Občasník č. 4

Prosin 2004

Vánoční přání

Světla pomalu přibývá.
Čtyři svíčky na adventním věnci
vystřídá svátečně osvětlený
a ozdobený štědrovečerní strom.
Zaznění zvonečku zahajuje slavnostní večer. Přejeme
si navzájem radostné a pokojné Vánoce. Kéž by nám
zůstalo otevřené srdce pro radost a lásku i pro další
dny v roce. Abychom k sobě nebyli milí jen jednou
v roce, ale aby podobných chvil v našem životě
přibývalo!
Starosta obce, zastupitelstvo obce,
zaměstnanci Obecního úřadu v Krmelíně
a členové redakční rady

Informace o dění v obci od 10. zasedání zastupitelstva
obce (19. 7. 2004)
• 19. 8. 2004 proběhla kolaudace tenisových kurtů
• uskutečnilo se řízení k povolení zkušebního provozu kuchyně v ZŠ
• provádí se rekonstrukce místností v suterénu zdravotního střediska pro zřízení masáží (ﬁrmaVIP s. r. o.)
• pro práce na území obce přijat p. Robert Molnár
• p. Sýkorová úspěšně absolvovala zkoušku zvláštní odborné způsobilosti se zaměřením na
finanční hospodaření a finanční audit
• Ministerstvu pro místní rozvoj zaslána částka 50 000 Kč k vypořádání dotace na technickou
infrastrukturu na ul. Za Křížem
• asfaltovým recyklátem opraveny ulice Za Křížem, Lyskova a Na Nový svět
• u ČOV na Světlově opraven můstek v ceně 16 150 Kč bez DPH (po odcizení plechů)
• s SMP podepsána smlouva o prodeji plošné plynofikace se splatností částky 6 032 360 Kč do
konce roku 2004
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• bude provedena oprava podlahy v garáži Hasičské zbrojnice v ceně cca 200 000 Kč bez
DPH
• schválení prodeje pozemku o ploše 15 m2 zastupitelstvem města Ostravy z majetku Nové
Bělé do majetku obce
• objednána oprava ostrůvku v silnici I/58 naproti hřbitova
• objednána oprava zábradlí můstku ulice Na Nový svět
• proběhla kontrola použití dotace z Ministerstva kultury pro místní knihovnu

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 18. 10. 2004
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 10. zasedání zastupitelstva obce
c) rozpočtové opatření č. 1, schválené radou obce dne 29. 9. 2004 a rozpočtové opatření č. 2, schválené radou obce dne 13. 10. 2004
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Krmelín, evidenční číslo jednotky 812 154, ve výši 600 Kč k zabezpečení
výdajů za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného operačního
a informačního střediska HZS kraje mimo jejich územní obvod
b) výkup pozemku parc. č. 193/3 o ploše 21 m2 z majetku manželů Vybošťokových do majetku
obce za cenu 50 Kč/m2
c) prodej části pozemku parc. č. 787/1 z majetku obce, a to díl „a“ o ploše 154 m2 sl. Markétě
Šindlerové a díl „b“ o ploše 114 m2 p. Horymíru Šindlerovi, oba díly za cenu 400 Kč/m2
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) zpracovat smlouvu s Tělocvičnou jednotou Sokol Krmelín o částečném navrácení investičních nákladů obce na výstavbu tenisových kurtů
b) projednat s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových možnost rozdělení pozemku parc. č. 54/1 pro potřeby obce vzhledem ke schválenému územnímu plánu obce a potřebě
vlastníka budovy
c) zpracovat přehled o úhradě poplatků za vývoz popelnic

Sdělení obecního úřadu
Ceny vodného a stočného pro rok 2005
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava ze dne 26. 11. 2004 bylo rozhodnuto s platností od 1. ledna 2005 uplatnit následující ceny včetně DPH:
Voda pitná (vodné)
20,43 Kč/m3
Voda odvedená (stočné)
18,49 Kč/m3
CELKEM
38,92 Kč/m3
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Výsledky voleb do zastupitelstva Moravskoslezského
kraje v obci Krmelín
Číslo
voleb.
Název volební strany
strany
4
8
14
15
19
21
23
25
26
30
32
33
34
36
39
41
45
51
52
53
54

Strana pro otevřenou společnost
KDU – ČSL
Unie svobody-Demokratická unie
Republikáni Miroslava Sládka
Nezávislí
Strana zelených
Strana práce
České hnutí za národní jednotu
Občanská demokratická strana
Svobodní
Helax – Ostrava se baví
Koruna Česká (monarchistická strana) Pravý Blok – strana za odvolatelnost politiků
Česká strana sociálně demokratická
Evropští demokraté
SNK sdružení nezávislých
Strana zdravého rozumu
Morava
Národní sjednocení
Občanská demokratická aliance
Komunistická strana Čech a Moravy

Počet osob zapsaných do voličského seznamu
Počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek

Počet odevzdaných hlasů
OkrOkrsek
sek
Obec % hlasů
č. 1
č. 2
1
1
0,162
65
36
101
16,422
4
4
0,65
3
3
6
0,976
4
2
6
0,976
2
4
6
0,976
1
1
0,162
164
122
286
46,504
Odstoupili z voleb
43
28
71
11,545
6
6
0,976
11
11
22
3,577
1
1
2
0,325
1
1
0,162
69
33
102
16,585
896
374
374

630
242
242

1526
616
616

100
40,367
40,367

Příprava změny územního plánu obce
Nabízíme občanům možnost podat podněty na změnu územní plánovací dokumentace
obce Krmelín, a to písemně do 31. 1. 2005 na Obecní úřad v Krmelíně.
Předpokládá se částečná úhrada nákladů po žadateli změny dle § 19 stavebního zákona.
Ing. Václav Zezulka, starosta
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Naši jubilanti
Významná životní výročí v měsících říjnu, listopadu a prosinci letošního roku oslavili a oslaví
tito naši spoluobčané:
Emilie Holbojová
70 let
Imrich Čikás
70 let
Jan Sládek
70 let
Ludmila Zezulková
75 let
Božena Golková
80 let
Vítězslava Slavíková
80 let
Lydie Valová
80 let
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, hodně rodinné lásky, pohody, štěstí
a spokojenosti.
Svátečním nedělním dopolednem v měsíci říjnu bylo přivítání našich nových občánků do
svazku obce:
Václav Sasín
Nikola Vávrů
Václav Havránek
Lukáš Kocmánek
Petra Slavíková
Antonín Koděra
Alex Komárek
Sára Slavíková
Klára Dokoupilová
Matěj Mácha
Sára Tardy
Václav Šimeček
V podzimních měsících tohoto roku nás opustili:
Aloisie Dřevojánková 84 let
Božena Lyčková
85 let
Rodinám zemřelých vyslovujeme hlubokou soustrast.

Hana Plačková

Pořad bohoslužeb v naší
Starobělské farnosti o VÁNOCÍCH
2004 v Krmelínském kostele
sv. Jana a Pavla
24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
1. 1. 2005
2. 1. 2005

Štědrý večer: mše svatá - tzv. „půlnoční“
1. Svátek Vánoční – Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně
2. Svátek Vánoční – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
sv. Silvestra
Nový rok – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
neděle – 2. neděle po narození Páně

ve Staré Bělé, kostel sv. Jana Nepomuckého
24. 12.
Dětská štědrovečerní mše
Štědrý večer: mše svatá – tzv. „půlnoční“

19:30
9:15
9:15
8:30
9:15
9:15
14:45
21:00
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1. Svátek Vánoční – Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně
Večerní mše sv.
2. Svátek Vánoční – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
sv. Silvestra
Nový rok – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Večerní mše sv.
neděle – 2. neděle po narození Páně

7:30
17:00
7:30
16:00
7:30
17:00
7:30

v Proskovicích, kostel sv. Floriána
24. 12.
Štědrý večer: mše svatá - tzv. „půlnoční“
25. 12.
1. Svátek Vánoční – Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně
26.12.
2. Svátek Vánoční – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
1. 1. 2005
Nový rok – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
2. 1. 2005
neděle – 2. neděle po narození Páně

23:00
10:35
10:35
10:35
10:35

26. 12.
31. 12.
1. 1. 2005
2. 1. 2005

VÁŽENÍ OBČANÉ
Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert, který se uskuteční
v sobotu 8. ledna 2005 v 16.00 hodin
v kostele sv. Jana a Pavla v Krmelíně.
Vystoupí pěvecký sbor Lašan z Brušperka.
Z programu jejich vystoupení uvádíme:
- Vánoční mše Emila Háby
- Graduale Leoše Janáčka
- koledy, pastorely, Ave Maria, Spirituály a další vánoční skladby
Zpěváci se těší na Vaši hojnou účast.

Tříkrálová sbírka 2005
Podobně jako v minulých létech bude v prvních dnech
roku probíhat v celé České republice „Tříkrálová sbírka
2005“. Pořadatelem této sbírky je Sdružení Česká katolická
charita se sídlem v Praze. Sbírka byla osvědčena Magistrátem hlavního města Prahy podle ust. § 4 odst. 1 zákona
č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých
zákonů (zákon o veřejných sbírkách) č. j.: MHMP/159286/
2003.
Tříkrálové sbírky 2005 se zúčastní také Charita Ostrava
ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra. Tato sbírka bude
pořádána od 2. ledna až do 12. ledna formou koledování
skupinek – Tří králů s prosbou o přispění ﬁnančního daru na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla.
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Z příspěvků dárců budou podpořeny tyto projekty:
Rozvoj chráněných dílen – pracovní uplatnění handicapovaných lidí.
Výstavba hospice v ostravském regionu.
Projekt „První šance“ – ubytování sociálně znevýhodněných mladých lidí.
Terénní služba pro osoby bez přístřeší.
Charitní dům sv. Veroniky pro onkologicky nemocné lidi v Paskově a další.
Obracíme se na všechny občany s laskavou žádostí o pomoc při Tříkrálové sbírce 2005. Protože
bez podpory lidí, kteří vnímají potřeby osob trpících jakýmkoliv handicapem se neobejdeme,
věříme, že se zapojíte Vy i Vaše děti do této krásné akce s úmyslem pomoci potřebným. Za Vaši
účast a pochopení předem děkují a vyprošují požehnání i Vašim blízkým.
Vedení Charity Ostrava Martin Pražák, vedení Charity sv. Alexandra Ing. Pavel Folta

V Krmelíně vyjdou stejně jako v minulých létech skupiny tří králů do našich domácností, aby koledovali pro ty, kteří to nejvíce potřebují. Můžete je
očekávat také již od 2. ledna 2005.

Ing. Jan Šperlín, Lenka Staňková

VÁNOČNÍ SVÁTKY
Vánoce, kouzelné slovo, při jehož zvuku se rozzáří oči v očekávání pohody
a radosti. Štědrý den je spojen s krásným zvykem obdarovávat své blízké.
Základem křesťanských vánoc je biblický příběh o narození Ježíše Krista
a oslava této události. Církev časově spojila narození Spasitele se starým mýtem zimního slunovratu, vyjadřujícím vědomí o věčném vítězství života nad
smrtí a světla nad tmou. Svátek narození Páně se od 4. století šířil z Říma po
celém křesťanském světě. Tato zvláštní vánoční atmosféra přežívá po staletí.
Dny, kdy se blíží Vánoce, zaznamenáváme již při Adventu. Délka adventní doby je proměnlivá:
vždy to jsou 4 neděle před 25. prosincem. Aby se ta dlouhá doba očekávání, těšení, zpestřila, zdobíme si na toto období své byty adventním věncem se 4 svíčkami, které postupně každou neděli
zapalujeme. V poslední době se stále častěji objevují adventní věnce i na dveřích domů. K představě adventu v našich městech patří také stavění vánočního Stromu republiky, který bývá od 20.
let 20. století (z podnětu R. Těsnohlídka) stavěn na náměstích, aby připomněl i cíle charitativní.
V dnešní době nenajdeme na náměstí jen rozsvícený stromek, ale převážně se jedná o výzdobu
celého města.
Čas očekávání nám vedle přípravy dárků pro naše milé zpestřují návštěvy věrných souputníků adventu – Barborky a Mikuláše. Sv. Barbora (4. 12.) nám dnes většinou splývá s představou
větvičky, která rozkvete na Štědrý den. Zakrátko následuje Barborku návštěva přítele dětí, Sv.
Mikuláše (6. 12.). Součástí jeho doprovodu bývá anděl a čert (v minulosti dokonce celý maškarní
průvod), kteří hodné odměňují a zlé trestají. Mikulášskou nadílku dostáváme tak, jak je to v mikulášské tradici, i do rána za okno do punčochy či do misky. Dříve byl adventní čas dále zpestřován oslavou Ambrože (7. 12.) a chozením Lucek (13. 12.). Z nich v našem podvědomí zůstalo
známé pořekadlo o Lucii, která noci upije.
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Advent se pomalu nachýlil a již tu je Štědrý večer – vigilie Slavnostní Narození Páně. Byt máme
vánočně vyzdobený větvičkami, zlatým a zeleným jmelím s vůní dobrot. Po tradičním půstu během dne (aby bylo vidět zlaté prasátko), ten se už moc nedodržuje, následuje tradiční večeře. Její
hlavní součástí je vedle krajových jídel, jako např. houbový kuba či hubník, především hrachová
nebo rybí polévka, kapr s bramborovým salátem. Při štědrovečerní večeři bývá uplatňována řada
lidových zvyků, které se přenášejí z generace na generaci a dochovaly se dodnes. Vypněme na
chvíli televizor, světlo, rádio. Zapalme svíčku, stromeček, zazpívejme koledy, rozkrojme jablíčko
a zaposlouchejme se do životního příběhu toho, jehož narození se chystáme oslavit.
A potom přichází to hlavní, rozbalování dárků, které se nacházejí pod stromečkem. Je nádherné pozorovat děti, jak chodí s očima dokořán otevřenýma a přemýšlí, který dárek si dříve otevřou.
Je to období klidu a míru jak v rodinách, tak na celém světě.
Vánoce si nedovedeme představit ani bez jesliček. Zpodobňování betlémské události je připisováno Sv. Františku z Assisi na počátku 13. století a mnozí z nás dnes, bez ohledu zda jsou
věřící či ateisté, každoročně navštěvují chrámy a obdivují Betlémy. Chrámové Betlémy jsou většinou daleko výpravnější než ty, které míváme doma. Štědrým večerem Vánoce nekončí. Po něm
přichází svátek Sv. Štěpána (26. 12.), prvomučedníka. V minulosti to byl den spojený s kolední
obchůzkou, s níž si i dnes snad každý vybaví to známé: „Koleda, koleda, Štěpáne …“.
Vánoční pohoda pokračuje připomínkou svátku betlémských dětí (Mláďátek, 29. 12.), oslavíme též počátek občanského roku a již je tu další den, který bývá spojen s kolední obchůzkou:
svátek Zjevení Páně – Tří Králů (6. 1.). Dodnes je spojen s označením veřejí žehnající formulí
(K+M+B 2005). Doba vánoční následující nedělí končí.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků.
Martina Popelářová

Kouzlo jesliček
Dnes jako před staletími podržují si Vánoce své mocné citové kouzlo. Z pokolení
na pokolení přechází tato lyrická inspirace Vánoc. Odedávna, přes dlouhé věky
každoročně ožívá krása a jímavost vánočních svátků.
Český vánoční sen se rozeznívá v pastorální melodii „Hej mistře, vstaň bystře“.
Poznáte onu ryze českou rybovskou notu? Na betlémských nivách anděl budí
spící pastýře. Užaslí, udivení, oslněni nezvyklým jasem zaclánějí si oči a zírají na
tajemný div. Někteří se ulekli, jiní se pohnutě rozhlížejí, betlémské hrady se svou
fantastickou nádherou strmí na skalách a jsou pohádkově ozářeny, jen ovečky poklidně stojí na
svém místě uprostřed mechu, pokorné a odevzdané. Tak to vše zbásnila obrazotvornost tisíců
neznámých betlémářů, tak to vše z poddajného dřeva lípy nožem vyřezala mozolná ruka řezbářova, tak nás vždy znovu tento prostý děj uchvacuje a dojímá. Vše je plné života, dávná událost se
zpřítomnila podivuhodným tvůrčím zážitkem. Lid spěchá, pastýři vytrubují, kdekdo do Betléma
pospíchá. Tam pod věžatým městem, pod skalami, pod kamenitou klenbou chlévské jeskyně se
narodilo Jezulátko.
Jdou. Poznáváme je podle tváří, podle kroje. Jsou to lidé z hor a vrchovin, rázovití venkované, pastevci, domkáři a sedláci. Jdou se poklonit k jesličkám, třímají v rukou své prostinké dary,
nesou s sebou svá srdce. Jsou chudí, avšak jejich štědrost je o to upřímnější a čistší. Kráčejí pod
dřevěnými palmami, podél papírových skal, pohádkovou krajinou po suchém mechu, vůní klihu
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mezi štíhlými jižními cypřiši z jalovcových snítek, bílé ovečky moudře je provázejí v zlatavém
odlesku plápolavých svíček.
Kolik je nás, kteří bychom chtěli alespoň v duchu jít tímto zástupem. A hle, potkáváme darovníky z Třebíče, Jindřichohradecka, Chodska, Orlicka či Ústecka. Nesou nůše, krosny, košíky,
ovoce, drůbež, vajíčka i rendlík s kaší. Ten vzal na cestu vrchovatě naložený trakař, ten s rukama
prázdnýma, jen o holi, nese darem k jeslím toliko svou vroucnost. Tam spěchá myslivec, rozšafný
strejc, chromý stařík z obecní pastoušky. U jeskyně je již dudák a vyhrává. Vánoce rok co rok
tuto scenérii zpřítomňují. Podmanivě a čarovně působí pohádková krása jesliček, ten podivný
kašírovaný svět hradů, skal, palem cestiček a světel. To vše nás dokáže vtáhnout do toho neskutečného světa.
Jiří Votruba, člen Českého sdružení přátel betlémů

Kalendář přání a skutečností
Ke konci roku si každý z nás kupuje kalendář na rok příští. Prodejny nabízejí kalendáře různých podob, tvarů a funkčního zaměření, levnější nebo dražší, černobílé i barevné. Kalendář máme u nás skutečně na dobré umělecké úrovni.
Mám před sebou kalendář na rok 2005. Hezký, s barevnými ilustracemi. Dívám se na prázdné
stránky, prázdná políčka jednotlivých dnů. Vše je zahaleno tajemstvím, a proto to nutí člověka
k zamyšlení. Co všechno se za těmi prázdnými políčky skrývá? Co všechno se během těch následujících 365 dnů může přihodit, jaká překvapení nás čekají?
Každou chvíli se v životě něco stane a ani jinak tomu nebude i v novém roce.. Mnohdy stačí
okamžik a mnoho se může změnit, náš život může dostat jiný směr. Není každý rok stejný, i když
má stejný počet dní. I ten rok 2005 bude mít 8 760 hodin. Kolik volného času pro tvořivou činnost, pro práci i odpočinek. Kolik únavy, starosti, kolik štěstí a radosti je ukryto v těchto hodinách.
Zrovna jsem otevřela stránku, na které vidím 29. březen. Jaký to bude asi den, a co nám přinese?
Jaké bude počasí ? Ať už bude tento den jakýkoliv, přejeme si a usilujeme, aby byl pro každého
úspěšný, a aby byl v míru. A zde zase na jiné stránce vidím Mezinárodní den dětí. Kéž by sluníčko
svítilo a štěstí se usmálo na všechny děti světa. Kolik volných dní. Zde červenec – léto, kam na
dovolenou?
Postupně se všechny kolonky všedních dnů zaplní. Každý den, každá hodina bude mít svůj
program. Na každém z nás záleží, jak se vyplní. Škoda každé hodiny, která nebude využita, která
bude promarněna.
Starý rok končí, nový začíná. Zákony času jsou neúprosné. Před námi leží nepopsané stránky
příštího roku. Obsah je utajený. My ovšem víme, že hodně i na nás záleží, jaký bude i ten náš
příští rok, jak využijeme času, schopností a úsilí ke splnění úkolů.
Každý z nás dostal pozdravy od známých a přátel, ve kterých nám přejí všechno nejlepší. Kéž
by se nám všechna přání beze zbytku splnila. Kéž by hodiny a dny roku 2005 byly vyplněny příjemnými pocity uspokojení z práce, dosažených cílů, rodinné pohody a společného úspěchu nás
všech. Ať úsměvy, dobrá nálada, křik zdravých dětí nás provázejí po celý tento rok.
Anna Jarolímová
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Základní škola vás informuje
Vážení rodiče,
od 1. 1. 2005 nabývá účinnosti zákon č. 261/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání – Školský zákon. V souvislosti s § 123 tohoto zákona Vám
oznamuji, že platba za školní družinu bude od l. l. 2005 poukazována na účet ZŠ T. G. Masaryka
v Krmelíně.
Číslo účtu: 181658812/0300
Konstantní symbol: 0558
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Platbu je nutno uskutečnit do 5. dne daného měsíce. Vyúčtování (nemoc dítěte) bude provedeno půlročně vždy v lednu a červenci daného roku
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

Děti z Krmelína se dostaly do celorepublikové špičky
Mezi stovkou nejlepších škol z celé republiky se v pátém ročníku výtvarné soutěže Orion
pro žáky prvního stupně základních škol umístila ZŠ T. G. Masaryka Krmelín.
Úkolem letošního ročníku soutěže bylo výtvarně pojmout tématiku sportování a aktivního trávení volného času. Děti získají deset velkých skákacích míčů na cvičení, pětadvacet kluzáků na
sníh a spoustu čokolády od vyhlašovatele soutěže. Do soutěže se mohli zapojit jednotlivci i skupiny dětí. Porota letos hodnotila jedenadvacet tisíc prací z více než 2 100 škol z České republiky. Do
první stovky se dostala Základní škola T. G. Masaryka z Krmelína, což je nesporný úspěch. Část
vítězných prací je vystavena v těchto dnech v Praze v Jungmannově ulici v bývalém Domě sportu,
dnes v Dětském ostrově Tramtárie.
(článek uveden v Moravskoslezském dni)
Ředitelství školy blahopřeje všem žákům 3. třídy a především třídní učitelce
paní Mgr. Romaně Tylečkové.

Návštěva Mikuláše
Letošní nadílka překvapila děti ze základní školy již 3. prosince.
Školou procházel důstojný Mikuláš, s ohromnou berlou doprovázen
skupinou andělů.
Jeho nezbytným průvodcem byl Lucifer se svými čertími pomocníky.
Za ohromného hlomozu navštěvovali jednotlivé vyzdobené třídy, kde
žáčci zpytovali své svědomí. Mikuláš si ve své svaté knize ověřil, kdo se
proti loňskému roku polepšil a kdo se i přes čertovskou výstrahu o svou
nápravu ani nepokoušel.
Ty si chtěl Lucifer nejdříve odnést v pytli, pak ale dostali nezbedníci od
čertíků nové varování, paní učitelky i pan ředitel se u návštěvníků přimluvili, a tak nakonec dostali sladkou nadílku od andílků všichni.
Na oplátku děti zazpívaly a zarecitovaly.
Uvidíme, co vyčte ve své knize Svatý Mikuláš příští rok !?
Mgr. Dagmar Jínová
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VÁNOČNÍ JARMARK – 21. 12. 2004
Nakupte si u nás – uděláte dobrou věc,
přispějete dětem všem
na keramickou pec!
9.30–10.30
10.30–11.00
15.30 – 16.30
16.30 – 17.00

jarmark
vánoční akademie žáků školy
pro MŠ, babičky a dědečky
jarmark
vánoční akademie žáků školy
pro rodiče

Z naší mateřské školy

Prosinec, poslední měsíc v roce, bývá často nevlídný, deštivý,
jen někdy, spíše naše děti, rozveselí sněhová nadílka. V tomto
měsíci (21. 12. – zimní slunovrat), je od nás sluníčko nejdále,
ale současně se k nám začíná pomalu vracet a den se začíná
opět prodlužovat. Jen krok za zimním slunovratem přicházejí
Vánoce.
Ano, Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky v celém roce. Možná
jsou ale i takoví, kteří se mnou nesouhlasí, protože tento pojem pro ně symbolizuje
přehnané uklízení, nakupování, vaření a pečení, nervozitu, stres ….. Ale Vánoce mají zcela jinou
úlohu a nesmí se nám jaksi vytrácet z podvědomí. Je to totiž čas k radosti, čas k veselí, čas ke
štěstí, čas být spolu s pocitem bezpečí, čas na obdarování nejen dárky, ale hlavně kouskem lásky,
která sídlí v našich srdcích.
Tento sváteční čas je spojen s množstvím zvyků a tradic. Mnohé z nich se dodržují stále, jiné
jen přežívají na okraji zájmu, některé jsou zapomenuty.
Také v naší mateřské škole si přejeme využít vánočního času se všemi jeho tradicemi k tomu,
abychom spolu s dětmi vnímali přátelství a společenství nejen mezi sebou navzájem, ale i s přírodou a zvířátky. Vytvoříme pro naše děti hezké předvánoční (- čertovské -) i vánoční chvíle se
stromečkem a dárky, plné pohody, klidu, písní a básní a z vyzdobeného prostředí naší mateřské školy se tyto chvíle určitě přenesou
i do rodin, a to prostřednictvím právě našich nejmenších dětí.
Necháme se tedy dětmi ovlivnit, strhnout a prožívat radost s nimi, krásně si vyprávět, číst, vzpomínat …..
Přeji všem dětem krásné, klidné a zdravé prožití vánočních
svátků.
Přeji Vám všem, ať zdraví, láska a spokojenost jsou Vám nablízku po celý příští rok 2005 i na blízku těch, které máte rádi.
Jitka Janková, ředitelka mateřské školy
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Zájmové organizace
Výstavba tenisových kurtů – trochu chronologie…
Když zhruba před rokem po ustavující schůzi tenisu u Tělocvičné jednoty (T. J.) Sokol v Krmelíně (29. 9. 2003) se rozhodlo, že se budeme za ﬁnanční pomoci obce Krmelín ucházet o výstavbu
tenisových kurtů v areálu sportovní haly, málokdo věřil, že bychom byli schopni ještě v následném roce provozovat půl sezóny tenis k plné spokojenosti sportovců. Impulzem celé akce byly
vlastnické vztahy mezi Českou obcí sokolskou (ČOS) a Tělovýchovnou jednotou (TJ) Sokol v Krmelíně, kdy na základě konečného pravomocného rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne
16. 12. 1998 byly pozemky svěřeny do vlastnictví ČOS a stavby (sportovní hala, asfaltové hřiště,
venkovní osvětlení) do vlastnictví TJ Sokol Krmelín. Po pětiletém bezplatném nájmu pozemků
ČOS stanovil pronájem 60 tisíc Kč ročně, což by značně zmrazilo sportovní činnost v naší obci.
Po náročných jednáních se nakonec našlo řešení ke spokojenosti obou stran. Obnovila se po
55 letech Tělocvičná jednota, byť jenom jedním novým oddílem, majetek (pozemky) bude převeden na nový subjekt (T. J. Sokol Krmelín) a nájemné bude zcela kompenzováno službami TJ
pro T. J. (nájem sportovní haly, využívání sociálních zařízení, apod.). Ještě v loňském roce byla
uzavřena smlouva (22. 12. 2003) mezi TJ a T. J. na dobu 10 let, kde jsou zakotveny podmínky
vzájemné kompenzace ﬁnančních nákladů. Obnovou Tělocvičné jednoty Sokol Krmelín a po zaregistrování na Ministerstvu vnitra a po přidělení IČO mohlo dojít k delegování majetku formou
„Smlouvy o výkonu správy nemovitostí“ mezi ČOS a T. J. Sokol Krmelín, která byla podepsána
16. 12. 2003. Tím byla splněna jedna ze základních podmínek výstavby tenisových kurtů, a to je
dořešení vlastnických vztahů příslušných pozemků. Naše organizace (T. J. Sokol Krmelín) po
písemném souhlasu Moravskoslezské župy ČOS v Ostravě (20. 1. 2004) tak mohla bezplatně na
10 let pronajat zhruba 1 900 m2 plochy obci Krmelín na výstavbu tenisového areálu. To bylo
stvrzeno také Smlouvou o budoucí smlouvě mezi oběma stranami (11. 2. 2004). Po odsouhlašení
ﬁnanční pomoci na zastupitelstvu obce události nabraly velmi rychlý spád. Prvním krokem vedle
projektu bylo získat souhlas na vykácení stromů. Komise výstavby kácení podmínila zárukou
ﬁnančního krytí stavby, vydáním stavebního povolení na stavbu tenisových kurtů, ukončením
kácení stromů v době vegetačního klidu, t. j. do 31. 3. 2004 a následně výsadbou nových stromků.
Začal boj s časem, neboť bylo nutno vyřídit spoustu veřejnoprávních vyjádření mnoha institucí,
což se provádělo osobně a v rychlém sledu. Všechno se nakonec podařilo stihnout včas, takže
stavební povolení bylo vydáno Městským úřadem v Brušperku 12. 3. 2004 a souhlas k vykácení
stromů 23. 3. 2004. Nové lípy se vysadily jako pokračování lípové aleje kolem cesty na „Krmelák“.
Výstavba tenisového areálu byla ﬁnančně náročná akce, kde dle projektu se počítalo s investičními náklady ve výši zhruba 1,7 mil. Kč. Obec Krmelín požádala o půlmilionovou dotaci Krajský
úřad v Ostravě v rámci programu „Podpora rozvoje venkovských oblastí MS kraje“, která byla akceptována. Další část (800 tis. Kč) uvolnila obec Krmelín jako bezúročnou výpůjčku T. J. Sokolu
Krmelín, která se začne splácet od roku 2005 po dobu 10 let. Po zaplacení celé částky se po deseti
letech převede majetek na T. J. Sokol v Krmelíně.
Tím byly dojednány a vyjasněny veškeré ﬁnanční i majetkové vztahy a mohlo se začít s realizací stavby. Ve výběrovém řízení uspěla pro spodní stavbu ﬁrma Tenisový klub ARBREX (p. Prorok
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Rudolf, Stará Bělá) a pro položení povrchu fa Jaromír Sibera (Stará Boleslav). Staveniště bylo předáno 15. 4. 2004, ale pro nepřízeň počasí a blátivý terén se mohly zemní práce zahájit až začátkem
května. Začalo se sice se zpožděním, ale s vědomím, že termín předání podkladové plochy zůstává 22. 6. 2004. V tom čase se vozila jen škvára, které se spotřebovalo více jak 900 m3. Všechny
práce pokračovaly dle sestaveného harmonogramu za pozornosti široké krmelínské veřejnosti,
takže položení antukového koberce bylo ukončeno k 15. 7. 2004 a pokračovaly jen dokončovací
práce na oplocení hřiště a úpravě okolí.
Slavnostní otevření tenisového areálu se uskutečnilo 14. 8. 2004 a začala organizovaná tenisová činnost. Kolaudační řízení i za účasti zástupců SM župy ČOS proběhlo 19. 8. 2004 – bez
připomínek.
Otevřel se nový sportovní stánek, který nám závidí mnoho vyznavačů tenisu. Najdou se i skeptici, kteří to považují za zbytečné a nepotřebné. To už tak bývá, že vyhovět všem je zcela nemožné. Jedno však je jasné, že kurty patří svou kvalitou, aspoň dle vyjádření tenisových odborníků
k nejlepším a budou přitahovat zájemce z blízkého okolí. Tříměsíční provoz na kurtech nám již
ukázal mnohé. Vystřídalo se na nich už více jak 200 hráčů, převážně místních. O tenis jeví zájem
i ženy a především naše mládež, kterou chceme kvaliﬁkovaně vést tak, abychom je mohli postupně zapojovat do mistrovských soutěží. Chceme pro děti do patnácti let organizovat prázdninové
volné dopoledne zdarma. Už letos jsme uspořádali několik turnajů ve čtyřhrách a chceme v tom
pokračovat i u mládeže. Přes zimní období máme volné hodiny v hale, kde se učí hrát tenis žáci.
Věříme, že tenis, který nemá v naší obci tradici, se brzy prosadí. Před rokem čítal náš oddíl sotva
20 členů, dnes už máme členů 63. Přípravu i pomoc při realizaci výstavby tenisových kurtů řídil
sedmičlenný výbor T. J. Sokol. Došlo po „svárlivém“ období mezi Tělovýchovnou jednotou Sokol
a ČOS konečně ke konsenzu. Proč by také ne, když 5 členů výboru T. J. Sokol jsou aktivně zapojeni v TJ Sokol Krmelín. Tím jsme vlastně „ vykopali válečnou sekeru“ a ostatním jednotám dali
návod, jak situaci zdárně řešit, aby zvítězil sport nad spory a pletichařením. Je třeba si uvědomit,
že i v naší nevelké obci, vedle sebe existují dva právní subjekty, které se musí navzájem respektovat a co je důležité – měly by si vzájemně pomáhat a spolupracovat. Společným cílem obou
jednot je, abychom v době drogového nebezpečí a jiných nástrah, vytvořili ty nejlepší podmínky
pro sportování především pro naši mladou generaci.
Jak již bylo uvedeno, naši Tělocvičnou jednotu Sokol čeká nemalý úkol ve splacení vypůjčené
částky (800 tis. Kč) v létech 2005 až 2014. Proto musíme i hospodářskou činnost zaměřit k tomuto cíli. Zrevidovali jsme provozní řád na rok 2005, kde jsme oddílové roční příspěvky u dospělých
stanovili na 1 000,- Kč a přijali některá úsporná opatření. Sazby za hodinový nájem kurtů pro
členy i nečleny zůstávají na úrovni roku 2004. Důležité pro hospodářský výsledek bude především co největší vytíženost kurtů, kterou můžeme vylepšit rozšířením členské základny, vhodnou
propagací, dobrou prací správců hřiště, sponzorstvím apod. Jedním z nemalých úkolů je i ochránit nově vytvořený majetek. S vandalstvím se potýkáme od prvopočátku a dál pokračuje. Již několikrát byla poškozena antuková plocha, byly vypáčeny zámky, místně vystřihaný plot ohrazení,
po pletivu se šplhá apod. Hledáme proto společně s TJ Sokol způsoby, jak tomu zamezit, neboť
poškozování majetku a vandalství není jen výjimkou tenisového areálu.
Na závěr bych chtěl všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o realizaci výstavby tenisových kurtů poděkovat i za odpracované brigádnické hodiny, zvlášť poděkovat obci Krmelín
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a jeho zastupitelstvu za přístup a ﬁnanční krytí i vztah k této akci a ke sportu vůbec. Nelze za
všechny nevzpomenout starostu obce Krmelín ing. Václava Zezulku a ing. Jiřího Bočka, kteří pro
stavbu žili, řídili ji i v mnohém rozhodovali.
Chtěl bych využít této příležitosti a ještě ty, kteří nenašli cestu na kurty, pozvat je mezi nás. Na
věk nehleďte, vždyť tenis je sport od 5 do 100 let. Využijte vánoční atmosféry a věnujte svým dětem něco z tenisové výbavy a ony si samy najdou cestu zahrát si o stěnu a odtamtud už na kurty
daleko není.
Za výbor T. J. Sokol Krmelín Ing. Leoš Pchálek, st.

Zpráva z činnosti TJ Sokol Krmelín
Všechna mužstva házené mají za sebou podzimní část soutěže. Tentokrát se jim dařilo velice dobře a podle toho vypadá jejich pořadí v tabulkách. Největší radost nám dělají dorostenci
a mladší žáci.
Severomoravská liga – muži
Divize – dorost
1. TJ LOKO Suchdol
14 b.
1. Sokol Krmelín
12 b.
2. KH „Z“ Vsetín
13 b.
2. TJ Rožnov p. / R.
12 b.
3. Sokol Klimkovice
10 b.
3. TJ TŽ Třinec
10 b.
4. Sokol Krmelín
10 b.
V pořadí nejlepších střelců je na 3. místě Leoš Červenka s 52 brankami.
Oblastní přebor – starší žáci
Oblastní přebor – mladší žáci
1. SKP F.-Místek
21 b.
1. HCB Karviná B
22 b.
2. Sokol Klímkovice
19 b.
2. TJ Cement Hranice 19 b.
3. HC Hlučín
18 b.
3. Sokol Krmelín
16 b.
6. Sokol Krmelín
14 b.
V tabulce nejlepších střelců obsadil 1. místo Leoš Petrovský s 67 brankami.
Družstvo minižáků je ve své skupině zatím na 6. místě se 4 body. Jedná se o naše nejmladší,
kteří se zatím sehrávají a na jaře si určitě polepší. Budeme jim v tom všichni držet palce!
Chtěla bych jménem celého výboru poděkovat všem hráčům za jejich bojovnost a především
trenérům za jejich obětavost a volný čas.
Jako každoročně TJ Sokol v období vánočních svátků připravuje bohatý
sportovní program, na který jste všichni srdečně zváni, ať už jako soutěžící,
nebo diváci.
Pro všechny občany Krmelína a členy TJ Sokol Krmelín pořádáme tradičně řadu Vánočních turnajů:
sobota
25. 12.
8:00 – 16:00 hod. tenisový turnaj - čtyřhra
neděle
26. 12.
8:00 – 16:00 hod. nohejbal – čtyřčlenná družstva
pondělí+úterý 27., 28. 12. 17:00 – 20:30 hod. turnaj čtyř generací v házené
středa
29. 12.
8:00 – 15:00 hod. turnaj ve stolním tenise-dvouhra (smíš.kat.)
čtvrtek
30. 12.
8:00 – 15:00 hod. turnaj v badmintonu-dvouhra (smíš.čtyřhra)
čtvrtek
30. 12.
15:00 – 19:00 hod. turnaj v badmintoru-smíšená čtyřhra
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Na závěr bych chtěla oznámit hlavně krmelínské mládeži, že hřiště TJ Sokol Krmelín je
určeno pro míčové sporty. Přijďte si zahrát fotbálek nebo jen si tak zatrénovat s míčem. Nepleťte si ale naše hřiště s dopravním hřištěm pro cyklisty a nebo skateboard – parky!
Lenka Zborovská, výbor TJ Sokol

FUTSAL SK Krmelín
Hodnocení poloviny sezóny je pro náš tým velice hořké. Třetí rok v 2. CL „Východ“ je bohužel nejhorší. Mužstvu v této sezóně prozatím patří poslední místo tabulky. Všem přeji příjemné
svátky vánoční a lepší vstup do nového roku 2005. Mnoho úspěchů a poděkování sponzorům
a samozřejmě věrným fanouškům.
1. FC Nejzbar Vysoké Mýto „B“ – SK Krmelín 6:6
(1:2)
SK Krmelín – SME Ostrava
3:3
(1:2)
FC SB Chrlice – SK Krmelín
6:5
(3:3)
FC VŠB-TU Ostrava-SK Krmelín
3:3
(1:2)
SK Krmelín – Futsal Slávia Havířov
5:6
(3:0)
AFC Medvědi Malé Hoštice – SK Krmelín
6:5
(3:2)
SK Krmelín – 1. FC Delta – Real Šumperk
5:8
(0:3)
Tomson STŽ Brno – SK Krmelín
4:4
(2:2)
SK Krmelín – FC Templář Ivančice
5:6
(3:4)
Pramen Havlíčkův Brod – SK Krmelín
7:2
(3:1)
SK Krmelín – Kormidlo Brno
3:3
(1:2)
Radana Matušinská, prezident klubu

Z činnosti hasičů
Podzimní závod požární všestrannosti nového ročníku celoroční soutěže mládeže a dorostu byl hlavní náplní kolektivů. Odcházející členy, kteří dovršili věku pro změnu kategorie nebo přešli do dospělých, nahradili
noví. Jejich příprava začala od počátku, museli vstřebat mnoho nových
poznatků a naučit se dovednosti k zvládnutí branného závodu a testů. Výsledky našich kolektivů jsou příslibem do příštího jarního kola. Mladší
žáci skončili na 10. místě z 22 družstev, starší 20. ze 46 kolektivů. Dorostenci a dorostenky obsadili shodně 2. místa. A už teď se kolektivy začaly připravovat na novou sezónu. Kromě sportovní
přípravy, probíhající ve sportovní hale, chodí plavat a bruslit. Po stránce technické se připravuje
materiál na požární útok. Probíhá úprava stroje a zajišťuje se kvalitní materiál, jež používají nejlepší družstva regionu.
Výcvikový rok zásahové jednotky měl na programu námětová cvičení. To domácí proběhlo na
objekty silážních věží v Oprechticích. Zásah na jednu z nich a doprava vody z hydrantu prověřila
síly jednotky. Dále se jednotka zúčastnila společného cvičení okrsku na Beskyd Fryčovice. Třináct zasahujících vozidel a hasiči i s použitím dýchací techniky asistovalo při zásahu na objekty
„bramborárny“. Akci ve večerních hodinách omezovala horší viditelnost, ale úkoly stanovené velitelem zásahu byl splněny.
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Na konci měsíce listopadu postihly celou Evropu silné vichřice a místy orkány, které napáchaly
obrovské škody, ty nejviditelnější v masivu Vysokých Tater. Spadlé stromy způsobily komplikace
v dopravě i v naší obci. Členové zasahovali v 6 případech, z toho dva byly na ulici Brušperská,
v té době silně frekventované, kdy byla uzavřena hlavní komunikace 1/58. Včasný zásah přinesl
jen malé omezení provozu. V prosinci přišla na řadu plánovaná oprava podlahy v garáži. Stavební ﬁrma nejdříve vybagrovala podmáčený podklad, provedla zhutnění strusky a základní beton.
Po izolaci a další vrstvě betonu dokončí podlahu poslední vrstvou z litého materiálu. Členové
jednotky garáž ještě vymalovali, a ta teď vypadá jak ze škatulky.
Do konce roku nám ještě zbývá valná hromada, hodnotící a vytyčující program dnů a měsíců
příštích. Hned v lednu nás očekává Lysá hora (1324 m n. m.), těšící se, jak nás zase potrápí, než
ji zdoláme a 5. února Hasičský ples, tentokrát s hlavními symboly kloboukem, čepicí nebo jinou
pokrývkou hlavy.
Sbor dobrovolných hasičů se každoročně podílí na osvětlení stromu u požárního domu, symbolu vánočních a novoročních svátků. Letos jsme s přispěním obce Krmelín nastrojili strom novými světly a rozzářili střed obce, aby tato světélka pomohla přinést Krmelínu klid a obyvatelům
obce pohodu, spokojený pracovní a rodinný život v roce příštím.
SDH Krmelín, ing. Mojmír Knebl

Klub důchodců informuje
Přesto, že již delší dobu ve Zpravodaji o své činnosti veřejnost neinformoval, jeho činnost
neustála. Po již dříve zmíněné akci Klubu důchodců k 35. výročí jeho trvání, která se uskutečnila
13. května 2004 v sále restaurace Na Benátkách, další úspěšnou a zdraví prospěšnou akcí byla
májová vycházka vedená Starým dvorem a lesem na Oprechtice se zastávkou na malé občerstvení v tamní restauraci a pak zpět do Krmelína. Zúčastnilo se ji 34 osob. Vybraná trasa a hlavně
krásné počasí záměr akce naplnily.
Zdařilou akcí byl rovněž autobusový zájezd na hrad Úsov a do Bystrovan v měsíci červnu a pak
listopadový zájezd na předvánoční prodejní výstavu organizovanou Svazem zahrádkářů ve Frýdlantu na Ostravicí a dále do Šmajstrlova mlýna na pohanku v Trojanovicích.
Přátelská posezení organizována vždy počátkem měsíce se v letních měsících uskutečnila na
terase restaurace Nautilus vždy s nějakým zábavným programem a hudební produkcí Krmelánky.
Členové Klubu se pravidelně scházeli na pondělních dopoledních setkáních, kde byli informováni o tom, co výbor připravuje, co organizují okolní Kluby a kde zvou naše členy. Na tyto akce
pak byla organizována účast. Na jednom červnovém pondělním setkání členů Klubu se rovněž
smažila vaječina.
19. června organizoval Klub, u příležitosti Mezinárodního dne dětí, na terase restaurace Nautilus dětské zábavní odpoledne, předně pro vnoučata členů, kterého se však účastnily i další děti.
Vysoce hodnocenou akcí, organizovanou Klubem důchodců v měsíci říjnu, bylo přátelské posezení v sále restaurace Na Benátkách. Vystoupil zde v hodinovém programu folklórní soubor
„Havířovské babky“. Na tuto akci byli pozváni všichni občané a dále delegace spřátelených Klubů
Důchodců a Senior klubů. Tyto delegace, pokud se z vážných důvodů neomluvily, se akce zú-
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častnily. Slabší však byla účast krmelínských občanů nečlenů místního Klubu. I přesto bylo akci
přítomno 130 osob a všemi byla tato hodnocena kladně.
Na 2. prosince připravil výbor Klubu již tradiční předvánoční přátelské posezení v poschodí
Obecního domu s bohatým programem, ve kterém vystoupily děti místní mateřské školy, vnoučata členů Klubu, a členové Klubu. Na závěr oﬁciálního programu přišel mezi účastníky i Mikuláš s čerty a andílky, kteří všem přítomným předali perníkové dárečky upečené a nazdobené
členkami Klubu.
Mimo prázdninové měsíce se v klubovně scházely ženy v Dámském klubu, kde si vyměňovaly
různé nápady a recepty, získávaly rady o pěstování a úpravě potravin a jiných dobrot. V měsíci
listopadu pak zúčastněným předvedla paní Borovcová z místního květinářství zhotovení vánoční
výzdoby.
Velmi široce se rozjela akce Obec seniorům, kde z podnětu obce zabezpečuje Klub důchodců
objednávky a prodej konzervovaných hotových jídel.
Blíží se závěr roku, a tak i výbor Klubu důchodců připravuje hodnocení celoroční činnosti. To
připravuje pro výroční sezení, které se uskuteční 13. ledna 2005 a kde bude rovněž vytýčen plán
aktivit Klubu na rok 2005. V příštím roce chce Klub nadále organizovat pravidelná pondělní
setkání, přátelské měsíční posezení, zájezdy, setkání v Dámském klubu, dětské odpoledne, a další akce pro členy a občany pokud o ně bude zájem a výbor Klubu je bude schopen organizačně
zabezpečit.
Závěrem informací o činnosti místního Klubu důchodců přeje jeho výbor všem spoluobčanům příjemné a v pohodě domova prožité svátky vánoční a do přicházejícího roku 2005 hlavně
pevné zdraví, které je nad všechny poklady. Senioři a důchodci, přijďte mezi nás. Na nudu Vám
nezbude čas.
František Novák

Žijí mezi námi
Tato rubrika se již v našem Zpravodaji „zabydlela“ neboť stále nacházíme mezi námi zajímavé
lidi, kteří vynikají v některé lidské činnosti a stává se, že veřejnost o nich vůbec neví.
V minulých dnech obdržel Obecní úřad v Krmelíně dopis z Českého červeného kříže, oblastního spolku Ostrava, že dne 21. 10. 2004 převzal v hotelu Atom „Zlatý kříž 3. třídy“ za 80 bezpříspěvkových odběrů krve náš občan pan Petr Bejoch, rok nar. 1970, který bydlí na ul. Fojtské
č. 392.
Jistě jsme rádi, že mezi oceněnými je také náš občan a touto cestou panu Bejochovi gratulujeme, vždyť tuto nejdražší tekutinu může každý z nás jednou potřebovat.
Josef Menšík

Pohled kolem sebe
V den uzávěrky našeho Zpravodaje, 6. prosince, jsem měla 2 příhody, se
kterými Vás seznámím. Volala mi paní (nechce být jmenována). Vánoční
strom je krásný. Chtěla poděkovat všem, kteří tuto podívanou připravili.
Informovala jsem se a zjistila, že strom ozdobili naši hasiči, nicméně svá-
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teční osvícení se zajistilo přispěním obecního úřadu, který zakoupil asi 2/3 nových světel.
A druhá informace ? Poděkování patří paní učitelce Holanikové a Vašicové, které velmi citlivě
a s mimořádnou fantazií připravily pásmo dětem z naší mateřské školky, které dobu Adventní
s narozením Ježíška předvedly při nadílce na akci, kterou důchodci nazvali „Předvánoční setkání“. A je dobře, že toto dění naše spoluobčany v časovém shonu alespoň na chvilku osloví a dá
příležitost vychutnat si předvánoční čas.
A doma pečeme. Zkuste „rohlíčky z nutelly“
Rozpočet: 200 g nutelly, 1 lžíce práškového cukru, 100 g másla, 300 g mouka hladká (prositá),
1 vejce, špetka soli, 2 ks cukr vanilkový, 1 lžička pečivového prášku.
Postup: el. troubu zapneme na 180oC. Nutellu, cukr a máslo vymícháme. Přidáme vejce, vanilkový cukr, sůl, mouku s práškem, vypracujeme na vále těsto a postupujeme jako u přípravy vanilkových rohlíčků. Klademe na plech, vyložený pečícím papírem a pečeme okolo 12 minut. Hotové
rohlíčky ukládáme a necháme odležet. Již neobalujeme.
A až budeme mít napečeno, uklízeno, bude Štědrý večer. Po koštu vařonky, po sváteční večeři, bude nadílka. A při ní bude zářit všechno – světla stromečku i moje oči. A jestli září při tomto pohledu
i Vaše oči, pak Vás určitě Ježíšek navštívil.
Vážení spoluobčané, veselé Vánoce Vám chci přát, aby měl člověk člověka rád, aby jeden druhému
víc štěstí přál, aby ten Nový rok 2005 za to stál.
Zdraví a Boží požehnání Vám a Vašim rodinám přeje
Ludmila Adámková

Svaz postižených civilizačními chorobami
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR základní organizace Brušperk chce informovat občany o své činnosti.
Naše členská základna měla k 31. 12. 2003 217 členů. Máme členy i z okolních obcí Fryčovic,
Krmelína, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Hukvald a Staříče.
V roce 2004 jsme přijali 12 členů. Od počátku roku zemřelo 6 členů. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR registruje členy s těmito chorobami:
postižení srdečními a cévními chorobami, chorobami dýchacího ústrojí, cukrovkou, roztroušenou sklerózou, onkologickými onemocněními, hemoﬁlií, dialyzování nemocní, s transplantovými orgány, cévními mozkovými příhodami, chorobami zažívacího traktu, mystemií gravis,
neurologickými onemocněními, psychiatrickými onemocněními, tělesně postižení, sluchově
postižení, zrakově postižení a s ostatními interními chorobami.
V I. pololetí jsme měli 6 výborových schůzí a 1 členskou, které se zúčastnilo 86 členů a 20 členů
bylo řádně omluveno. Členové, kteří se pravidelně zúčastňují všech členských schůzí se těší na setkání se svými známými a přáteli, po schůzi bývá tombola, na kterou přispívají dárky. Na členské
schůzi byl schválen plán práce na rok 2004, který byl jednohlasně schválen. V plánu práce máme
uskutečnit v roce 2004 dva jednodenní zájezdy. V měsíci květnu jsme uspořádali zájezd na jedno
z nejkrásnějších míst v naší republice a to do Moravského krasu – Punkevní jeskyně, westernové
městečko Boskovice a Arboretum Bystrovany u Olomouce. Tento zájezd byl všemi přítomnými
hodnocen velice kladně. V měsíci červnu se členové zúčastnili rekondičních pobytů DIA Dolní
Bečva a zažívací ústrojí. Celkem 7 členů v krásném prostředí Beskyd načerpalo energii do dalších
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měsíců. V plánu práce máme i úkol navštěvovat dlouhodobě nemocné členy a jubilanty. Posledního rozloučení se vždy zúčastňují zástupci výboru s kyticí. V sále základní školy v Brušperku
probíhá rekondiční cvičení, které vedou naše členky paní Alena Špačková a Věra Moravcová.
Cvičí se každé úterý od 18 hodin. Dlouhodobou družbu máme s Dobrovolným spolkem hasičů
v Brušperku. Pravidelně se zúčastňujeme valné hromady, plesů a soutěží. Na závěr chceme pozvat naše občany, kteří mají i nemají zdravotní potíže výše uvedených chorob, ať přijdou mezi nás,
kde mají možnost o svých zdravotních problémech pohovořit s ostatními členy.
Výbor ZO SPCCH Brušperk

Kuba ve vzpomínkách
Náš pobyt v této zemi dvakrát měnil adresu. Z místa Alamaru, které patřilo pod Havanu, jsme se přestěhovali na sever země, do přístavu Nuevitas,
kde byla provinčním městem Kamaqvej. V Nuevitasu žilo více cizinců,
kromě Čechů i Rusové, Francouzi a Němci. Ubytování bylo různorodé,
někteří byli v rodinných domcích, my jsme bydleli v panelových domech, dvoupodlažních, každý měl 3 vchody.
To, že jsme bydleli ve 2. poschodí mělo i své nevýhody. Problém byl
s vodou, která často netekla, proto jsme na střechy umístili barely, které
musely být vždy plné, K vaření nám nadále pitnou vodu dováželi. I. poschodí obývali Rusové,
v přízemí bydleli Němci.
V obchodě jsme se setkávali s rodinami pracovníků první brněnské strojírny, pracovníků tehdy
gottwaldovského Svitu a preparátorů z muzeí. Bylo neuvěřitelné, v kolika různých profesích Češi
na Kubě pracovali.
Spolu se dvěma Čechy z naší skupiny jsme si koupili lodní motor a s vypůjčeným člunem tamního rybáře získali povolení plavby z přístavu až k výsostným vodám. Zajížděli jsme k ostrovům,
vzdáleným od přístavu asi 2 hodiny. Sbírali jsme mušle, viděli množství leguánů, chameleonů,
krásných květin, motýlů i papoušků. Na našich cestách nás doprovázel nejstarší syn rybáře, tehdy
devítiletý Roberto, díky kterému jsme všechno poznávali a hlavně se mnoho dověděli. Do kbelíku jsme vždy nachytali malé rybky a při zpáteční cestě do přístavu je děti házely z přídí člunu.
Stále vidím hejna volavek, které okolo nás kroužily a v letu si tyto ryby chytaly. Neopomněli jsme
nikdy dojet k místu, kde žili růžoví plameňáci. Kubánci je řadili k osmému divu světa. Roberto
nás provázel i na ostatních výletech. Vzpomínám na Santiago, kde jsme navštívili závod na výrobu kubánského rumu, na závod, ve kterém se ručně točily kubánské doutníky. Krásně nám je i se
jmény uložili do krabiček a my se těšili, že uděláme radost doma. Manželův otec nás pochválil,
ale podotkl, že nejlepší tabák je značka Taras Bulba. Zajížděli jsme i na Varadero. Jsou to světoznámé pláže, s nádherným komplexem budov, místo, které je stále cílem turistů. A právě tady
jsme se setkali s paní Evou Pilarovou, která měla na Kubě koncertní turné a ve svém repertoáru
zařazenou i píseň Requiem. Všichni přítomní byli nadšeni zjevem i přednesem.
K nezapomenutelným zážitkům patřila zpívaná černošská mše v nádherném kostele v Holgínu.
Celá vnitřní část kostela, včetně lavic byla z ebenového dřeva. Skla oken, různých barev pomocí
slunečních paprsků, které dopadaly na tento druh dřeva, vytvářela neuvěřitelně krásnou kulisu
tomuto spirituálu. Zpěváci byli v červených oblecích a jejich přednes byl opravdovým zážitkem.
Takový potlesk přítomných již nikdy neuslyším. Kubánci nás často navštěvovali, i my jsme byli
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zváni do jejich rodin. Zúčastnili jsme se několika svateb, byli hosty na oslavách patnáctých narozenin jejich dcer. Je to oslava atypická, děvče je v růžových šatech, je představováno často se svým
přítelem a rodiče tak dávají na vědomí její samostatnost. Oslavy Dne zamilovaných (14. února)
mají také svou tradici. Děvčata háčkují chlapcům ponožky, chlapci je obdarovávají květy. A oslava Dne matek, druhou neděli v květnu? Všichni, kterým maminka žije, mají na košili červený
květ, ti druzí chodí s bílým květem.
Příjemně nás překvapilo, kolik lidí o naší zemi ví. Třeba v městské knihovně byl nápis: „Vzděláním národu, vírou Bohu“ a pod nápisem T. G. Masaryk. Lidé se vyptávali na Prahu, na její kostely, na naše pivo, jenom dost dobře nemohli pochopit, proč nemáme moře. A toužili poznat sníh.
Prožili jsme i krásný pocit národní hrdosti. Bylo to v roce 1969 v Kanadě, kdy se v letištní hale
naší češtinou oznamovalo, že přistálo letadlo ČSA a přijeli turisté, kteří se vracejí do Prahy. Lidé
v letištní hale povstali a věřte, že stále se vracím k tomuto gestu a mnohokrát, když slyším, co se
dělo a děje, je mi trapně.
Byli jsme svědky situací, kdy Češi při odchodu z letištní haly nešli k letadlu, ale zamířili ke
dveřím s nápisem – mluvíme česky. Zůstali v Kanadě.
Na Kubu jsme odletěli v roce 1967, vrátili se v roce 1971. Vzpomínám na poslední cestu před
odletem domů. Opět jsme navštívili Zinajdu, ta s námi zašla do vesnice Kohimár, kde žil komorník Ernsta Haemingwae. Daroval nám knihu Stařec a moře, podepsal se. Řekl, že se těší na den,
kdy loď, na které spisovatel toto dílo psal, bude zrestaurována a uchována jako relikvie. Zašli jsme
znovu do mořského akvária, znovu za zřízencem do ZOO, na zmrzlinu, šli se znovu poklonit ke
Kapitolu. Ubytováni jsme byli v tomtéž hotelu jako po příjezdu na Kubu, znovu jsme se obdivovali bílé Havaně a nedozírnému Atlantiku.
Prohlížím fotograﬁe, dívám se na kokosové ořechy, které se prvně zbavují dužnaté slupky, pak
se napíchne ořech, vypije mléko a po narušení skořápky vylomuje dužnina. Dívám se na trsy
banánů, vzpomínám na opékání selete, kdy se porce masa dělily mačetou, vybavuji si znovu
vzpomínky, co se stalo s těmi všemi lidmi, kteří tenkrát okolo nás byli.
Ano, manžel se podílel na výstavbě závodu na výrobu umělých hnojiv. Doma již španělštinu
neuplatnil. Dceři tento jazyk pomohl při studiu latiny na Universitě. Na Kubu stále vzpomíná a některé věci si zřetelně vybavuje. V podniku Vítkovické stavby Ostrava bylo 30 Kubánců,
kteří absolvovali základní kurz svařování obalenou elektrodou a řezání kyslíkem. Moji bývalí
spolupracovníci (pan Pluhař, Grutman, Havránek) si na tuto dobu dobře pamatují, vědí, že pro
Kubánce byly přeloženy normy pro svařování, že jsem tlumočila tuto výuku. Několikrát jsem se
zúčastnila i kabinového tlumočení, ale hlavně, o Kubě jsem si znovu povídala. A věřte, že ráda,
hlavně proto, že všechny naše zvyky a tradice k Vánocům, kterým téměř nikdo nevěřil, si tito
chlapci mohli sami ověřit a po příjezdu toto potvrdit.
Několikrát se nás lidé ptali, proč jsme také neemigrovali. Víte, každý z nás známe slova jedné
písně „Země Česká, domov můj“. A my jsme nikdy žádný druhý domov nechtěli.
V životě potkáme mnoho lidí, i každou minutu nového člověka, oblíbíme si ho třeba během
hodiny, ale někdy nestačí celý náš život, abychom na něj nezapomněli. A je dobře, že stejný pocit
mají i mé děti.
Vážení občané, jestli Vás mé vzpomínky na období pobytu na Kubě pobavily a bylo Vám při
jejich čtení dobře, udělali jste mi radost. Kéž by radosti nebylo nikdy dost!
Ludmila Adámková
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Náš rozhovor
Služby tohoto zařízení, vážení občané, může každý z nás jednou potřebovat, jestli si to připouštíme nebo ne. Seznámíme Vás v krátkém rozhovoru s vedoucí provozu zařízení „Reditus O. P. S.“
se sestrou Emou o činností tohoto provozu, který má sídlo ve Staré Bělé, což je pro občany naší
obce výhodné.
Jak se může běžný občan, který tuto službu potřebuje, orientovat na vaše zařízení?
Nejlépe telefonicky na čísle 736 779 471 po celých 24 hodin denně.
Co všechno od vás může občan očekávat?
Je to především celkový dohled nad klientem. Pomoc při všech úkonech běžného života – to
znamená zajištění osobní hygieny, lehká rehabilitace, běžný denní nákup i úklid, například pro
lidi, kteří se vracejí z LDN a chtějí setrvat již doma a tyto potřebné záležitosti jim nemohou poskytnout příbuzní z různých důvodů. Naše zařízení formou školených a fundovaných pracovníků tuto činnost plně zajistí.
Jaké jsou ceny vašich služeb?
Osmihodinová služba, to znamená, že náš pracovník je přítomen u klienta celých osm hodin
stojí 25,- Kč na hodinu. Pokud je to méně než osm hodin, je cena stanovena na 45 Kč za hod. Tyto
služby jsou poskytovány nonstop 24 hodin denně včetně sobot a nedělí. Klient si může vybrat,
v kterém časovém rozmezí službu potřebuje.
Jak je to s péčí o handicapované děti?
Jelikož je u nás školní docházka zdarma a je povinná, je naše asistence ve škole zdarma. Doma
je pak cena pro služby pro tyto děti 10 Kč na hodinu.
Co byste sestro Emo řekla na závěr?
Naše společnost je již v provozu 4 roky a jak jsem již řekla, asistenti jsou školení odborníci
a ještě se nestalo, aby za celou dobu naší činnosti zneužili důvěru lidí, kteří jim svěřili svou domácnost.
Na závěr je třeba ještě zdůraznit, že nastane-li situace, že je potřeba se postarat o rodinné příslušníky nebo příbuzné, tak z našich zkušeností víme, že rodina po několika dnech se s tímto stavem těžko vyrovnává, nezvládne ji a jsou bezradní a neví na koho se obrátit. Ještě chceme dodat,
že v případě nutnosti jsme schopni zajistit polohovací lůžko včetně dovozu a montáže přes ﬁrmu
„SIVAC“. Taktéž i chodítka a ostatní nutné pomůcky.
Děkuji za rozhovor.
rozmlouval Josef Menšík

PLESOVÁ SEZONA V ROCE 2005
15. ledna
22. ledna
28. ledna
4. února
5. února
12. února
5. března
březen

TJ SOKOL – futsalisté
KDU – ČSL
ODS
ZŠ – Dětský maškarní bál
SDH
TJ SOKOL
MŠ – Country bál (pro dospělé)
ZŠ – Školní ples

Obecní dům
Obecní dům
Obecní dům
sportovní hala
sportovní hala
sportovní hala
Obecní dům
Obecní dům
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Inzerce
Koupím dům v obci Krmelín a okolí. Možno i k rekonstrukci.
Platím hotově. Tel.: 777 556 142 nebo 777 556 536

Prodej vánočních kaprů
Zemkovo, s. r. o., Krmelín oznamuje všem občanům,

že zahajuje prodej vánočních kaprů - cena 60 Kč za 1 kg.
Prodej se uskuteční od 21. 12. každý den
od 9 do 17 hodin, až do vyprodání,
na kopci u Josefa Havránka, ul. Záhumenní 7, Krmelín.

Příjezd je možný i po ulici Lípové.
Srdečně Vás zvou rybáři Zemkova Krmelín.

Od 1. prosince 2004 zahajuji opět kosmetickou činnost.

Kosmetička
– Vizážistka
Soﬁe Pavlidu

Na Brodě 109, 739 24 Krmelín

tel.: 558 674 469, mob.: 608 363 867

Poskytuji tyto služby:

celkové kosmetické ošetření dámské – pánské

regenerační masáž obličeje, krku, dekoltu a zádových svalů

čištění pleti, peeling, masky

celková úprava a tvarování obočí – barvení obočí a řas

poradenství – zdarma

permanentní make-up: tetování obočí, očních linek a rtů

tetování obrázků i barevně

depilace studeným a teplým voskem

vsazování semipermanentních řas

trvalá řas

denní, večerní a svatební líčení

Kvalita, spokojenost a příznivé ceny. Služby poskytuji v sobotu i neděli.
Těším se na Vaši návštěvu.

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

Volejte:

AUTODOPRAVA VALNÍK NOSNOST 4t DAF

OPRAVY BALKÓNŮ A TERAS

ZÁMKOVÉ DLAŽBY

VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

OBKLADAČSKÉ A DLAŽDIČSKÉ PRÁCE

TESAŘSKÉ PRÁCE

provádíme opravy, rekonstrukce a výměny
střešních krytin

STŘECHY

MATYS GROUP
Jiří Fluksa

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
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MATYS GROUP
KADEŘNICTVÍ
KOSMETIKA
MANIKÚRA
NEHTOVÁ MODELÁŽ

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
barvení řas i obočí
klasická manikura, francouzská
japonská manikúra
masáž obličeje i dekoltu
nehtová modeláž (gel)







Blanka Hankeová
Ostrava-Proskovice, Staroveská 67
naproti ZŠ, BUS č. 26, 27
tel.: 596 768 135, 776 276 027





hloubkové čištění pleti
líčení
depilace
mikromasáž očního okolí

Vhodné pro muže, ženy i dospívající, vše za velmi příznivé ceny.
Těší se na Vás kolektiv kadeřníků:
Blanka Hankeová  Gabriela Tomečková  Radim Tyleček
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Cyklosport a prodej rybářských potřeb
Stará Ves nad Ondřejnicí

Prodej kol a náhradních díl – servis zajištěn.
Garanční opravy do jednoho měsíce zdarma.
Prodej kol: Altus, Acera, Alivio, Deore. LX, XT a nižší řady.
Výběr z osmdesáti kol na prodejně, možno objednat barvu a velikost rámu.
Stavba kol na zakázku dle přání zákazníka.
Provádíme nástřiky kol.
Prodej sportovních potřeb.
Hokejky, brusle, lyže, tenisové rakety, míče, rakety na stolní tenis, spacáky a další sportovní zboží.
Oblečení a obuv pro cyklisty.
Komisní prodej bruslí, lyží a lyžařských bot do konce února.
PRODEJ KOL a OBLEČENÍ NA SPLÁTKY.
Do půl hodiny je kolo Vaše, stačí jen občanský průkaz a rodný list.
Není třeba potvrzení od zaměstnavatele.
Pracovní doba
Po-Pá
9.30–12.00
14.00–18.00
So
8.30–12.00

Martin Přikryl

Stará Ves nad Ondřejnicí u zámečku.

Telefon: 603 520 428

pod jednou střechou

společnosti Wüstenrot najdete
SPOŘENÍ + POJIŠTĚNÍ + HYPOTÉKY
Zhodnocení úspor
Pojištění osob
a majetku

Výhodné úvěry
a hypotéky
Zabezpečení
pro důchod

Nabízí úvěrový a hypoteční poradce
pro Wüstenrot
Marie Šperlínová, Fryčovice 609, 739 45
Tel.: 602 787 285
kancelář Frýdek-Místek, tel: 558 621 633
ul. T. G. Masaryka 602
(budova B&B dentu, zastávka MHD Nový Byt)
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