát se skupinou Nautilus a 
HEC, který se bude konat v sobotu 31. ledna 2004 v naší hale. Předprodej vstupenek bude 
probíhat ve Sportklubu již od konce tohoto roku.
     Do Nového roku přejeme všem sportovcům i nesportovcům mnoho zdraví, štěstí a pohody. 

                                                                                                   Lenka Zborovská, výbor TJ Sokol

Futsal SK Krmelín

    Futsalový oddíl SK Krmelín letos na podzim začal svou druhou druholigovou sezónu.
I když do konce podzimní části chybí sehrát poslední kolo, ve kterém budeme hosty Havířova, 
dovolte krátké zhodnocení prvé poloviny sezóny.
     Před jejím začátkem došlo k posílení kádru a zdálo se, že by futsalisté mohli hrát v horních 
patrech tabulky.
     Bohužel situace se vyvíjí trošku jinak. Přišly zbytečné ztráty bodů v zápasech s VŠB Ostrava 
a Delty-Real Šumperk, do toho smůla spojená se zdravotními problémy obou gólmanů, takže se 
momentálně nacházíme ve spodní polovině tabulky. Poslední zápasy ale ukázaly, že pokud se 
hráči vrátí k loňské bojovnosti, mělo by se vše obrátit k lepšímu.
     Na závěr by oddíl futsalistů chtěl poděkovat všem svým fanouškům za obrovskou podporu, 
které se jim stejně jako loni dostává ve velké míře.  
                                                                                                        B. Vychodil, vedoucí mužstva
                                        Děkujeme sponzorům:      

Podzimní seminář Moderního sportovního karate

     Během šesti víkendových dnů v měsíci říjnu proběhl ve sportovní hale v Šumperku cvičebně 
výukový seminář Moderního sportovního karate.
     Tento seminář se koná několikrát v roce, vždy pod vedením koordinátora MSKAI pro Českou 
republiku mistra Miroslava Zezulky, nositele 3. Danu (třetího mistrovského stupně). Mistr 
Zezulka na tomto semináři měl k dispozici nejen několik dalších mistrů, ale také tutory, 
korektory a trenéry, kteří zde pomáhali při výuce nováčků a také sbírali cenné zkušenosti.
     Semináře se zúčastnilo celkem na 150 cvičenců. Prvý víkend byl zaměřen především na 
výuku nižších technických stupňů. Důraz byl kladen zejména na techniku a sparingové cviky (se 
soupeřem). To znamená správné a precizní provádění jednotlivých úderů, kopů a celých 
útočných i obranných sekvencí,  přesnost, rychlost a dynamiku.
     Třetí víkend se v mnohem podobal tomu prvnímu s tím rozdílem, že byl zaměřen na výuku 
cvičenců, kteří již jsou nositelé oranžových pasů. Zde byl mimo jiné kladen důraz také na 
technickou i taktickou složku karate. Rovněž se většinu času trénovalo ve dvojicích 
s partnerem. Procvičovaly se převážně taktické sekvence v bojových situacích.
     Během celého cvičebně výukového semináře všichni zúčastnění skládali zkoušky na vyšší 
pás dle své vlastní technické vyspělosti. Na druhém víkendu proběhl turnaj, na kterém si 
cvičenci ověřili své bojové schopnosti, koncentraci a psychické  kvality. Mohli se srovnávat 
s bojovníky z jiných oddílů naší republiky.
     Na samý závěr semináře předal mistr Zezulka certifikáty všem, kteří úspěšně složili zkoušku 
na vyšší stupeň technické vyspělosti. Těm, kteří se ve formách, sparingu či ve sportovním boji 
umístili na medailových pozicích, předal diplomy. Ve svých slovech na rozloučenou projevil 
spokojenost s průběhem semináře i s celkovou organizací. Ukázal rovněž rezervy a možnosti 
dalšího zdokonalování našich karatistů. Každý účastník pochopil, že přes svou náročnost byl 
celý tento seminář cenným přínosem pro jeho další správný vývoj. 



Zde jsou výsledky našeho oddílu:
Forma:  set – 1. místo Ivana Nevludová
            50. – 1. místo Ivana Nevludová
             20. – 3. místo Radana Bočková
Sparing:  muži pod 16. let - 1. místo Lukáš Muladi
                             ženy pod 16. let - 2. místo Radana Bočková
                                                          3. místo Monika Staňková

muži 8. - 7. stupeň - l. místo Petr Muladi
Sportovní boj: ženy absolutní – 1.  místo Ivana Nevludová
    V celkovém hodnocení se oddíl MSK Krmelín umístil těsně na druhém místě za oddílem 
Polička.
     Podzimní turnaj je jedním ze čtyř turnajů z testovní praxe (mimo zimního, jarního a letního 
turnaje). Tyto soutěžní akce jsou identické  co do počtu i struktury s obdobnými soutěžními 
akcemi MSK v Evropě.     
     V kategorii oddílů se sčítají všechny získané body každého člena oddílu (1. místo = 8 bodů, 
2. místo = 5 bodů, 3. místo = 3 body, 4. místo = 2 body).

     Sečtením dílčích výsledů z jednotlivých turnajů v roce 2003 se oddíl MSK Krmelín v těžké 
konkurenci neztratil – se ziskem celkem 154 bodů obsadil skvělé 1. místo.
     Tento skvělý výsledek svědčí o dobré připravenosti, dobré partě a také o tom, že  k tréninku 
v našem oddílu přistupujeme svědomitě a s patřičným elánem. Naši trenéři rádi předají své 
zkušenosti všem, kteří se chtějí naučit kvalitnímu bojovému umění.
                                                                                                               Jiří Plaček, vedoucí oddílu

Sbor dobrovolných hasičů.

Podzimními koly hry Plamen a celoroční soutěže dorostu začalo poslední čtvrtletí roku. Naše 
mládežnické kolektivy získaly pěkná umístění, která mohou zúročit v jarních kolech. Dorostenky 
a dorostenci obsadili shodně v okresním kole 1. místa, starší žáci 5. místo.

V souladu s cvičebním rokem odborné přípravy členů sboru se v říjnu uskutečnilo námětové 
cvičení na dřevěnou chatu Junák v Krmelíně. Úkol zněl: uhasit požár chaty, zajistit, aby se 
požár nemohl rozšířit na vedle rostoucí les a dálkovou dopravou vody z hydrantů doplňovat 
cisternu. Zejména pro mladší členy sboru bylo cvičení přínosem, neboť dobře zažité návyky a 
znalost umístění materiálu ve vozech jsou nutností při ostrých zásazích, v reálném čase.    

Pohárové soutěže s příchodem podzimu pomalu ustávají, poslední se pořádají v říjnu. 
Závěrečné cvičení v sobotu 8.11. tak bylo definitivní tečkou za závodní sezónou. Kolektivy 
dorostu, mužů a žen se sešly, aby soutěžily v požárním útoku. I při zjednodušení pravidel 
předvedly týmy výborné výsledky. Konečné pořadí od posledního místa - ženy (34,721 s), 
dorostenci (23,569 s), dorostenky (23,266 s) a muži (20,178 s). Po útocích následovalo 
posezení s gulášem, při němž jsme zhodnotili uplynulý rok a prohlédli video z úspěšného 
zájezdu na Dolní Bečvu.      

V měsíci listopadu se zúčastnilo 6 našich členů týdenního školení v Jánských Koupelích. 
Absolvování kursů velitelů a strojníků je nezbytnou podmínkou členů sboru, zařazených 
v těchto funkcích.

Výroční valná hromada sboru má termín 20.12.2003. Zhodnotí uplynulý rok, činnost sboru a 
zásahové jednotky, hospodaření, ocení úspěšné členy a v neposlední řadě stanoví plán práce 
na další rok.

Hned první akcí příštího roku má být tradiční pokus o zdolání Lysé hory. Muži se budou 
připravovat na získání odznaku odbornosti Hasič I. - III. stupně. Hasičský ples má v roce 2004 
stanoven termín 7. února.  

Konec roku a poslední den Silvestr se slaví různým způsobem. V kruhu rodiny, restauraci, 
na velké zábavné show a ve větších městech i na velkých prostranstvích. Nezbytným doplňkem 
oslav se stalo používání zábavné pyrotechniky. Mějme naději, že lidé již přestali podomácku 
vyrábět různé rakety a petardy, jejichž neopatrným používáním vznikají nejvážnější úrazy a 



poškození zdraví. Avšak i při manipulaci s pyrotechnikou průmyslově vyráběnou je nutné 
dodržovat doporučené zásady – návod pro použití, udržovat odstup při odpálení, nepoužívat 
uvnitř místností a.j. Nejednou se podařilo uživateli udělat světelný a zvukový efekt, ale i zapálit 
stodolu, byt či jiné zařízení. Odstrašujícím případem by měl být požár diskotéky v Karviné, při 
němž zahynula dívka a 60 lidí bylo zraněno. 

Nekončeme takhle smutně, oslavte nadcházející svátky a konec roku s vědomím, že 
s každou vystřelenou raketou projasňujete budoucnost pro lepší vyhlídky nebo splnění Vašich 
předsevzetí a přání a radost blízkých. 
                                                                                                     SHD Krmelín, Ing. Mojmír Knebl

                                                                                     
KUBA VE VZPOMÍNKÁCH po 30 letech - pokračování

     Vánoce v Alamaru v roce 1967 ? Neuvěřitelné i pro nás. Vánočním stromečkem byl 
banánovník, výšky 1,5 m, který jsme asi 2 měsíce měli připravený v  kbelíku, zalévali, aby 
vydržel. Byl ozdoben papírovými řetězci, které s dcerou vyráběly kromě kubánských i děti 
ruských a německých sousedů. I kapr chyběl, byl nahrazen hovězím masem. Hrachové 
polévce, pasírované, se Kubánci divili. Takto upravenou nikdy předtím nekonzumovali. Seděli 
jsme v letních šatech, poslouchali koledy z magnetofonu, vzpomínali na domov a dívali se na 3 
ks jablek, které byly na stole. O vánocích byl přídělový systém obohacen o jablka a vepřové 
maso. A cukroví ? Pekla jsem to, které nevyžadovalo krémové náplně. Přídělové solené máslo 
bylo pro cukroví nepoužitelné. Ale i tak, piškotové řezy s ovocem, sněhové pečivo, kynutá těsta 
- cukroví bylo dost. Děti k nám stále přicházely a 26. prosince jsem pekla kynutý závin s 
čokoládou znovu.
     Se Zinaidou jsme mnohokrát zavítali do mořského akvária. Představte si tunel, kterým 
procházíte a z obou stran za skleněnými stěnami sledujete život v moři. Tabule skla jsou 
osvíceny a pozemšťan žasne. Vidíte bílé korálové útesy, mořské sasanky, červené hvězdice, 
zelené řasy a mezi nimi stříbřitá  těla ryb, malé bílé žraloky, mořské želvy a je-li v kamenu díra, 
je v ní zabydlen krab, který, když vytaženým klepetem o  plující předmět zavadí, ten je jeho. V 
tunelu ztrácí člověk pojem o čase. Každému pohybu za sklem se obdivuje, jde z té podívané 
věřte, i strach. Akvárium je hojně navštěvované, nejen Kubánci. V chodbě je příjemný chlad, 
který končí výstupem do parku. Ty jsou zase jiné. Procházíte se mezi keři kvetoucích oleandrů -
bílé, červené, růžové. Mezi nimi rostou banánovníky, jsou zajímavé i červenými květy a 
následně velkými trsy plodů. V žádném parku nechybí ananasy, zelené trsy, ze kterých vyrůstá 
na stvolu  plod. Kulisou parků jsou palmy. Stojí-li na okraji, jsou větry jejich kmeny až 
nebezpečně nakloněny. Při prvním doteku jsem měla dojem, že jsou z betonu. V parcích jsou 
stánky, kde nabízejí šťávu z cukrové třtiny. Je přesladká.
     Velkolepá byla návštěva muzea. Vábily nás výstavy obrazů. Pracovník muzea nám vyprávěl 
o historii země. I o tom, že až do počátku minulého století byla Havana velmi nezdravým 
městem, které postihovaly tropické epidemie, zvláště malárie a žlutá zimnice. Jednou z 
nejhorších byla epidemie, která vypukla okolo roku 1900, hned po válce za nezávislost. 
Tehdejší lékařská věda již dovedla rozpoznat nositele choroby, komára. Podařilo se zbavit 
tohoto hmyzu, epidemie ustaly. Postupným rozšiřováním hygienických zařízení, zavedením 
dokonalého systému zásobování vodou se podařilo z nezdravé Havany učinit jedno z nejlepších 
rekreačních subtropických středisek světa. Město mělo v roce 1970
1 300 000 obyvatel. Bylo příliš velké na zemi, která měla 8 mil. obyvatel. Zajímavé je, že 
formálně se stala hlavním městem až v roce 1953, kdy bylo rozhodnuto, přenést sídlo kubánské 
vlády ze Santiaga do Havany, protože se tam postupně soustředil všechen politický a 
hospodářský život. I o malíři Pablu Piccasovi toho věděl hodně. Osobně nás doprovázel do 
sálu, kde byly vystaveny 2 originály jeho obrazů - Holubice a Guernica. Žádné zabezpečovací 
zařízení, ostraha. Volně se okolo obrazů procházelo. Na naše dotazy nám bylo sděleno, že se 
jedná o projev oboustranné důvěry.  Ano, čtete dobře.
     Byli jsme častými návštěvníky ZOO. Zahrada s rozsáhlou vodní plochou, spojenou mosty. 
Na vodě mříže a pod ní krokodýli. Růžoví plameňáci, množství opic, sloni, tygři, lvi, papoušci a 



zvláštní voliéra s názvem - Slavík. Procházeli jsme teráriem, kde kromě hadů, pavouků, 
škorpiónů byla  i líheň s želvičkami.
     Z jedné návštěvy jsme se vraceli bez fotoaparátu, značka "Zorkij". Vyzvedli jsme si ho na 
našem velvyslanectví v Havaně. Poctivému nálezci - zřízenci ZOO - jsme ho pak v roce 1971, 
při návratu domů, darovali. Nikdy nezapomenu na slova, která nám řekl:  "Vidíte, schází  mi teď 
od lokte ruka. Někdy je člověk v situaci, kdy už život ani nemá cenu. A vidíte, přijde moment, 
kdy jsem mohl pomoci a já děkuji nejen za foťák, ale za to, že jste se přesvědčili, že jsme čestní 
lidé. Ať se jen s takovými setkáváte u vás doma. Ať ...    
                                                                                                                         Ludmila Adámková

Náš rozhovor

     Již několikrát jsme na stránkách zpravodaje otiskli zajímavosti z cest do ciziny, které prožili 
naši čtenáři, ať už to bylo z dovolené  či služebních cest.
V tomto vydání, posledním v tomto roce, se rozhodla  redakční rada uskutečnit rozhovor 
s ředitelem  naší školy panem Mgr. Dušanem Ignačíkem, který v letošním roce absolvoval se 
souborem „Pěvecké sdružení moravských učitelů“ a souborem
„Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity“ zájezd do USA, Kanady a Brazílie. Požádali 
jsme proto pana Ignačíka, aby nám  řekl, co na těchto zájezdech prožil, a také nám přiblížil 
zajímavosti z těchto zemí.    
1) Na které pozvání se  cesta do USA a Kanady uskutečnila a kolik vystoupení se v těchto 
státech konalo ?

Byla to česká obec emigrantů a tři roky se sháněli  sponzoři. Zájezd se uskutečnil v rámci stého  
výročí od založení  Pěveckého sdružení moravských učitelů. Vystupovali jsme v Kanadě poblíž 
Toronta:  např. v Montrealu v kostele, kde nás shlédlo 800 diváků, v USA v Albery, na 
poloostrově Cap Code, v New Yorku.

2) Jak na vaše vystoupení reagovalo kanadské, americké a brazilské obecenstvo ?
Jak byl přijat váš repertoár ?

V rámci obou turné byl ohlas publika značný, ale brazilské obecenstvo  předčilo severoamerické 
svou spontánností a srdečností.  V Brazílii to bylo na festivalu v Cabo Frio 160 km od Rio de 
Janeiro. Festival trval 5 dnů a my jsme byli jediný evropský sbor a náš repertoár byl  
temperamentními Brazilci přijat s nadšením.  Ubytováni jsme byli jednak v hotelích a také 
v rodinách (USA, Kanada) . Náš repertoár byl převážně v české sborové tvorbě:  Smetana, 
Janáček, Martinů, Ježek, Voskovec a Werich.

3) Je všeobecně známo, hlavně v USA, že  lidé vůbec nevědí, kde leží Česká republika. 
Přesvědčili jste se o tom i vy ? (Hodně si nás pletou s Jugoslávií nebo s Ruskem).

Vzdělaní občané těchto zemí to vědí. Někteří už dokonce v Česku byli.

4) Měli jste při pobytu v těchto zemích nějaké potíže? Jak jste snášeli podnebí? Jaký byl let ?

Let byl vynikající, i když sedět 10 až 12 hodin v letadle je únavné. Do Brazílie jsme odletěli v 
létě,  přiletěli do " 10 stupňové zimy", během týdne bylo jaro a domů jsme přiletěli na podzim. 

Během 14 dnů jsme zažili 4 roční období. 

5) Jistě bude naše čtenáře zajímat váš jídelníček během pobytu . Česká kuchyně je  výborná, 
ale určitě odlišná od americké či brazilské.

V Americe je velice pestrá strava, ale musíte si ji najít. V Americe se hodně plýtvá jídlem. Jsou 
tam samoobslužné restaurace, kde jsou i evropská jídla. Obdobné je to i v Brazílii.



6) Které oblasti nebo města se vám v Americe i Brazílii nejvíce líbila a do kterých by jste se rádi 
vrátili ?

Všude. Montreal, první město amerického stylu, Toronto – hodně mrakodrapů, Washington –
všude americké vlajky, které potvrzovaly národní hrdost. Taktéž to bylo i v Brazílii. Rio de 
Janeiro ohromilo skloubením přírody s civilizací. Všude se hraje fotbal a děti jsou i v tomto 
směru vychovávány.
Rádi bychom ještě navštívili Austrálii a Nový Zéland. Uvidíme, jestli to vyjde.
     Děkuji za rozhovor.                                                                             rozmlouval Josef Menšík 

M e z i   n á m i  . . .

     "Sejdeme se v 5 hodin v knihovně", těmito slovy se loučila 2 děvčata asi v polovině listopadu 
u naší prodejny potravin. Byla jsem tou větou nesmírně potěšena. V době enormního rozmachu 
práce s internetem, kde se dá  najít všechno, se zdá, že i knihy se stávají druhořadými. Chvála 
Bohu, že tomu tak v naší obci není. A je to mladá generace, která do knihovny zajde. Pravda, 
podepsali se na návštěvnosti i pracovníci, kteří v knihovně pracovali i dosud pracují.  Kéž by se 
návštěva knihovny stala tradicí pátečních odpolední !
     Zprávám v médiích i v tisku, že dochází ke změnám na naší planetě, jsme nevěnovali 
pozornosti. Letošní  léto, kdy ranní předpovědi upravovaly teploty v rozmezích 30 až 34 stupňů 
C, nás přesvědčily a podzim s počátečním obdobím zimy? V neděli 30. 11. na svátek Ondřeje 
jsem darovala kytičku sedmikrásek. Třeba i tyto teplotní změny zapříčinily, že o Vánocích v 
mnoha rodinách bude u stolu volné místo. Odešli naši spoluobčané. Vím, o čem píši a píši-li o 
občanech, kteří práci pro obec jakýmkoliv způsobem dokumentovali, zmíním se o dvou. Pan 
Radomír Velička, který téměř 46 let vedl kroniku obce a pan Jan Peter, který se s mnoha 
občany jménem obce loučil.
     Je prosinec, čas adventu, doba předvánoční. Od září již začaly reklamy o Vánocích, tisk 
zveřejňoval  vánoční trhy a stánky již měly čokoládové figurky k Mikuláši. Nevím, pokud se tato 
kampaň obchodníkům vyplatí, začnou v příštím roce třeba květnem. S měnícími se časy dostaly 
i tradice jinou podobu. Nicméně jsme se "prý" otevřeli světu, a to mimo jiné znamená, že ten 
svět k nám importuje  své zvyky a obyčeje. Nemyslím, že bychom je museli a měli akceptovat 
beze zbytku. Osobně se například o Vánocích obejdu bez Santa Clausů a staromilecky se 
spokojím s Ježíškem. A stejně i s tradičně připravenou štědrovečerní večeří. Babička mi 
vyprávěla, že se celý den 24. 12. držel půst. V poledne byla česneková polévka, večer polévka 
hrachová, následoval houbový kuba, pak rybí polévka. Na stole byla vždy omáčka povidlová s 
mandlemi a rozinkami a asi za hodinu se podával smažený kapr s bramborovým salátem. 
Večeře byl obřad, jedlo se po etapách, zpívaly se koledy, vyprávělo se a vzpomínalo. I se 
skromnými dárky pod stromečkem byla neopakovatelná štědrovečerní pohoda. 
     V naší obci se 24. 12. traduje ještě jiný rituál. Ve všech
hospodách a restauračních zařízeních se připravuje vařonka
a stává se trendem všude ji okusit. Ještě, že před návštěvou
hospody se zajde na hřbitov zapálit svíce !

   Před štědrým dnem připravujeme bramborový salát. 
Zkuste, aby:
- brambory nestejných velikostí byly ve stejné době uvařeny, propíchneme před varem 
  velké brambory jehlicí
- jsme neslzeli při krájení cibule,  mějme v puse doušek tekutiny, který po dobu krájení
  nesmíme spolknout
- v případě, že ryba je cítit bahnem, předejdeme pachuti, když do strouhanky na
  obalení přidáme lžíci strouhaných ořechů
- nám po osmažení neopadával z řízků obal, obalme je místo ve vejcích jen v bílcích

Nabízím recept omáčky, kterou jsme někdy připravovali na Nový rok. 



Slívovačka:
     Švestková povidla, mohou být i zcela tuhá, rozvaříme s trochou vody do omáčkové 
konzistence a po provaření zahustíme strouhaným perníkem. Pak přidáme strouhanou 
citrónovou kůru, 2 rozdrcené hřebíčky a krátce necháme přejít varem. Na nahřátý talíř uložíme 
bramborové knedlíky, uzené maso a přelijeme slívovačkou.
     Mezi námi - já vím, že máme třistapětašedesát dní v roce na to, abychom tomu druhému a 
celé rodině dali najevo, že nám na pohodě záleží, že se máme rádi. Připomínám to jen pro 
případ, že jsme ve shonu snad trochu pozapomněli, a už nějakou dobu si city necháváme 
jenom pro sebe, vidíme jenom sebe, nezáleží nám na ostatních. Doba adventní v rozjímání je 
tou nejvhodnější příležitostí. 

- Milostiplné Vánoce, pevné zdraví v roce 2004 Vám přeje
                                                                                                              Vaše Ludmila Adámková

P O D Ě K O V Á N Í
 paní Ludmile Bočkové za celoroční péči o zelené plochy před Hasičskou zbrojnicí  a před 

Obecním úřadem
 manželům Gracovým za jejich velkorysost při poskytnutí svého pozemku pro výstavbu 

chodníku pro pěší a cyklisty
 panu Jaroslavu Staňkovi a zejména pak firmě Fulneček z Proskovic a p. Leoši Lyčkovi za 

nevšedně obětavý přístup při opravě oběhového čerpadla topení v Základní škole T.G.M. 
v neděli 7. 12. 2003 v době od 20.30 hodin do 1.30 hod.

                                                                                                 Ing. Václav Zezulka, starosta obce
_________________________________________________________________

PLESOVÁ SEZONA V ROCE 2004

  9. ledna MŠ - Country bál (pro dospělé) Obecní dům 
17. ledna KDU - ČSL Obecní dům
24. ledna TJ SOKOL - futsalisté Restaurace Benátky
31. ledna TJ SOKOL sportovní hala
  6. února ZŠ - Dětský maškarní bál sportovní hala
7.  února SDH sportovní hala

21. února ODS Obecní dům
28. února   ZŠ - Školní ples                              Obecní dům             
_________________________________________________________________        

Restaurace Benátky Vás zvou 

Restaurace Benátky, Brušperská, 739 24 Krmelín 181, tel.: +420 604 125 725

       
     Občané mohou své příspěvky do zpravodaje odevzdat na obecním úřadě.
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