Občasník č. 4

Prosinec 2005

Ten vánoční čas,
andělíčka hlas,
tiše v noci prozpěvuje,
aleluja vyzpěvuje,
už k nám přišel zas,
ten vánoční čas.
Krásné Vánoce, plné pohody a porozumění,
harmonie, klidu a lásky,
kdy se plní nejedno přání a je radost žít.
Starosta obce, zastupitelstvo obce,
zaměstnanci Obecního úřadu v Krmelíně a členové redakční rady

Informace o dění v obci od 15. zasedání zastupitelstva
obce ( 12. 9. 2005)
• ukončena stavba chodníku na hřbitově včetně prodloužení vodovodu a osvětlení
• ukončena stavba chodníku podél ul. Proskovické, 8. 12. 2005 provedena kolaudace
• ukončena stavba hlavního vodovodního řadu podél ul. Kostelní
• v ZŠ ukončena výměna všech oken a ukončeny venkovní práce spojené s odkanalizováním
budovy a vnější izolací základů
• s p. Neubauerem uzavřena smlouva na provedení stavebního dozoru při rekonstrukci ZŠ
• s ﬁrmou Zemkovo spol. s r.o. uzavřena smlouva na údržbu místních komunikací v zimě
• zamítnuta žádost o dotaci na dosadbu lipové aleje podél ul. Vodárenské z Programu péče
o krajinu na rok 2005
• připraveno zadání pro výběr zpracovatele studie proveditelnosti kanalizace a ČOV
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Krmelínský zpravodaj
Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce, konaného
dne 9. prosince 2005

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 15. zasedání zastupitelstva obce
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočtové opatření č. 4/2005
b) rozpočtové provizorium obce na rok 2006
třída 1.–4.
13 409,3 tis. Kč
třída 5.–6.
13 409,3 tis. Kč
třída 8.
- 8115 1 112,0 tis. Kč
- 8124 1 112,0 tis. Kč
c) Dodatek č. 1 Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích o poplatek z ubytovací kapacity ve výši 2 Kč/využité lůžko a den
d) bezúplatný převod pozemku parc. č. 695/9 o výměře 144 m2 z majetku Pozemkového fondu
ČR do majetku obce
e) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace „Mateřská škola Krmelín, okres
Frýdek-Místek, příspěvková organizace“
f) pořízení změny územního plánu obce
g) výkup pozemku parc. č. 159/2 o výměře 17 m2 z majetku Ing. Jiřího Golky do majetku obce
a pozemku parc. č. 161/4 o výměře 94 m2 z majetku manželů Řehákových do majetku obce,
vše za cenu 50 Kč/m2, k. ú. Krmelín
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) projednat a upravit výši nájemného „Traﬁka p. Lasáková“ v souladu s výší ostatních nájmů
b) radě obce připravit úpravu vztahu mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ ve
zřizovacích listinách v případě zajišťování investičních akcí
c) zamezit parkování aut na veřejných prostranstvích obce a silnicích III. třídy

Sdělení obecního úřadu
Výměna občanských průkazů občanů starších 70 let
a cestování do EU od 1. ledna 2006
Dne 1. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 395/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999
Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 395/2005 Sb. mění pouze §24 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., který nově zní: „Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané do 31. prosince 2003, pozbývají platnosti
nejpozději do 31. prosince 2008. Vláda stanoví nařízením lhůty, v nichž jsou občané povinni
provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů a to podle doby vydání
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občanských průkazů. Platnost občanských průkazů podle věty první končí vždy nejpozději
dnem, který je stanoven jako konečný den lhůty pro provedení jejich výměny, s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto
občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem“.
Dle této platné úpravy se občanům narozeným před 1. lednem 1936 pouze prodlužuje
lhůta pro výměnu občanských průkazů do 31. prosince 2008.
Znamená to, že občané narození před 1. lednem 1936, kteří vlastní občanských průkaz
s neomezenou dobou platnosti (v občanském průkaze musí být napsáno u platnosti „bez
omezení“, „platnost prodloužena bez omezení“ anebo v příslušné kolonce je doba platnosti
proškrtnuta) si tyto občanské průkazy budou muset vyměnit do 31. prosince 2008.
Upozorňujeme, že občané narození před 1. lednem 1936, kteří vlastní občanské průkazy
bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti vyznačenou konkrétním datem, postupují
nadále podle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., stejně jako občané narození po 1. lednu 1936,
kteří vlastní občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (tedy typ knížka s plátěným nebo
„gumovým“ červeným, rudým nebo hnědým obalem nebo občanský průkaz typ růžová identiﬁkační karta).
Toto nařízení vlády stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů, kdy jsou státní občané České republiky povinni provést výměnu občanského průkazu
bez strojově čitelných údajů vydaných
- do 31. prosince 1994 nejpozději do 31. prosince 2005
- do 31. prosince 1996 nejpozději do 31. prosince 2006
- do 31. prosince 1998 nejpozději do 31. prosince 2007
- do 31. prosince 2003 nejpozději do 31. prosince 2008
Žádost bude vždy nutné podat nejpozději do 30. listopadu daného roku!
Dále Vás pozorujeme, že dne 1. ledna 2006 nabývá účinnosti ustanovení §41a zákona č. 329/
1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb. (bod 57), kde je uvedeno:
„K opuštění území k cestě do států Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (občanský průkaz typ zelená identiﬁkační karta),
pokud nemá oddělenou vyznačenou část“.
Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2006 již nelze k cestám do států Evropské unie používat
občanské průkazy bez strojově čitelných údajů (typ knížka s plátěným nebo „gumovým“ červeným, rudým nebo hnědým nebo občanský průkaz typ růžová identiﬁkační karta).
Také Vás upozorňujeme, že mohou vzniknout problémy při společném cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů, pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad.
Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče neprokáže státní občanství, neboť do občanského
průkazu se zapisují i děti – cizinci. Na rozdíl od občanského průkazu se do cestovního pasu
rodičů zapisují pouze děti, které jsou státními občany České republiky.
Dalším rozdílem je, že do občanského průkazu rodičů se zapisuje místo data narození
a pohlaví rodné číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identiﬁkační údaj, může být nesrozumitelné pro cizí orgány. Z uvedených důvodů nedoporučujeme cestování dětí zapsaných
v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestovního dokladu.
Matrika, MěÚ Brušperk
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Novela zákona č. 85/2004 Sb. přinesla změny pro zemědělské
podnikatele i samostatně hospodařící rolníky

S účinností od 10. 11. 2005 se již nově registrují zemědělští podnikatelé dle místa svého
trvalého bydliště (právnické osoby dle sídla) u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, což je v tomto případě Živnostenský úřad Frýdek-Místek.
Za zemědělskou výrobu se nově považuje i hospodaření v lese (na pozemcích vlastních
i pronajatých), stejně jako hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely. Zemědělský
podnikatel, který získal osvědčení na úpravu, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní, již nebude moci nadále potraviny dle takto získaného
osvědčení vyrábět, ale bude si muset vyřídit k této činnosti živnostenské oprávnění. Informace obdrží všichni poštou.
Samostatně hospodařícím rolníkům, kteří se rozhodli, že zemědělskou výrobu nadále provozovat nebudou, vydá obecní úřad (opět Živnostenský úřad Frýdek-Místek) potvrzení o vyřazení z evidence osob. I v tomto případě budou rolníci ze strany úřadu písemně kontaktováni.
Odpovědný zástupce je pro svůj výkon k právnické osobě nově vázán pouze smluvně, přičemž tuto funkci může již vykonávat pouze pro dva zemědělské subjekty. Fyzické osoby si
nadále odpovědného zástupce nemohou zvolit, čili musí splňovat odbornost či pětiletou praxi
samy.
Případná ztráta bezúhonnosti se pro zemědělského podnikatele nově stává překážkou pro
výkon zemědělské výroby a bude z evidence vyřazen. Podmínkou bezúhonnosti musí rovněž
splňovat po celou dobu provozování zemědělské výroby, čili nejen při vstupu do této oblasti
podnikání, i odpovědný zástupce.
Více informací poskytne: Živnostenský úřad Frýdek-Místek, tel. : 558 609 195, 558 609 192

Sociální příspěvek při péči o osobu blízkou
Od října 2005 dochází ke změně zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů. Ke změně dochází u příspěvku při péči o osobu blízkou.
Příspěvek při péči o osobu blízkou náleží občanovi pečujícímu osobně, celodenně a řádně
o blízkou osobu, která má I., II. nebo III. stupeň bezmocnosti.
I. stupeň bezmocnosti – osoba starší 80 let a je částečně bezmocná
II. stupeň bezmocnosti – osoba převážně bezmocná
III. stupeň bezmocnosti – osoba úplně bezmocná
Příspěvek náleží také tomu, který pečuje o jinou než blízkou osobu, pokud žijí ve společné
domácnosti.
Občané, kteří pobírají starobní důchod nebo plný invalidní důchod nemají nárok na příspěvek, jestliže je důchod vyšší než výše příspěvku.
Výše příspěvku k 1. 10. 2005 se zvyšuje z částky 3 776 Kč měsíčně na 5 310 Kč , jestliže dochází k péči o jednu osobu. Při péči o dvě nebo více osob se příspěvek zvyšuje z částky 6 490 Kč
na 9 086 Kč.
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Novela zákona pamatuje také na případy, kdy si občané při pobírání tohoto příspěvku přivydělávají. Dosud si mohli maximálně přivydělat 3 540 Kč čistého příjmu měsíčně, aniž by
o příspěvek přišli. Nová právní úprava zvyšuje tuto částku na 5 900 Kč.
V souvislosti s příspěvkem při péči o osobu blízkou dochází k další změně, kterou přináší
zákon o životním minimu. K 1. 10. 2005 se bude započítávat do příjmu jednotlivce nebo rodiny pouze polovina příspěvku při péči o osobu blízkou, tj. částka 2 655 Kč (polovina z částky
5 310 Kč) u péče o jednotlivce.

Komplexní pozemková úprava Krmelín
Vážení vlastníci pozemků v Krmelíně,
Pozemkový úřad Frýdek-Místek Vás již potřetí prostřednictvím obecního zpravodaje informuje o stavu prováděných pracích na komplexní pozemkové úpravě (dále jen KPÚ) v Krmelíně.
Zpracování návrhu pozemkové úpravy provádí ﬁrma AGROPROJEKT PSO, s. r. o., Brno.
Pracovníci této ﬁrmy mají dle § 6 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech…, písemné pověření Pozemkového úřadu Frýdek-Místek ke vstupování a vjíždění na pozemky vlastníků k vykonávání činnosti na KPÚ.
V září 2004 proběhlo úvodní jednání, na kterém byl zvolen sbor zástupců z řad vlastníků
půdy ve složení Ing. Jarolím Jaroslav - předseda, Blahut Jan, Havránek Václav, Havránek Josef, Hranický Luděk, Šindel Zdeněk, dále členy sboru jsou zástupce obce Ing. Zezulka Václav
a zástupce pozemkového úřadu Ing. Poledníková Květoslava. Sbor bude vlastníky zastupovat
na jednáních, bude spolupracovat s projektanty při zpracování návrhu pozemkových úprav,
posuzovat jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřovat se k plánu společných
zařízení, k podaným připomínkám v průběhu pozemkových úprav, k návrhu pozemkových
úprav a bude spolupracovat při realizaci schválených pozemkových úprav.
V současné době geodetická skupina ﬁrmy AGROPROJEKT ukončila práce na 1.–3. etapě,
které spočívaly:
- v doplnění podrobného polohového bodového pole;
- v zaměření skutečného stavu, tj. v polohopisném zaměření terénu v obvodu pozemkové
úpravy, při němž byl zaměřen průběh stávajících cest, vodních toků, příkopů, plotů, sloupů
el. napětí, tras podzemních vedení, vzrostlé zeleně atd.;
- ve zjišťování průběhu hranic potřebných pro vyjasnění vlastnických hranic na obvodu pozemkové úpravy, jehož jste se mnozí z Vás jako dotčení vlastníci zúčastnili;
- v určení obvodu pozemkové úpravy;
- ve vytyčení lesních pozemků, tj. pozemků neřešených dle § 2 zákona v pozemkové úpravě,
a v předání hranic těchto pozemků vlastníkům;
- v podrobném průzkumu a zhodnocení současného stavu řešeného území.
Stanovením obvodu pozemkové úpravy byl upřesněn seznam pozemků nacházejících se
v obvodu KPÚ a také okruh účastníků řízení. Obvod KPÚ, včetně seznamu pozemků zahrnutých do pozemkové úpravy, je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Krmelíně.
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Dále Vám sdělujeme, že po dokončení přípravných geodetických prací byla projektová dokumentace zahrnující uvedené práce 1. a 2. etapy předána mapovacímu oddílu Katastrálního
úřadu v Opavě k obnově katastrálního operátu mimo obvod KPÚ, tj. k domapování tohoto
území Krmelína, které bude probíhat v době 12/2005–05/2007. Mapové dílo vyhotovené Katastrálním úřadem v Opavě a výsledný návrh komplexní pozemkové úpravy bude součástí
digitální katastrální mapy platné na celém území Krmelína.
V současné době projektant vyhotovuje pro vlastníky pozemků v obvodu KPÚ podle podkladů z katastru nemovitostí nárokové listy, v nichž budou uvedeny:
- informace o vlastníkovi – jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, vlastnický, popř. spoluvlastnický podíl;
- pozemky, které se nacházejí v obvodu KPÚ a které jsou řešeny pozemkovou úpravou.
U těchto pozemků bude uvedena výměra, druh pozemku, vzdálenost; zároveň pozemky budou oceněny podle vyhlášky o oceňování nemovitostí;
- pozemky, které se sice nacházejí v obvodu KPÚ, ale jsou neřešené podle § 2 zákona, tzn.
bude u nich pouze obnoven soubor geodetických informací a tedy nebudou ani směňovány
ani upravovány, jen vytyčeny v terénu. U těchto pozemků bude uvedena výměra a druh
pozemku;
- pozemky, které se nenacházejí v obvodu KPÚ;
- omezení k pozemkům vyplývající ze zástavního práva, předkupního práva, věcného břemene a nájemního vztahu na dobu určitou.
Nárokové listy budou doručeny příslušným vlastníkům, aby je mohli zkontrolovat a případně k nim uplatnit své námitky. Námitky projedná pozemkový úřad se sborem zástupců, popř.
s Katastrálním úřadem Frýdek-Místek.
Vzhledem k náročnému zpracovávání návrhu KPÚ, žádáme touto cestou Vás, vlastníky,
abyste jakékoliv změny ve vlastnictví v obvodu KPÚ, např. rozdělení pozemků, převod pozemků na jiného vlastníka atd. sdělili neodkladně Pozemkovému úřadu Frýdek-Místek.
O postupu prací při zpracovávání plánu společných zařízení a návrhu pozemkové úpravy
Vás budeme informovat v našem dalším příspěvku v některém příštím obecním zpravodaji.
Vaše dotazy ohledně KPÚ také zodpovíme v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do
17.00 hodin na Pozemkovém úřadě Frýdek-Místek, 4. května č. 217, popř. na telefonních číslech 558 442 548 a 558 442 554.
Ing. Platošová Marcela, Ing. Poledníková Květoslava
Pozemkový úřad Frýdek-Místek

Ceny vodného a stočného pro rok 2006
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava ze dne 30. 11. 2005 bylo rozhodnuto s platností od 1. ledna 2006 uplatnit
následující ceny včetně DPH.
Voda pitná (vodné)
21,84 Kč/m3
Voda odvedená (stočné) 19,77 Kč/m3
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Naši jubilanti
V měsících říjnu a listopadu 2005 oslavili a v prosinci tohoto
roku oslaví významná životní jubilea naši spoluobčané
Pavla Staňková
70 let
Drahomíra Kudrýsová 70 let
Marie Plačková
70 let
Alois Jarolím
75 let
Dušan Linhart
80 let
Vlasta Stiebrová
80 let
Jan Mácha
85 let
Pevné zdraví do dalších let, spoustu radosti, spokojenosti a životního optimismu upřímně přejeme všem jubilantům.
Příjemnou událostí ve slunečném říjnovém nedělním dopoledni bylo slavnostní vítání občánků, které pro naše nejmenší a jejich nejbližší připravili členové komise pro občanské záležitosti společně s paní učitelkou Mgr. Dagmar Jínovou. Milou básničkou a zpěvem za hudebního
doprovodu p. Petra Strakoše přivítali do svazku obce žáci zdejší základní školy patnáct dětí
Emu Mytyzkovou
Marka Plačka
Jakuba Černíka
Tomáše Holbeina
Sáru Sárovou
Simona Rycheckého
Karolínu Jarolímovou
Maxima Kovalčíka
Viktorii Böhmovou
Zuzanu Šlachtovou
Metoděje Rechtika
Danielu Zborovskou
Davida Tomka
Martina Šperlína
a Elišku Černíkovou.
Hana Plačková

Pořad bohoslužeb v naší Starobělské farnosti
o VÁNOCÍCH 2005
24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
1. 1. 2006

v Krmelínském kostele sv. Jana a Pavla
Štědrý večer: mše svatá – tzv. „půlnoční“
1. Svátek Vánoční – Boží hod vánoční, slavnost Narozen Páně
2. Svátek Vánoční – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
sv. Silvestra
Nový rok – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

19:30
9:15
9:15
8:30
9:15

ve Staré Bělé, kostel sv. Jana Nepomuckého
24. 12.
Dětská štědrovečerní mše
14:45
Štědrý večer: mše svatá – tzv. „půlnoční“
21:00
25. 12.
1. Svátek Vánoční – Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně 7:30
26. 12.
2. Svátek Vánoční – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
7:30
31. 12.
sv. Silvestra
16:00
1. 1. 2006 Nový rok – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
7:30
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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. 2006 Nový rok – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

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

Tříkrálová sbírka 2006
Vážení občané,
opět se blíží radostná doba vánočních svátků: Štědrý den, Narození Páně, druhý svátek vánoční, Nový rok a také svátek Tří králů.
Je to doba radostného očekávání, pohody a také doba obdarování našich bližních, přátel, ale
i občanů sociálně slabých a trpících. Česká katolická charita za tím účelem již tradičně pořádá
počátkem ledna Tříkrálovou sbírku.
V letošním roce byly peníze, které vykoledovali koledníci do sbírkových pokladniček Diecézní charity ostravsko-opavské rozděleny následovně:
Projekt „První šance“ – ubytování sociálně znevýhodněných mladých lidí.
Terénní služba pro osoby bez přístřeší.
Denní centrum Domovinka pro seniory.
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba středisko Tereza.
Výstavba hospice v ostravském regionu.
Za pomoc při Tříkrálové sbírce 2005 jsme dárcům a našim koledníkům a koledníčkům několikrát poděkovali ústně, písemně i společenskou akcí, která se uskutečnila jako výraz díků
za pomoc všem při realizaci sbírky.
Tříkrálové sbírky 2006, které budou probíhat v době od 1. do 15 ledna 2006 se zúčastní Charita Ostrava ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra a s dobrovolnickou charitou v Hrabyni
a v Brušperku. Získané příspěvky plánujeme použít na tyto projekty:
Rozvoj chráněných dílen-pracovní uplatnění handicapovaných lidí.
Rekonstrukce Charitního domu sv. Františka – azylový dům pro osoby bez přístřeší.
Projekt „První šance“ – ubytování sociálně znevýhodněných mladých lidí.
Obracíme se na všechny občany, kteří vnímají potřeby osob trpících, s laskavou žádostí
o pomoc při Tříkrálové sbírce 2006. Věříme, že se zapojíte Vy i Vaše děti do této krásné akce
s úmyslem pomoci lidem v nouzi. Za Vaši účast a pochopení předem děkují
Vedení Charity Ostrava Martin Pražák, vedení Charity sv. Alexandra Ing. Pavel Folta
Tří králové v Krmelíně vyjdou stejně jako v minulých létech do našich
domácností, aby koledovali pro ty nejpotřebnější, již po 1. lednu 2006.
Ing. Jan Šperlín, Lenka Staňková

Vánoce a lidové zvyky
Při štědrovečerní večeři bývala uplatňována řada lidových zvyků, které
se přenášely z generace na generaci a dochovaly se dodnes. Mezi dávné
zvyky také patřilo na Štědrý den pro všechny členy rodiny tzv. posezení
v kruhu rodinném při večeři. Zvyky, které se nám dochovaly:
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Lití olova: Nad plamenem se na kovové lopatce zahřeje kousek olova až k bodu tání. Připraví se kovová nádoba s vodou a tekoucí olovo se do něj opatrně, ale naráz vlije. Vznikne
tak odlitek velmi abstraktních tvarů. Přítomní se pak snaží rozpoznat, čemu (komu) je odlitek
podobný. Podle tvaru se pak usuzuje, co koho čeká.
Krájení jablka: Po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí jablko. Obě poloviny se všem
ukáží a záleží na tom, jaký tvar má vnitřní část s jádry. Pokud vypadá jako pěti nebo více
cípá hvězda, sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pokud má tvar kříže, je čtyřcípá, pak někdo
z přítomných těžce onemocní nebo zemře. Tohoto zvyku se není třeba bát. Vybírejte zdravé
velké jablko.
Pouštění lodiček: Připraví se lavor s vodou a staré vánoční svíčky. Rozpůlí se několik vlašských ořechů a do prázdných skořápek se nakapaným voskem upevní úlomek vánoční svíčky.
Lodičky se zapálenými svíčkami se nechají plout po vodě. Majitelé lodičky, která vydrží nejdéle
svítit a nepotopí se, čeká dlouhý a šťastný život.
Půst: Na Štědrý den se zachovává až do večeře přísný půst. Dětem, které se nemohou dočkat, se slibuje, že vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko. Ke společné večeři se zasedá, když vyjde
první hvězda.
Střevíc: Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou
doma. Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou.
Šupiny: Pod talířem se štědrovečerní večeři se dává několik kapřích šupin, které mají přinést
všem po celý rok dostatek peněz.
Bruslař: Je to oblečený slaměný panák, kterého si mládež zhotoví a podstrčí na Štědrý den
některému sousedovi. Ten se musí snažit co nejdříve se ho zbavit a podstrčit ho jinému sousedovi. Nelze jej prostě někam hodit do roští. Bruslař totiž způsobuje sraženinu vánočkového
těsta, a to si jistě žádná hospodyňka nepřeje.
Oblečení: Ke štědrovečernímu stolu se usedá zásadně ve svátečním, nikdy v teplákách nebo
podobném domácím oblečení. Toto pravidlo se týká i hospodyně, která musí odložit případný
pracovní oděv.
Ořechy: Kdo najde v prvním rozlouskunutém ořechu černé jádro, brzy skoná. S ořechy je
spojen i další zvyk. Po večeři se tři rozlousknou, jádra se vyberou a do jedné skořápky se nasype zem, do druhé se vloží kousek chleba a do třetí peníz. Pak se skořápky zase slepí k sobě
a uloží zpět mezi ostatní ořechy. O půlnoci si každý bere z plné mísy. Pokud někdo otevře
ořech naplněný zemí, čeká ho chudoba.
Pec: Po večeři se děvčata dívají do pece, která jim odhalí jejich budoucí osud. Uvidí-li v peci
oheň, bude brzy hořet. Uslyší-li modlitbu, měla by se chystat k smrti, uslyší-li hudbu, je čas
strojit se ke svatbě.
Martina Popelářová

Jak se cestovalo před devadesáti lety?
Před několika lety, při úklidu půdy, jsme objevili několik starožitných věcí. Ty byly pozůstatkem mého pradědečka a prababičky. Kromě starých fotograﬁí, knih a různých věcí, jsme objevili i cestovní pas mé prababičky Františky Petrovské. Samotný pas má pro naši rodinu velkou
historickou hodnotu, neboť byl vystaven za Rakousko-Uherska v roce 1915 a v letošním roce
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oslavil 90 let. Celý je napsán německy. Části některých pasáží se již nedají rozluštit, přesto
je zcela zachovaný i s neporušenými pečetěmi a razítky, které představují Rakousko-Uherské
mocnářství. Nachází se zde i pasáž o císaři Františku Josefovi I., o císaři Rakouském, králi
Českém a králi Uherském. Pas byl podle částečného překladu určen pro cestování po mocnářství. Když jsem pátrala, proč si má prababička nechala vystavit pas, nikdo z mých nejbližších
příbuzných na tuto otázku nedokázal odpovědět. Vždyť je to vlastně 90 let a nikdo z té doby
už nežije. Jedna z hypotéz je: pas byl vystaven v roce 1915, kdy již druhým rokem probíhala 1.
světová válka a pradědeček Eduard Petrovský v této válce bojoval. Domnívám se, ale nemám
to potvrzeno, že byl odveden do Slezska (Krakov), kde se účastnil výcviku. A právě proto si
musela nechat prababička vystavit pas, aby mohla svého manžela navštívit.
V dnešní době je pro nás cestování snadné, ale přesto k němu potřebujeme příslušný dokument. Ale i tento příklad nás upozornil, že i když jsme byli součástí Rakousko-Uherska, potřeboval se také cestovní pas.
Martina Popelářová

Základní škola vás informuje
V naší škole to žije! - Divadelní představení
Ve čtvrtek 13. října jsem odjel se svými spolužáky do Divadla loutek v Ostravě.
Cesta autobusem uběhla celkem rychle. „Vystupovat!“ volá paní učitelka, abychom stihli
začátek představení.
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Usedáme do pohodlných křesel, v sále se zhasíná, loutkové divadlo začíná…Vypráví nám
příběhy Ze starých pověstí českých – o našich dějinách, příchodu praotce Čecha na naše území, vidíme knížete Kroka a jeho tři dcery, prožíváme Horymírův a Šemíkův příběh, sledujeme
další postavy z našich pověstí. Mohu si vše porovnat s učením ve vlastivědě.
Ani se nenadějeme a je konec. Doufám, že nás brzy čeká další hezký kulturní zážitek.
Daniel Bill, 5. třída

Zájezd do Polska
Ve čtvrtek 20. 10. 2005 jsme se již počtvrté vydali do polské školy v Katowicích, se kterou
udržujeme kontakt společně se slovenskou školou z Olešné v rámci projektu Mezi námi sousedy.
Od krmelínské školy jsme vyjeli, tentokrát jen sportovci ze 2.-5. ročníku, v sedm hodin ráno. Po příjezdu do Katowic jsme posvačili a čekali na příjezd Slováků. Společně jsme zahájili
akci v tělocvičně školy. Poláci si připravili veselý program – převlékali se do různých oděvů,
zpívali, hráli divadlo. Jediným problémem byla jazyková bariéra – mnozí z nás i Slováků jim
nerozuměli.
Po představení jsme společně poobědvali a sešli se v tělocvičně. Zde nás rozdělili do 4 skupin. První skupina šla hrát na hřiště kopanou, druhá vyrábět ozdoby, třetí hrát hry a čtvrtá
skupina tvořila časopis.
Fotbalové výsledky: Krmelín - Olešná 0:2, Krmelín – Katowice 2:2
Více se nám dařilo ve ﬂorbalu. V prvním zápase jsme porazili Slovensko 2:1, ve druhém
Polsko 3:1.
Po svačině jsme se rozloučili a rozjeli se domů. U nás přivítáme naše zahraniční přátele opět
v dubnu 2006 u příležitosti Dne Země.
Účastníci zájezdu

Rej duchů
V předvečer před podzimními prázdninami pro nás paní učitelky opět připravily podzimní
Rej duchů.
Sešli jsme se 25. 10. 2005 v převlecích v 17 hodin před školou. Nejdříve jsme se s paní čarodějnicí Tylečkovou vyfotografovali před školou. Pak jsme se vydali strašit po trase Šindlerův
dvůr, Nautilus, Benátky, Světlov. Cílem bylo bistro OZZY u Blechů. To jsme ale nevěděli.
Protože se cestou začalo stmívat, paní učitelky zastavovaly provoz při přechodu silnic, aby se
nám nic zlého nepřihodilo. Vstupenkou do bistra byl strašidelný pokřik. Pak přišlo překvapení
– co jiného než občerstvení, které připravila paní Blechová a paní Lyčková. Obložená houska,
čaj a mlsota nám přišly k chuti. Byl to hezký závěr dlouhého pochodu.
Protože všechny děti nedoprovázeli rodiče, šla s námi večer paní učitelka domů, abychom
se vrátili v pořádku. A tak byla ještě po 19. hodině večer vidět různě po vesnici pochodující
strašidla.
Čtvrťáci
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Den otevřených dveří
Dne 18. 11. 2005 slavila škola T. G. MASARYKA v Krmelíně 75. narozeniny. Žáci z 5. a 4. třídy měli za úkol ve výtvarné výchově nakreslit pozvánky, na kterých bylo oznámení, že se bude
konat divadlo - Princezna Zubejda a také pozvání na Den otevřených dveří. Všichni žáci z 5.
a 4. třídy měli ještě za úkol rozvěsit pozvánky na různých místech naší vesnice. Mnoho občanů si jich všimlo a zavítalo na oslavu školy. Někteří se přišli podívat i do výuky. Žáci měli o 3
hodiny zkrácené vyučování, protože divadlo hrálo od 10 do 11 hodin. Potom byl oběd a šlo
se domů.
Pro veřejnost pokračovala prohlídka školy, přijeli i starostové z ciziny a učitelé z jiných škol.
Ale ne jenom starostové a učitelé, také naši občané se procházeli po celé škole, prohlíželi si
kroniky a měli možnost koupit si ALMANACH - seznam žáků s fotograﬁemi z let 1930–2005.
Vincenc Borovec, 5. tř.

Turnaj ve ﬂorbalu
Dne 28.listopadu se v Krmelíně konal turnaj Povodí Ondřejnice ve ﬂorbalu. Měli přijet hráči
Hukvald a Fryčovic, ale Hukvaldy se z neznámých důvodů turnaje nezúčastnily, takže jsme
hráli jenom proti Fryčovicím, které jsme dvakrát porazili v poměru 3:1 a 3:2. Touto výhrou
nad Fryčovicemi jsme postoupili do okresního kola Frýdek-Místek. V okresním kole jsme byli
před dvěmi lety a skončili jsme poslední. Doufám, že tentokrát se umístíme lépe.
Adam Poukar, 5. ročník

Z naší mateřské školy . . .
Prosinec, poslední měsíc v roce, spojený
s tradicí čerta a Mikuláše, s Vánocemi, ale především s dětskou radostí a očekáváním.
Ano, Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky v celém roce. Základem křesťanských Vánoc je
biblický příběh o narození Ježíška – nejkrásnější
pohádka, se kterou se v životě setkáváme, příběh o děťátku v jesličkách vystlaných slámou, které svým dechem
zahřívá volek a osel. Jakkoliv můžeme vnímat Vánoce jako svátek křesťanský, jeho základem byla pohanská legenda o bohu Slunce, který se rok co rok znovu
narodil v noci z 24. na 25. prosince. Tehdy lidé vypozorovali, že po této noci Slunce každý den
stoupá na obzoru o něco výš a výš. Vysvětlovali si to narozením slunečního dítěte a tak byl 25.
prosinec vyhlášen jako Zrození nepřemožitelného slunce.
Vánoční čas je spojen s množstvím zvyků a tradic. Mnohé z nich se dodržují stále, jiné jen
přežívají na okraji zájmu, některé jsou zapomenuty. Tak například správné Vánoce pro mnoho
lidí začínají ve chvíli, kdy z kuchyně zavoní porce smaženého kapra – jenže kapr na vánočním
stole je tradicí mladou, býval totiž jídlem postním a nad jeho masem mnozí tak trochu ohrnovali nos.
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Také v naší mateřské škole si přejeme využít vánočního času se všemi jeho krásami 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 2006 i nablízku těch, které máte rádi.
Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

Zájmové organizace
Z činnosti místního Klubu důchodců
Výbor Klubu důchodců se snaží, aby činnost byla pestrá a pro členy zajímavá.
První akcí organizovanou v měsíci září bylo přátelské posezení na terase restaurace Nautilus
s vystoupením dechové hudby pana Konečného z Brušperka. Akce měla úspěch a dobře se na
ni mohli pobavit i příchozí nečlenové Klubu.
Další zářiovou větší akcí byl autobusový zájezd do Štramberka a do skanzenu v Rožnově
pod Radhoštěm.
Od měsíce září včetně se po prázdninové přestávce schází ženy v Dámském klubu.
Říjnové přátelské posezení se uskutečnilo v prostorách prvního poschodí Obecního domu.
Zpestřeno bylo domácími koláči, které připravily členky Klubu, kolem štěstí a velmi hezkou
hudební produkcí Krmelanky.
Místní Klub důchodců prostřednictvím Mgr. Boženy Ptáčkové zorganizoval, stejně jako
v předcházejícím roce, týdenní ozdravný pobyt pro členy Klubu a další zájemce z řad našich
občanů ve slovenských lázních Dudince. Tentokrát byl autobus, který účastníky přepravil z Krmelína do Dudinců a zpět, plně obsazen našimi občany. A že se tam účastníkům líbilo, o tom
svědčí počet zájemců o pobyt pro rok 2006.
Vzhledem k tomu, že část členů Klubu byla, jak je výše uvedeno, mimo obec, listopadové
přátelské posezení bylo organizováno pouze v klubovně Klubu důchodců. Stejně se jich sešlo
na 35 a velmi hezky se pobavili.
26. listopadu zorganizoval Klub důchodců autobusový zájezd na vánoční prodejní výstavu
do Frýdlantu nad Ostravicí, organizovanou tamní organizací Svazu zahrádkářů. Výstava je
již tradičně velkolepá. Je zde mnoho věcí souvisejících s vánocemi ke zhlédnutí, k získání inspirace i k zakoupení. Od značného množství betlémů různých velikostí a různých materiálů,
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přes krásnou vánoční výzdobu a vánoční ozdoby, ukázku výroby a prodej dekoračních svíček,
perníků atd.
Úspěšné bylo i prosincové přátelské posezení v prostorách 1. poschodí Obecního domu. To
bylo zaměřeno k Mikuláši a nadcházejícím svátkům Vánočním. Kulturní program k danému
období si připravila vnoučata členů Klubu. Jejich vystoupení byla hodnocena bouřlivým potleskem. Dalším zpestřením byla návštěva Mikuláše s andílky a čertíky, kteří po poděkování
Mikulášem členům Klubu za jejich celoroční aktivity, rozdali účastníkům drobné perníkové
dárečky připravené členkami Klubu. Průběh posezení a pak jeho další část po oﬁciálním programu velmi hezky zpestřila Krmelanka.
Mimo aktivity organizované Klubem důchodců v místě se delegace členů zúčastnily v rámci přátelských styků akcí organizovanými spřátelenými Kluby v Kozlovicích, v Chlebovicích
a Palkovicích.
V tomto roce se ještě uskutečňují pravidelná pondělní setkání členů a výbor připravuje na
12. ledna 2006 výroční schůzi členů Klubu, kde zhodnotí svou činnost v roce 2005 a vytýčí si
plán aktivit na rok 2006. Na měsíc únor pak připravuje společenský večírek.
Blíží se čas Vánoc a konec roku 2005. Výbor Klubu důchodců děkuje touto cestou všem, kteří
nějakým způsobem přispěli ke zrealizování této prospěšné činnosti i těm, kteří se podíleli na
organizaci akcí.
Všem spoluobčanům přejeme příjemné vánoční svátky prožité v klidu v kruhu svých blízkých, do roku 2006 hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu.
František Novák

Z činnosti hasičů
Na podzim a v přelomu roku máme zajištěny hodiny ve sportovní hale. Dětské kolektivy se
věnují sportovním hrám a starší družstva kolektivním sportům.
Zásahová jednotka pracovala na přípravě materiálu a vozidel. Po každém zásahu a ke konci
roku se kontroluje požární výzbroj. Zejména těsnost hadic, hadicových spojek. Prověřovaly se
hnací agregáty, technické vybavení, čistil další pomocný materiál. Provedl se úklid garáže hasičského domu. Na zásahových vozidlech byly opraveny drobné závady a auta úspěšně prošla
technickou kontrolou. Smrk u hasičského domu strojí elektrickými světly muži každoročně,
i tento rok tomu bude tak. Letos bude použita i nová soustava světel.
V minulých číslech Zpravodaje jsme informovali o pořízení praporu. Ve sboru o něm probíhala diskuze několik let. Hlavně se vyjasňoval záměr pořízení a ﬁnancování. Až tento rok pod
vlivem ostatních sborů a po několika konzultacích padlo rozhodnutí. Byly vypracovány předběžné návrhy praporu, na nichž se podíleli zejména bratři Knebel, Boček, Edelsberger. Tito
poté navštívili ﬁrmu Velebný v Ústí nad Orlicí, kde doladili motivy, nápisy a materiál. V rámci
návštěvy byl ještě objednán nový znak hasičského domu, čepice a nárameníky s novým znakem, nosná žerď a stojan. Znak je již připevněn na přední stěně hasičského domu. Uplynulo
pár měsíců. Vlivem dovolených u výrobce byl termín dokončení posouván, na jeho omluvu
podotýkáme, že nás požádal o mírné zdržení v dodání a vystavení praporu na veletrhu v Brně, podle něj se opravdu povedl. Finanční náklady na prapor nebyly malé, na druhou stranu
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způsob výroby a zpracování jsou zárukou dlouhodobé trvanlivosti. Po oslovení nám někteří podnikatelé poskytli dary na výrobu praporu. Děkujeme touto cestou těmto: p. Michalec
Aleš, p. Petrovský Miroslav, p. Kokeš Jaromír. Prapor už máme doma. Představení proběhlo na
výroční valné hromadě v prosinci, která zhodnotila uplynulý rok a načrtla směřování sboru
v příštím roce, v němž oslavíme 110. výročí založení sboru. První společenské akce jsou tradiční:
- 14. 1. (sobota) - zimní výšlap na Lysou horu
- 17. 2. (pátek)
- hasičský ples ve Sportovní hale
Další akce pro oslavu tohoto výročí připravujeme.
Sbor dobrovolných hasičů je spolkem, který pokračuje v tradici, založené v 19. století. Lidé
se tehdy začali sdružovat a pomáhat si v boji s požáry a jinými pohromami. Postupem času se
tyto činnosti zprofesionalizovaly, přesto spolky hasičů mají v dnešní době stále svou platnost.
Nejenom na poli represe (hašení požárů a zajištění různých technických pomocí), ale také
v udržování společenského dění a výchově mládeže v obci. Našim členům přeji, aby i nadále
trávili část života s hasičem. A pro všechny občany obce máme vzkaz, v souladu s nápisy na
našem slavnostním praporu, v případě potřeby půjdeme bližnímu na pomoc a budeme vlasti
ku prospěchu.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

KRMELÍNSKÉ KARATE NA PODZIMNÍM
SEMINÁŘI 2005
Letos na podzim se konal v Šumperku cvičebně výukový seminář Moderního Sportovního
Karate (MSKA), který se skládal ze tří po sobě navazujících víkendů.
Na prvním víkendu byl zařazen trenérský mítink, kde měly vyšší pásy možnost seznámit se
blíže s problematikou vedení oddílu, trénování svých žáků a v neposlední řadě byl na tomto
mítinku zařazen i kurz JAK SPRÁVNĚ MLUVIT. Ostatní členové s nižšími pásy si mezitím
zdokonalovali techniku karate pod vedením mistrů MSKA.
Na druhém víkendu se cvičilo pouze chvíli a poté se naplno rozjel turnaj, na který se sjeli
borci z celé republiky, celkem ze třinácti oddílů, což zaručovalo kvalitní konkurenci.
Turnaj byl zahájen formami, kde se projevily kvality Krmelínských karatistů. Na prvním
místě ve formě 3º se umístil Lukáš Muladi a na třetím místě v téže formě se umístil Petr Muladi. Tímto však náš úspěch nekončil. Druhý den turnaje odstartovali boje, kde naši borci opět
zářili a s přehledem uhájili první dvě místa v kategorii muži zelení. Petr Muladi se umístil
jako první a Lukáš Muladi jako druhý. Ani ženská část Krmelínského oddílu se nenechala zahanbit a ve sparingu v kategorii ženy oranžové, si odnesla krásné třetí místo Zuzana Jagrová.
Jako třešnička na dortu poté, bylo předání dalšího technického stupně Romanu Vantuchovi,
který udělal zkoušku na deváté kyu a potvrdil tak svou formu.
Třetí víkend byl již plně věnován vyšším pásům. Plnily se zkoušky na vyšší technicko-taktický stupeň, ale hlavně se pořádně cvičilo, cvičilo, cvičilo a … zase cvičilo. Všichni cítili, že se
při tomto intenzivním tréninku zlepšují a také zjišťovali, co by se ještě zlepšit dalo. Na konci
tohoto víkendu byli všichni velmi unaveni, ale krásně odpočinuti duševně. Konečný úspěch
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Krmelínského karate, byl korunován předáním vyšších technických stupňů. Tomáš Nenička
udělal zkoušku a obdržel šesté kyu stejně tak, jako Petr Muladi a Lukáš Muladi, kteří obdrželi
kyu čtvrté.
Konečné zhodnocení tohoto semináře je tedy velmi pozitivní. Po celé tři víkendy panovala
skvělá přátelská atmosféra. Pod vedením mistrů MSKA jsme se zase o dost zlepšili. Odvezli
jsme si spoustu zážitků i poučení a všichni už jsme se těšili na další akci.
Tou byla Úvodní škola, která proběhla koncem listopadu a byla určena výhradně nováčkům. Mezi 130 lidmi obstáli Krmelinští nováčci na výbornou. Jan Plaček, Ondřej Židek i Jakub
Vašica splnili očekávání svých trenérů a všichni udělali zkoušku na 10 Kyu.
Pro všechny byl tento seminář velmi poučný, protože se seznámili s Miroslavem Zezulkou
IV. dan a s dalšími mistry MSKA. Dále se detailně vysvětlovaly techniky karate a tím pádem se
měli možnost naši nováčci zase zlepšit. Poznali nové kamarády i přátelskou atmosféru celorepublikových seminářů a už teď se těší na další seminář a turnaj.
Pokud máte zájem o tento nevšední sport i vy, neváhejte a přijďte na nábor nových členů,
který se bude konat v únoru 2006. Přivítáme holky i kluky od 13 do xx let. Přijďte se naučit
bojovat, získat psychickou pohodu a zároveň možnost toto vše uplatnit nejen na pořádaných
turnajích, ale i v běžném životě. Bližší info. na www.krmelin.mska.cz nebo na www.mska.cz.
Petr Muladi, oddíl karate Krmelín

TJ SOKOL KRMELÍN
zve členy TJ a občany Krmelína na tradiční Vánoční turnaje, které budou probíhat ve dnech
25. až 30. 12. 2005. Zápisné na turnaje činí 30 Kč na osobu.
25. 12.
8:00–15:00 hod.
nohejbal čtyřčlenných družstev
26. 12.
8:00–15:00 hod.
tenis - čtyřhra
27.–28. 12.
17:00–21:00 hod.
turnaj čtyř generací v házené
30. 12.
8:00–14:00 hod.
badminton – smíšená čtyřhra
Výbor TJ Sokol přeje všem svým členům a občanům bohatého Ježíška a klidné prožití vánočních svátků. Do nového roku hodně štěstí, zdraví a sportovních úspěchů.
Lenka Zborovská, výbor TJ Sokol

TJ SOKOL - oddíl FUTSALU
Mužstva SK Krmelín si drží druhá místa.
V letošním ročníku 2005–2006 naše „A“ mužstvo, které sestoupilo z 2. ligy skupiny „Východ“ do 3. ligy – Divize „F“ si po polovině soutěže drží 2. místo v tabulce za suverénem této
soutěže CC R. Mroček-LKW Jistebník „B“. Od čtvrtého kola nepocítilo naše mužstvo hořkost
porážky.
Po neúplném 10. kole obhájil SK Krmelín čestné 2. místo 52:30.
Výsledky zápasů:
SK Krmelín – Jistebník
2:7
(0:2)
SK Krmelín – Přívoz
7:1
(4:1)
Příbor – SK Krmelín
6:5
(2:2)
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SK Krmelín – Parlament
5:4
(2:2)
SK Krmelín – Jeseník
5:1
(1:0)
SK Krmelín – Roub
7:1
(3:0)
Seznam – SK Krmelín
1:4
(1:1)
SK Krmelín – Jakubčovice
5:4
(5:3)
Zvěřaci – SK Krmelín
3:4
(2:2)
SK Krmelín – Olomouc
8:2
(3:0)
Naše „B“ mužstvo po loňském postupu do vyšší soutěže okusilo hořkost porážky ve vyšší
soutěži až v šestém a sedmém kole.
V Ostravské okresní lize po neúplném 9. kole se SK Krmelín „B“ umístil na 2. místě
31:14.
Výsledky zápasů:
SK Krmelín „B“ – Hrabová
3:1
SK Krmelín „B“ – Drillirg Trade
5:1
SK Krmelín „B“ – Alukola
7:0
SK Krmelín „B“ - Start Tronic
2:1
SK Krmelín „B“ – Bohemians Ostrava
7:1
SK Krmelín „B“ – Agnesa Ostrava
2:4
SK Krmelín „B“ – Sampdoria
1:3
SK Krmelín „B“ – Zbyslavice
4:3
Přejeme mužstvům mnoho úspěchů v druhé polovině sezóny, žádné zdravotní problémy
a spoustu vítězných zápasů.
Radana Matušinská

Mezi námi . . .
Vteřiny, minuty, hodiny, dny, týdny, měsíce a je tu jeden rok. Věčný kolotoč, rychle ubíhající. Stává se pravidlem, že rekapitulujeme.
Sčítáme vše, co se podařilo a pomůže našim spoluobčanům. Mimo
jiné je to zábradlí, kterým jsou opatřeny schody ze sokolského hřiště k Obecnímu úřadu. Sokole, díky ! Také na hřbitově se podařilo
zrealizovat navrhované úpravy – je vydlážděn středový chodník, voda je svedena ke vstupním
vratům, střed prostranství je osvětlen. Chvála Bohu, na úpravu tohoto pietního místa jsme
velmi citliví, změny k lepšímu jsou pozitivně hodnoceny nejen našimi občany.
Naši školáci mají před sebou vidinu volných dnů. V současné době si na zastávkách sdělují
názory na Vyvolené a Velkého bratra. Nedá se lavina zastavit, přeji jim, ať si brzy sami udělají
na tyto pořady vlastní názor.
A jsou před námi Vánoce. Jsou nejkrásnějšími svátky roku. Sváteční čas je spojen s množstvím zvyků a tradic. Mnohé se stále, především staršími občany udržují – půst, nové vznikly
i v naší obci – vařonka, na kterou se chodí bez rozdílu věku a rádo.
Často slyším, že je dnešní mládež citově prázdná. Nenaučí se to ale, když jí to neukážeme
a neumožníme. Hezké vánoční chvíle, plné klidu a pohody jsou patrny z vyzdobených oken
naší mateřské a základní školy. A toto vyzdobené prostředí si děti určitě přenesou do rodin
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a tím kulturní dědictví v zapomenutí neupadnou.
Vánoce jsou opředeny zvláštním kouzlem. To kouzlo však nespočívá v krásně nazdobeném
stromečku, dárcích. Je to čas, kdy míváme k sobě mnohem blíže, máme více času pro své blízké
a přátele. Své kouzlo si Vánoce uchovaly i v představách a vzpomínkách nás, dospělých. Vracíváme se do míst našeho dětství, těšíme se snad stejně jako naše děti a vnoučata, i když naše
radost není tak spontánní, jako jejich. Vánoce jsou časem poetickým, časem zázraků a kouzel.
A právě jmelí, jako symbol, provází Vánoce velmi dlouho. Žije nedostupně vysoko na stromech, jejichž listí opadává, ale ono samo zůstává věčně zelené. Dozrává v zimním období, tedy
v době, kdy nekvete a nedozrává téměř nic a jeho plody se podobají perlám.Jmelí je symbol,
v jehož kouzelnou moc věřili lidé odpradávna. Zavěšeno jmelí přináší do domu štěstí a lásku,
chrání proti zlým duchům a čarodějnicím. Štěstí zajišťuje množství bobulek-čím je jich více,
tím více štěstí má obdarovaný v příštím roce. Zvyk líbat se s partnerem či partnerkou pod
zavěšeným jmelím, pochází od starých Keltů, kteří věřili, že jmelí zajišťuje plodnost.
Celodenní půst na Štědrý den končí štědrou večeří, kdy začíná vánoční hodování. Skladba
štědrovečerní večeře prošla vývojem, stejně tak jako zvyklosti při stolování, protože se vycházelo z toho, co bylo doma k dispozici, co se v létě urodilo, vypěstovalo, usušilo, uskladnilo.
Dovolím si Vám předložit recept Vánočních preclíků, který jsem od maturity nepekla. Až
letos: 15 dkg másla, 3 dkg droždí, mléko, 25 dkg mouka hladká 00, 1 žloutek, 1 lžička cukru,
špetka soli.
Postup: Vykynutý kvásek (mléko, droždí, cukr) přidáme k ostatním přísadám a zpracujeme
v těsto. Po nakynutí tvarujeme preclíky (proužky vyválíme dlaněmi), klademe na plech vyložený pečícím papírem, potřeme rozšlehaným bílkem, posypeme solí a mákem a při teplotě
1700 C pečeme.
Třeba Vás preclík osloví.
A ke Štědrému večeru pár pranostik:
„Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu“.
„Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky“.
„Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá“.
Milí spoluobčané,
milostiplné svátky vánoční Vám a Vašim rodinám, hřejivé doteky slunce a čistého lidského
citu a pevné zdraví v roce 2006 Vám přeje Vaše
Ludmila Adámková

Aktuality
 Na obecním úřadě jsou k dispozici aktuální jízdní řády hromadné autobusové přepravy
linek projíždějících obcí, kterou zajišťuje CONNEX Morava, a. s.
 Během vánočních svátků v době od čtvrtku 22. prosince 2005 do úterý 3. ledna 2006 bude
prodloužena otevírací doba místního hřbitova, tj. od 8:00 do 20:00 hodin.
 V naší obci se v nedávné době vyskytl soukromý prodejce venkovních lamelových žaluzií,
který nabízel své služby za velmi výhodné ceny. Po výběru peněžité zálohy na materiál se
již neobjevil, prodejce nelze kontaktovat na dodané adrese, nereaguje na uvedené telefonní
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číslo. Žádáme občany, pokud se setkali s podvodným prodejcem, aby jej ohlásili na policii
Brušperk, která se tímto případem zabývá.
 Na obecním úřadě můžete zakoupit v ceně 100 Kč Almanach Základní školy T. G. Masaryka, vydaný k 75. výročí školy.

Omluva:
V minulém čísle zpravodaje v článku Základní škola Vás informuje došlo k chybnému uvedení jména vychovatelky školní družiny. Správné jméno je paní Anna Libišová.
Jaroslav Kunz, tiskárna Brušperk

Přečetli jsme za Vás…
Maso: když zmrazit, tak rychle!
Překvapivě hodně hospodyněk špatně zachází s čerstvě koupeným masem! Jejich běžný postup vybalit, dát na talířek a šup s masem do chladničky nebo rovnou na výparník (je-li do
zásoby) – je podle odborníků nesprávný!
Maso k přímé spotřebě je veterinárně vyšetřeno, splňuje tudíž podmínky kvality a zdravotní
nezávadnosti. Nicméně když ho dáme odkryté do chladničky, kde je teplota do 100 C „osychá“
a při přístupu vzduchu se i zde na jeho povrchu můžou pomnožit nežádoucí mikroorganismy.
Řádně zakryté maso v chladu vydrží zpravidla tři dny „bez úhony“.
Za určitých podmínek lze čerstvé maso použít i pro pozdější kuchyňskou úpravu. Je ho tudíž možné zmrazit, ale nikoli v mrazicím boxu, který bývá v chladničkách. Zde se maso mrazí
tak pomalu, že se v jeho buňkách vytvářejí velké ledové krystaly. Ty naruší buněčné stěny, což
se projeví posléze při rozmrazování – z masa „vytečou“ právě ty lehko stravitelné, hodnotné
bílkoviny. Odborníci proto radí dát dobře zabalené čerstvé maso do rychlomrazícího oddělení v mrazničce, kde se mrazí rychlostí kolem jednoho centimetru do hloubky za minutu při
teplotě -18 až -200 C. Teplotní rozmezí tvorby krystalů je 00 C až -50 C. Velké ledové krystaly,
které by narušily strukturu masa, se tak nestačí vytvořit.

Plesová sezona v roce 2006
13. ledna
14. ledna
20. ledna
10. února
11. února
17. února
4. března

KDU – ČSL
TJ SOKOL – futsalisté
ODS
ZŠ – Dětský maškarní bál
TJ SOKOL
SDH
ZŠ – Školní ples

Obecní dům
Obecní dům
Obecní dům
sportovní hala
sportovní hala
sportovní hala
Obecní dům
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Koupím dům v Krmelíně a okolí.
Možno i k rekonstrukci. Platba hotově.
Telefon: 777 556 536 nebo 777 556 142

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
Oznamujeme všem zájemcům,
že společnost ZEMKOVO prodává od 21. 12. 2005
vánoční kapry
v době od 10 do 17 hodin až do vyprodání zásob.
Cena kaprů jednotná - 65 Kč za kg živé váhy.
Místo prodeje:
Krmelín, ul. Záhumenní 7, u pana Josefa Havránka
Možnost příjezdu i po ulici Lípové.
Srdečně Vás zvou rybáři Zemkova Krmelín.

Cyklosport – Servis

Prodej kol a doplňků na splátky bez ručitele, stačí dva doklady – rodný list a občanský průkaz.
Není třeba potvrzení od zaměstnavatele, za ½ hodiny je kolo Vaše.
Prodej rybářských potřeb.
Prodej kol a náhradních dílů – servis zajištěn.
Garanční opravy do měsíce zdarma.
Výběr z 80 kol na prodejně. ALTUS, ACERA, ALIVIO, DEORE, LX, XT, XTR.
Možné objednat barvu a velikost rámu dle přání zákazníka.
Bezkonkurenční ceny. Stavba kol na zakázku.
Prodej sportovních potřeb. Hokejky, brusle, lyže, tenisové rakety, míče, rakety na stolní tenis,
spacáky a další sportovní zboží.
Oblečení a obuv pro cyklisty.
Pracovní doba:
Po – Pá 9.30–12.00 14.00–18.00
So 8.30–12.00
Stará Ves nad Ondřejnicí, Martin Přikryl, telefon: 603 520 428, http://www.cykloprikryl.wz.cz
-

MATTYS GROUP

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

AUTODOPRAVA VALNÍK NOSNOST 4t DAF

ZATEPLOVÁNÍ FASÁD

ZÁMKOVÉ DLAŽBY

VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
novostavby, přestavby, obklady, dlažby

OBKLADAČSKÉ A DLAŽDIČSKÉ PRÁCE

TESAŘSKÉ PRÁCE

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

STŘECHY
provádíme opravy, rekonstrukce
a výměny střešních krytin

Jiří Fluksa

MATYS GROUP

Kontaktní adresa:
OKD, a. s., Důl Paskov, 739 43 Staříč č. p. 528
Telefon: 558 492 280 – Pollák Jan

Nabízíme mimo jiné výhody:
- týden dovolené nad rámec zákonného nároku
- důlní svačiny a přesnídávkové polévky
- ﬁnanční příspěvek na dovolenou a na Vánoce
- příspěvek na penzijní připojištění ve výši až 6.000 Kč
ročně
- možnost přidělení bytu
- ﬁremní odměnu za věrnost ﬁrmě

Kritéria pro přijetí do pracovního poměru:
- zdravotní stav bez omezení pro práci v dole
- fyzické předpoklady pro náročné zaměstnání v podzemí
- vyučení
- NPE (prašná expozice) do 70 %
- v předchozích zaměstnáních neukončení pracovního
poměru pro § 53/1b zákoníku práce (porušení pracovní
kázně zvlášť hrubým způsobem) a bez časté a vysoké
absence z důvodu nemoci
- čistý trestní rejstřík
- pro získání kvaliﬁkace zájem pracovat v rubání a přípravách

739 43 Staříč č. p. 528

OKD, a. s., Důl Paskov

Krmelínský zpravodaj
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Vážení zákazníci,
nejbližším kontaktním místem SMP ve Vašem regionu je kanceláø

smluvního partnera SMP
GASCONTROL,
spoleènost s r.o.
Palkovická 1432
738 01 Frýdek - Místek
Tel./Fax: 595 142 572
e-mail: gascontrol@gascontrol.cz
web:
www.gascontrol.cz
Otevírací doba
Pondìlí 8.00 - 12.00
Úterý
8.00 - 12.00
Støeda 8.00 - 12.00
Ètvrtek 8.00 - 12.00
Pátek
zavøeno

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 17.00
13.00 - 15.00

U novì plynofikovaných objektù
pøijímá žádosti o pøipojení k distribuèní
soustavì
pøijímá žádosti o dodávku zemního plynu
uzavírá smlouvy na dodávku
zemního plynu
provádí montáže plynomìrù (bezplatnì)
U stávajících zákazníkù SMP pøijímá
žádosti na zmìnu odbìratele
žádosti na zmìny v kupních smlouvách
žádosti na demontáž plynomìru

V období vánoèních svátkù mùže být otevírací
doba upravena.

Zákaznická linka SMP 840 111 115

(v pracovní dny od 6 do 20 hod.,
vždy za cenu místního hovoru)

Pohotovostní linka SMP 1239

(nonstop, pouze v pøípadì poruchy)

www.rwe-smp.cz
Z dùvodu poklesu zájmu zákazníkù o hotovostní platby ruší SMP od 1.9.2005 veškeré platby
v hotovosti na zákaznických kanceláøích. Bližší informace o jiných zpùsobech platby za odbìr
zemního plynu vám poskytnou pracovnice smluvního partnera nebo také na www.rwe-smp.cz.
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