
Obč č. 1                                                                Bř 2004

Co se letos v obci chystá
Na 8. zasedání zastupitelstva obce, konaném dne 25. února 2004 byl schválen definitivní 

rozpočet obce na letošní rok. Kromě mandatorních výdajů, nezbytných pro zajištění běžného 
fungování obce, obsahuje i položky pro údržbu obecního majetku a pro investice k rozvoji obce. 
Celý rozpočet je uveden na dalších stránkách Zpravodaje. Jeho schválení je nutnou podmínkou 
pro možnost zahájit přípravu akcí, na které byly přiděleny finanční prostředky. V čase končícího 
zimního období je prostor pro administrativní přípravu na zahájení stavební sezóny. Bylo vydáno 
stavební povolení na stavbu tří tenisových kurtů s dokončením v srpnu 2004. Připravuje se zpra-
cování projektu na prodloužení stávajícího chodníku podél ul. Proskovické po vjezd do rodinné-
ho domu manželů Vyvialových. Do konce dubna bude předán projekt úpravy hřbitova, v plánu 
je jeho částečná realizace s montáží renovovaného kříže. Na Katastrální úřad ve Frýdku-Místku 
jsou podány darovací smlouvy na pozemky pro uložení inženýrských sítí a zřízení místní komu-
nikace pro výstavbu rodinných domů v lokalitě za školou. Po zapsání do katastru nemovitostí 
bude po výběrovém řízení zadáno zpracování projektu těchto sítí, vyřízeno stavební povolení 
a výběrovým řízením určen dodavatel stavby. Náklady na vybudování těchto inženýrských sítí 
uhradí majitelé stavebních parcel. Připravuje se zadání studie komplexního řešení křižovatky 
v centru obce (chodníky, osvětlení, zeleň, informační systém, bezpečnost chodců atd.). Obdrželi 
jsme projekt rekonstrukce budovy Základní školy (výměna oken, zateplení vnějších stěn a vrch-
ního stropu, sedlová střecha nad přístavbou).

 Velikonoční čas přišel,
 budiž z toho každý vesel.

 Pochválen buď Pán,
 přišel jsem já na pomlázku k vám.

 Velikonoční svátky plné naděje, pokoje
 a radosti pro každý den
 přeje všem spoluobčanům 

 starosta obce, zastupitelstvo obce
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 V rámci údržby obecního majetku je určeno 100 000 Kč na opravu budovy Autolakovny 

a nátěr střechy, 50 000 Kč na opravu vnitřních prostor ve Zdravotním středisku a 200 000 Kč na 
opravu podlahy v garáži Hasičské zbrojnice (požádáno o dotaci z Programu obnovy venkova).

 Z velkých investičních akcí bude dokončen a doplacen chodník na ul. Bělské a o prázdninách 
bude rekonstruována školní kuchyň podle požadavků nových hygienických předpisů v celkovém 
nákladu asi 2 mil. Kč (bez dodávky technologie pro vaření).

 Na výše uvedené akce jsou v rozpočtu rezervovány finanční prostředky. Pokud se podaří 
získat další zdroje financí (prodej plošné plynofikace, prodej obecních pozemků, dotace), jsme 
připraveni po schválení zastupitelstvem obce je rozumně investovat, popř. použít jako rezervu 
pro velkou investici (opravu budovy ZŠ) v příštím roce.

 Naší snahou bude tyto výše uvedené akce v letošním roce realizovat. Leč cesty k cíli jsou často 
klikaté a ne vždy se dá trasa dopředu přesně stanovit. Nechť se nám společným úsilím podaří 
dosáhnout stavu, kdy nejen naši občané, ale i majitelé stavebních parcel jsou již nyní hrdí na to, 
že patří do Krmelína.

Úspěchy při veškerém občanském konání přeje
Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Informace o dění v obci od 7. zasedání zastupitelstva obce 
Ø do funkce velitele jednotky PO byl jmenován p. Martin Balcar, který nahradil ing. Josefa Boč-

ka od 4. 1. 2004
Ø do 1. třídy v novém školním roce bylo zapsáno 15 dětí
Ø na Krajský úřad podána žádost o poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč na stavbu tenisových 

kurtů
Ø podepsána smlouva s Dopravním podnikem Ostrava a Koordinátorem ODIS na příspěvek na 

provozování autobusové linky 33 v roce 2004 ve výši 18 804 Kč
Ø podepsána smlouva s firmou Connex Morava na zajištění autobusové dopravy v roce 2004 ve 

výši 129 284 Kč
Ø uzavřena smlouva s Dr. Kunzem z Brušperka na tisk Zpravodaje-jedno vydání za 1 750 Kč
Ø v knihovně instalovány dva počítače s připojením k Internetu
Ø předána výkresová dokumentace stavebních úprav kuchyně s rozpočtovými náklady asi 

2 000 000 Kč

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 24. 2. 2004

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 7. zasedání zastupitelstva obce
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočet obce na rok 2004:
 třída 1 až 4 15 483,3 tis. Kč třída 8  - 8115 2 948,2 tis. Kč
 třída 5 a 6 16 603,5 tis. Kč  - 8124 1 828,0 tis. Kč
včetně přílohy „Příjemci dotací a příspěvků z rozpočtu“
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b) darování pozemku parc. č. 706/11 o výměře 1 582 m2 ve vlastnictví Ing. Víta Zahradníka do 

majetku obce
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
Uvést ve Zpravodaji obce požadavek na ořezání větví přesahujících na obecní komunikace.

Návrh rozpočtu pro rok 2004
Návrh definitivního rozpočtu: třída 1. – 4.  15 483,3 tis. Kč
 třída 5.– 6.  16 603,5 tis. Kč
 třída 8. - 8115  2 948,2 tis. Kč
              - 8124  1 828,0 tis. Kč
Příjmy 
DzP FO ze záv. činnosti a f.p. 2 036,0
DzP FO ze SVČ 1 000,0
DzP FO vybíraná zvl. sazbou  140,0
DzP právnických osob 2 200,0
DPH 3 507,1
poplatek ze psů  23,0
popl. za užívání veř. prostranství  5,0
popl. ze vstupného  -
poplatek za provoz VHP  60,0
správní poplatky  70,0
daň z nemovitostí  350,0
splátky půjč. prostř. od obyvatelstva  6,0
neinv. přij. dotace ze SR v rámci SDV  203,4
inv. přijaté dotace ze stát. fondů  110,0
nei.přijaté dotace od krajů  4 000,0
příjmy z úhrad vydobývaných prostorů  80,0
stočné  6,0
MŠ  75,0
ŠD  15,0
činnosti knihovnické  4,0
zálež. sděl. prostředků  2,0
bytové hospodářství  10,0
pohřebnictví  5,0
příj. z pronájmu pozemků  5,0
příj. za zál. platbu el.energie a plynu  65,0
příjmy z prodeje pozemků  426,8
příj. z pronájmu nemovitostí  404,0
sběr a svoz kom. odpadu  550,0
pomoc star. obč. – rozvoz obědů  15,0
příjmy z poskyt. služeb (MR, K)  10,0
příjmy z úroků  100,0
Příjmy celkem (v tis. Kč) 15 483,3
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Výdaje

ozdravov. hosp. zvířat  13,5
silnice (míst. kom.)  160,0
ostat.zálež.pozemních komunikací  1 733,0
provoz veř. silniční dopravy  150,0
zálež. veřejné dopravy  2,0
pitná voda (vodovod)  125,0
odv. a čišť. odpadních vod  150,0
MŠ - nei.přijatá dotace od kraje 
       - nei. dotace od zřizovatele

 1 000,0
 390,0

ZŠ - nei.přijatá dotace od kraje
      - nei. a inv. dotace od zřizovatele

 3 000,0
 974,0 

 2 000,0 
ZŠ - odměna pro topiče  4,5
neinv. transfér jiným obcím  300,0
knihovna  157,3
záležitosti kultury  8,0
místní rozhlas  50,0
záležitosti kultury j. n.  35,0
zachování hodnot místního povědomí  80,0
sport.zařízení v majetku obce  800,0
veřejné osvětlení  460,0
pohřebnictví  51,9
výstavba inž. sítí  584,0
územní plánování  50,0
odvoz komunálního odpadu  550,0
nakládání s odpady j.n.  50,0
péče o vzhled obcí a veř. zeleň  187,5
komunální služby  350,0
dávky soc. výpomoci  -
soc. péče a pomoc starým a zdr. postiž. (klub důchodců)  44,5
požární ochrana - dobrovol. část  511,8
míst. zastup. orgány  916,0
činnost místní správy  1 535,0
pojištění funkčně nespecifikované  32,0
ostatní činnost j.n.  148,5
nespecifikované výdaje  - 
výdaje celkem (v tis. Kč)  16 603,5

Příjemci dotací a příspěvků z rozpočtu (§ 12, odst. 2 c) zák. č. 250/200 Sb.) v Kč
3113 5321 neinvestiční transfér obcím  300 000 
6409 5329 SMOPO  10 000
1014 5229 včelaři – varoáza včelstev  3 500
4318 5229 klub důchodců – k 35. výročí založení  5 000
6409 5229 chovatelé drobného zvířectva – výstava v 06/2004  3 500
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6409 5229 oddíl házené – soutěž dorostu  2 000
6409 5229 svaz holubářů . výstava holubů  1 500
6409 5229 zdravotně postižení Brušperk – za krm. členy – činnost  1 500
6409 5229 nespecifikovaná rezerva (TJ.Sokol – 50,0, neurč. 5,0)  55 000

Celkem v tis. Kč 382 000
Komentář (v tis. Kč):
- ostatní záležitosti pozemních komunikací: centrum obce – studie – 50,0
 chodník ul. Proskovická – projekt – 50,0
 chodník ul. Bělská – I/58 – stavba – 1 638,0

- základní škola (PO): modernizace kuchyně ve ŠJ – 2 000,0
- sportovní zař. v majetku obce: tenisové kurty – stavba – 800,0
- pohřebnictví: úprava hřbitova – projekt a stavba (část) – 10,0 + 20,0 
- komunální služby: oprava a údržba – autolakovna 100,0
- budova zdravotního střediska 50,0
- požární ochrana – dobrovolná část: oprava a údržba – garáž – 200,0 
- ostatní činnost j. n.: zkonkretizování neinv. dotací nezisk. org. 
- zachování hodnot místního povědomí .. oprava 2 ks křížů – 80,0

Sdělení obecního úřadu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Krmelín se dne 11. prosince 2003 usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat podle § 10 písm. d) 
téhož zákona a v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČLÁNEK 1
Základní ustanovení

1. 1. Obec Krmelín (dále jen „obec“) stanoví tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
 1. 1. 1. poplatek ze psů,
 1. 1. 2. poplatek za užívání veřejného prostranství,
 1. 1. 3. poplatek ze vstupného,
 1. 1. 4. poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
1. 2. Poplatky uvedené v odst. 1. 1. se platí obci
1. 3. Správu poplatků, uvedených v odst. 1. 1., vykonává Obecní úřad Krmelín (dále jen „správce 
poplatků“), který při řízení ve věcech poplatků postupuje podle zvláštních předpisů. (*1)

ČLÁNEK 2
poplatek ze psů

POPLATEK
2. 1. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.



6 Krmký zrvoj 7Krmký zrvoj
POPLATNÍK

2. 2. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý 
pobyt nebo sídlo na území obce.

SAZBY
2. 3. Konkrétní sazby poplatků ze psů jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. 4. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která 

odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
2. 5. Při přihlášení se k trvalému pobytu nebo sídlu v obci platí držitel psa poměrnou výši po-

platku za období od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna 
nastala do konce kalendářního roku.

OSVOBOZENÍ
2. 6. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná (*2) a oso-

ba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle 
zvláštního právního předpisu, (*3) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto 
osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, kte-
ré stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (*4)

OHLAŠOVACÍ POVINNOST
2.7. Držitel psa je povinen přihlásit psa (psy) k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové 

povinnosti na tiskopise vydaném správcem poplatků. Je rovněž povinen správci poplatků 
oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku ze psů do 15 dnů od jejího vzniku. 
Povinnost oznámit držení psa (psů) má i držitel, jež je od poplatku osvobozen, přičemž musí 
správci poplatků tuto skutečnost prokázat.

2.8. Vlastník domu nebo ten, který má k domu právo hospodaření, je povinen na výzvu správce 
poplatků ohlásit mu písemně všechny psy chované v domě.

SPLATNOST
2. 9. Držitel psa je povinen zaplatit bez vyměření poplatek předem, a to nejpozději do 31. března 

kalendářního roku.
OSTATNÍ

2. 10. Správce poplatků vydá poplatníkům známky pro psy s vyznačením obce a evidenčního 
čísla psa. Poplatníci jsou povinni zajistit, aby psi známky nosili.Známka je nepřenosná na 
jiného psa. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci 
poplatků.

ČLÁNEK 3
Poplatek za užívání veřejného prostranství

POPLATEK
3. 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostran-

ství (*5), kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení 
sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních za-
řízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení 
trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní 
akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

3. 2. Veřejné prostranství k účelům této obecně závazné vyhlášky vymezuje příloha č. 2 této vy-
hlášky.
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POPLATNÍK

3. 3. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřej-
né prostranství způsobem uvedeným v odst. 3. 1. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství 
několik uživatelů, odpovídají za placení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce po-
platků může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

SAZBY
3. 4. Konkrétní sazby za užívání veřejného prostranství jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky. 

Poplatek se vypočítává za každý i započatý m2 a každý i započatý den. 
OSVOBOZENÍ

3. 5. Poplatek se neplatí:
 3. 5. 1. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejich výběžek je určen na charitativní 

a veřejně prospěšné účely,
 3. 5. 2. za užívání veřejného prostranství spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa 

pro osobu zdravotně postiženou. (3*)
OHLAŠOVACÍ POVINNOST

3. 6. Poplatník je povinen oznámit správci poplatků užívání veřejného prostranství nejpozději 
v den vzniku poplatkové povinnosti a sdělit správci poplatků údaje o své osobě potřebné pro 
řádnou správu poplatků.

SPLATNOST
3. 7. Při placení v hotovosti u správce poplatků a při vybírání poplatků zaměstnanci obecního 

úřadu nebo radou obce určenými osobami na místě samém, je poplatek splatný ihned. 
V ostatních případech je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplat-
ků na účet obce.

ČLÁNEK 4
Poplatek ze vstupného

4. 1. Poplatek ze vstupného se vybírá paušálně za pořádání kulturních, sportovních, prodejních 
nebo reklamních akcí. 

POPLATNÍK
4. 2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci dle odst. 4. 1. pořádá.

SAZBY
4. 3. Sazba poplatku ze vstupného činí: 
 - paušální částku 500 Kč (restaurace Nautilus, restaurace na Světlově, Sportklub v hale TJ,  

   restaurace Salaška)
 - paušální částku 750 Kč (restaurace Benátky)
 - paušální částku 1 000 Kč (hřiště TJ a sportovní hala TJ)
 Správce poplatku může vybrat poplatek ze vstupného i za akce konané jinde než je výše uve-

deno.
OSVOBOZENÍ

4. 4. Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní 
a veřejně prospěšné účely a kulturní, společenské a sportovní akce pořádané společenskými 
a zájmovými organizacemi a politickými stranami se sídlem v Krmelíně.
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OHLAŠOVACÍ POVINNOST

4. 5. Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit a uhradit poplatek správci 
poplatků údaje potřebné ke stanovení poplatku, zejména druh akce, jméno (název) pořa-
datele, IČ, datum, hodinu a místo konání akce a sdělit správci poplatků údaje o své osobě 
potřebné pro řádnou správu poplatků.

SPLATNOST
4. 6. Poplatek je splatný nejméně 5 dnů před uspořádáním akce, která poplatku podléhá.

ČLÁNEK 5
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

POPLATEK
5. 1. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj se vybírá za každý na území obce povolený 

výherní hrací přístroj. (*7)

POPLATNÍK
5. 2. Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje uvedeného v odst. 5. 1.

SAZBY
5. 3. Poplatek za každý povolený výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 5 000 Kč (slovy: Pěttisíc-

korunčeských).
 V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován po dobu kratší než 3 měsíce, výše po-

platku bude stanovena v poměrné výši odpovídající skutečné době provozování.
5. 4. Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného výherního hracího přístroje do 

provozu a zaniká dnem ukončení provozu tohoto přístroje. Poplatková povinnost platí i pro 
výherní hrací přístroje, jejichž provozování bylo povoleno před účinností této vyhlášky.

OSVOBOZENÍ
5. 5. Obec není povinna poskytnout osvobození od tohoto poplatku.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST
5. 6. Poplatník je povinen písemně nejpozději do 5 dnů od zahájení provozování výherního 

hracího přístroje ohlásit správci poplatků typ a výrobní číslo povoleného provozovaného 
výherního hracího přístroje, den zahájení provozování a předpokládanou dobu ukončení 
provozování tohoto přístroje a sdělit správci poplatků údaje o své osobě potřebné pro řád-
nou správu poplatků.

SPLATNOST
5. 7. Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne zahájení provozování výherního hracího přístroje. 

V případě, že výherní hrací přístroj bude povolen na dobu delší než tři měsíce, je poplatek 
splatný čtvrtletně vždy do 15. dne prvního měsíce každého čtvrtletí.

ČLÁNEK 6
Sankce

6. 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce po-
platků poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich 
nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky 
se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

6. 2. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláš-
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kou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kte-
rém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující 
k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl 
poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze 
nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

6. 3. Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu 
správce poplatků uložit pokutu ve smyslu zvláštních předpisů. (*1)

ČLÁNEK 7
Závěrečná ustanovení

7. 1. Nedílnou součástí této vyhlášky jsou přílohy č. l až 3.
7. 2. Poplatníkem poplatků dle odst. 1. 1. není obec.
7. 3. Správce poplatků může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo 

jeho příslušenství zcela nebo zčásti prominout.
7. 4. Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádějí pracovníci Obecního úřadu 

Krmelín.
7. 5. Tato obecně závazná vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce dne 11. prosince 2003 

a nabývá:
 7. 5. 1. platnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení,
 7. 5. 2. účinnosti dnem 1. ledna 2004.
7. 6. Dnem 1. ledna 2004 se ruší v plném rozsahu platnost obecně závazné vyhlášky 
  č. 1/1997 o místních poplatcích včetně přílohy č. l a vyhlášky č. 1/1998 o místním poplatku 

za provozovaný výherní hrací přístroj.
__________________________________________________________________________

(*1) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
(*2) § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
(*3) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(*4) Například § 35 a § 44 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
(*5) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(*6) Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(*7) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Sazby poplatků ze psů (k odst. 2. 3. OZV)                                                             Příloha č. l

DRUH poplatku SAZBA poplatku za kalendářní rok

Kód Název Za prvního psa Za druhého a každé-
ho dalšího psa

2. 3. 1. Za psa chovaného v rodinném 
domě a u nebytového prostoru 120 Kč 180 Kč

2. 3. 2 Za psa chovaného v nájemním 
domě 240 Kč 360 Kč
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Vymezení veřejného prostranství k účelům této OZV (k odst. 3. 2. OZV)                                            Příloha č. 2
VEŘEJNÉ PROSTRANTVÍ
Parc. čís. Přiléhající k:
18, 21 Hasičské zbrojnici
58 Obecnímu domu
54/1 Prodejně p. Dvorského
7 Pohostinství na Benátkách
22 Zdravotnímu středisku
10, 11 Základní škole
2 Kostelu
15 Hale TJ Sokol
26,25/1,25/2 Hřišti
422 Hřišti Dolu
651/10 Parkovišti u hřbitova
492, 1047 Parkovišti Světlov
326 Školní ulici
392 Světlovské ulici
86 Benátské ulici
364/3 Prodejně RITO
494/2,494/4 Pohostinství Na Světlově
853 Potravinám p. Neuhyblové

Autobusovým čekárnám
1047/1 Čekárně u Lesa
1047/9 Čekárně Světlov u ZD
1047/8 Čekárně Světlov
82 Čekárně Benátky

Ostatní veřejné plochy místní komunikace, ulice, chodníky, plochy 
veřejné zeleně

Sazby poplatků z veřejného prostranství  (k odst. 3. 4. OZV)                                       Příloha č. 3
ZPŮSOB použití veřejného prostranství SAZBA poplatku za 1 m2 a den
Kód D r u h Veřejné prostranství (příl. 2)

3.4.1.

Krátkodobé umístění (do 5 dnů) sta-
veb a zařízení sloužících pro poskyto-
vání prodeje a služeb včetně manipu-
lačního a skladovacího prostoru

 V době pouti 15 Kč 8 Kč

3.4.2. Totéž jako 3.4.1., ale nad 5 dnů Smluvní ujednání podle § 4 odst. 4 zá-
kona (*6)

3.4.3.
Umístění reklamního zařízení všeho 
druhu a použití pro kulturní, sportov-
ní a reklamní akce

5 Kč
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3.4.4.

Umístění stavebních zařízení nebo 
skládky stavebního materiálu při 
stavbě nebo úpravě domu a výkopové 
práce

 1 Kč

3.4.5. Provoz cirkusů, lunaparků a jiných 
obdobných atrakcí 8 Kč

3.4.6. Totéž jako 3.4.5. v době konání poutí 
a trhů

Smluvní ujednánípodle § 4 odst. 4 zá-
kona (*6)

3.4.7. Za vyhrazení trvalého parkovacího 
místa

0,50 Kč

Upozornění
občany, že dávky sociální péče a dávky státní podpory vyřídí v jedné budově Městského 

úřadu v Místku, na ulici Palackého 115 (budova bývalého okresního úřadu), kde je oddělení péče 
o nezaměstnané, oddělení péče o rodinu a dítě, oddělení péče o seniory a zdravotně postižené 
občany a provozní oddělení odboru sociální péče a státní podpory.

INFORMACE tel. č.: 558 609 444
Zároveň upozorňujeme, že Okresní správa sociálního zabezpečení je rovněž v budově na ul. 

Palackého 115 v Místku. INFORMACE na tel. č.: 558 604 700

Informace o počtu obyvatel v naší obci
 K 31. 12. 2003 je počet občanů 1855, z toho 912 mužů, 943 žen.
 z toho: 321 dětí do 15 let  165 hochů 156 dívek
 69 občanů 15–18 let 39 hochů  30 dívek
  1 123 občanů 19–59 let  562 mužů  561 žen
 342 občanů 60 a více let  146 mužů  196 žen
 V roce 2003: 45 občanů se přihlásilo k trvalému pobytu
 14 občánků se narodilo (8 hochů a 6 dívek)
 21 občanů se odhlásilo z trvalého pobytu
 28 občanů zemřelo (20 mužů, 8 žen)
 12 sňatků
 4 rozvody manželství
 560 popisných čísel rodinných domů
Komise pro občanské záležitosti v Krmelíně měla 11 členů, předsedkyně paní MUDr. Jana 

Paličková.
V roce 2003 navštívili členové komise 17 občanů u příležitosti významných životních jubileí 

(80., 85., 90. a 95. narozenin), pět manželských párů u příležitosti zlaté svatby. Ve dvou sociálních 
ústavech navštívili 6 občanů s dárkovými balíčky, vánočním a novoročním přáním, 1 vánoční 
balíček pro občana v sociálním ústavu pro dospělé byl předán rodině v Krmelíně. Byly uspořá-
dány dva slavnostní akty, při kterých bylo do svazku obce přivítáno 16 dětí – 7 hochů a 9 dívek. 
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Při úmrtí občanů byly pozůstalým zasílány kondolence. Zástupce komise spolu se starostou obce 
byli přítomni slavnostního ukončení školního roku v základní a mateřské škole, při kterém byly 
dětem předávány drobné upomínkové předměty. Oba představitelé se pak rovněž zúčastnili 
zahájení nového školního roku 2003/2004 v mateřské i základní škole, kde byli zvlášť srdečně 
přivítáni naši prvňáčci. Hana Plačková

Naši jubilanti
Své významné životní výročí v měsících lednu, únoru a březnu v tomto roce oslavili tito naši 

spoluobčané:
Jaroslav Bohačík 70 let
Zdeňka Golková 70 let
Miroslav Pospíšil 70 let
Marie Šindelová 70 let
Marie Slavíková 75 let
Alena Paličková 75 let
Marie Zezulková 75 let
Věra Podracká 75 let
Krásná výročí oslavily v Domově důchodců v Brušperku naše bývalé 

občanky, paní Marie Zezulková 96 let a paní Vlasta Krejčí 85 let.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně rodinné lásky, pohody, 

štěstí a spokojenosti.

Tříkrálová sbírka 2004 byla úspěšná
Vážení občané,
29. ledna t. r. obdržel pan starosta naší obce děkovný dopis Charity Ostrava, z něhož uvádíme: 

„Stalo se již tradicí, že počátkem ledna vycházejí do ulic koledníci, aby přinášeli lidem radost a ko-
ledovali pro ty nejpotřebnější. Na realizaci této akce - Tříkrálové sbírky 2004 - se podíleli i občané 
Vaší obce. Pro sociální aktivity Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra bylo koledníky v ostravském 
regionu vybráno 810 902,60 Kč, z toho ve Vaší obci obdrželi koledníci 24 852 Kč. Díky tomu budeme 
moci i v letošním roce pomoci těm nejpotřebnějším.

Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra děkuje touto cestou všem, kteří se podíleli na realizaci 
a na dosaženém výsledku Tříkrálové sbírky 2004“. 

Podepsaní: Martin Pražák a Ing. Pavel Folta za vedení Charity Ostrava a sv. Alexandra

Drahomíra Fialová 80 let
Ludmila Zezulková 80 let
Jarmila Tartainiová 85 let
Eduard Linhart  90 let
Františka Cholevová 90 let
Božena Sklářová 91 let

V období od ledna jsme se rozloučili s těmito občany:
Alois Lyčka 84 let Pavla Zedníková 82 let
Irena Jamečná 80 let Karel Krampota 56 let
Jaroslava Uhrová 74 let

Rodinám zemřelých vyslovujeme hlubokou soustrast. 
Hana Plačková
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V naší obci pro Tříkrálovou sbírku 2004 vyšlo v mrazivou sobotu 3. ledna odpoledne koledovat 

7 skupin tříkrálových koledníků. V každé skupince byla osoba starší než 18 let se zodpovědností 
za pokladničku s logem Charity: Radek Šindel, Václav Branich, Martina Tokarská, Radka Václa-
víková, Dalibor Flám, Jana Paseková a Lenka Staňková. 3 králové při návštěvě občanům zazpívali, 
potěšili zvláště ty starší a poděkovali za dar vložený do pokladničky.

 Výsledek sbírky byl opět vyšší než v minulých létech.
V roce 2002 občané darovali 19 200 Kč. V roce 2003to bylo 23 078,70 Kč a letos 24 852 Kč.
Zeptali jsme se několika koledníků (i těch nejmenších) co se jim na koledování líbilo a jak 

koledování prožívali:
Janička (7 let) - Mi se to opravdu moc líbilo, protože jsme mohli koledovat a lidem zazpívat. Ši-

mon (8 let) Měl jsem radost z toho, že jsme mohli vybírat peníze od lidí pro nemocné a ty,  kteří se 
mají špatně. A také se mi líbilo, že jsem mohl být na chvíli králem. Tomášek (8 let) - Mi se nejvíce 
líbilo, když nám v jedné rodině dali do pokladničky hodně peněz  a pohostili nás pohárem.

Aďa - Nejhezčí bylo, když nám lidé dávali do pokladničky stokorunu a více. Takových dárců 
bylo na našem úseků hodně. Neměli jsme radost z toho, když  lidé před námi zamkli. David - Po-
těšilo mne, že lidé sice nebyli povinni nám něco dávat, a přesto většinou  dávali.

A ti dospělejší, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky opakovaně jen konstatovali: Tato sbírka je 
na našich úsecích už tradiční, známá a zaběhnutá. Obyčejně už víme, co kde můžeme očekávat. 
Zvláště starší lidé se na nás těší, vyhlížejí nás, mnozí s připraveným horkým čajem a zvláště ba-
bičky jsou často velice dojaté. Setkáváme se i s projevem radosti, že ještě v této době jsou ochotní 
mladí lidé, kteří obnovují staré zvyky a dovedou se přičinit pro dobrou věc. 

A organizátoři? Nepotěšil je názor jednotlivce o žebrání, ale obdivovali zvláště ty naše starší ob-
čany - babičky, které Tři králové nestačili navštívit, že samy přišly za námi s dary do pokladničky 
s logem Charity.

Uvádíme alespoň jeden medializovaný příklad použití peněz z Tříkrálové sbírky:
Hrabyni - Na společný nákup, po úřadech, na výlet nebo k lékaři mohou již vyrazit vozíčkáři 

z rehabilitačního ústavu v Hrabyni i za hranice obce. Díky prostředkům Tříkrálové sbírky zakou-
pila Charita Ostrava pro potřeby handicapovaných mikrobus Ford Tranzit. Do jeho nákladního 
prostoru se vejdou 4 mechanické vozíky i s pasažéry. Sami je můžeme občas potkat při návštěvě 
Ostravy a jiných lokalit.

Všem dárcům i koledníkům srdečně děkujeme. 
Ing. Jan Šperlín, Lenka Staňková 

Základní škola vás informuje
O budoucnost naší školy není třeba mít obavy. K letošnímu zápisu se sice dostavilo pouze 15 

budoucích prvňáčků, ale prognóza do příštích let je příznivá.
V dubnu bude Sbor pro občanské záležitosti vítat 8 nových občánků Krmelína.
Když se podíváme po svém okolí, vidíme nové rozparcelované pozemky. Vesnice se rozrůstá, 

krásné podhůří Beskyd přitahuje nové obyvatele, přestože demografická křivka stagnuje, naše 
obec naopak vítá stále nové obyvatele.

Při nižším počtu žáků ve třídě je naopak velmi příznivé pracovní klima, tudíž ve srovnání se 
sídlištními vysokokapacitními třídami mají naše děti ty nejlepší předpoklady pro příznivý roz-
voj.                                            Mgr. Dagmar Jínová
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Zpráva unie rodičů
Dne 6. února proběhl v hale TJ Sokol Dětský maškarní ples. Letošní účast dětí byla oproti roku 

2003 dvojnásobná. Program řídil pan Kačor a tentokrát se o program postaraly i kroužky tance, 
hry na kytaru a sbor.

Výbor Unie rodičů děkuje TJ Sokol Krmelín za dlouholetý bezplatný pronájem haly na maškar-
ní plesy a Pekařství Boček za každoroční věnování housek na svačinu pro všechny děti školy. 

Školní ples byl uspořádán v restauraci Nautilus. I přes osobní pozvánky všem rodičům dětí byla 
jejich účast více než slabá. Rodiče si neuvědomují, že svou přítomností na tomto plese podporují 
pokladnu Unie rodičů a ta dále financuje výlety, dárky, pomůcky a další aktivity dětí naší školy.

Děkujeme za dlouholetou práci rodičům, kterým v letošním roce odcházejí děti na druhý stu-
peň a jejich práce v Unii končí.

Nastupující generaci přejeme mnoho úspěchů. 
Ing. Kamila Balcarová, Lenka Borovská výbor Unie rodičů 

Z naší mateřské školy . . .
Jaro je tady ... i když paní zima ještě vystrkuje sem tam svoje zuby a počasí tomu všude nena-

svědčuje - vždyť leckde si děti ještě hrají se sněhem - vzduch už voní jarem a ráno se probouzíme 
zpěvem ptáků. To proto, že jsme se již rozloučili s masopustem - a to i u nás v naší mateřské škole. 
Jak jinak, než vesele. Již od rána přicházela do mateřské školy spousta pohádkových zvířátek, 
princezny, vodníci, strašidla, indiáni, šerifové ... a tancovali, soutěžili, no prostě se vesele bavili. 
Odpoledne jsme přivítali i jejich rodiče a masopustní veselí pokračovalo ve společné zábavě. Vy-
vrcholení přinesla dětská tombola. Rodiče jsme pozvali také v maskách, věříme, že příští rok jich 
bude více! Už se těšíme!

A co nás čeká dále ? Jaro a s ním pestrobarevný život a tvoření, kdy nám bude nejkrásnějším 
námětem probouzející se život a příroda.

Seznámení se s naší mateřskou školou se uskuteční ve středu 19. května 2004 v době od 9 
hodin, kdy děti budou mít možnost poznat třídu „Kuřátek“ a „Sluníček“, kam v novém školním 
roce nastoupí.

Připravíme pro ně i pěkné pohádkové překvapení.
Jitka Janková, ředitelka MŠ

Zájmové organizace

Z činnosti Klubu důchodců v Krmelíně
První významnou akcí místního Klubu důchodců v roce 2004 byla výroční 

schůze, která zhodnotila bohatou činnost v roce 2003 a vytýčila záměry činnosti Klubu, 
které chce realizovat v roce 2004.

Další akcí byl po všech stránkách zdařený společenský večírek, který se uskutečnil 5. února 
v restauraci Nautilus.

Březnové přátelské posezení v klubovně bylo motivováno Mezinárodním dnem žen. Příchozí 
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ženy byly obdarovány pečeným srdíčkem. Ta byla předána i těm, které pro vysoký věk a zdravotní 
stav se již akcí Klubu nemohou zúčastňovat. Program posezení byl zpestřen písničkami a scén-
kou. Kdo měl zájem, mohl si zazpívat i zatančit.

Na 1. května připravuje Klub již tradiční vycházku za zdravím.
Mimořádnou akci, kterou místní Klub důchodců připravuje na 13. května 2004 do sálu restau-

race Na Benátkách, bude přátelské posezení s programem, a to u příležitosti 35. výročí trvání 
Klubu důchodců v Krmelíně, na které budou pozvány delegace spřátelených Klubů důchodců 
a Senior klubů z Povodí Ondřejnice a další.

V měsíci červnu má Klub v plánu mimo pravidelné měsíční přátelské posezení zorganizovat 
autobusový zájezd a dětské odpoledne.

Pravidelně jsou i v letošním roce organizována jednou měsíčně setkání žen v Dámském klu-
bu. Cestu zde mají otevřenou všechny zájemkyně. Datumy konání jsou vyhlašovány mimo jiné 
obecním rozhlasem.

Nově je v tomto roce zavedena dodávka hotových jídel v rámci programu „Obec seniorům“. 
Jsou to jednoporcová hotová jídla sterilovaná ve skle, s výběrem ze dvaceti druhů a se záruční 
dobou 6 měsíců. Prodávány jsou za jednotnou cenu 20 Kč. Bližší informace je možno získat 
a případné závazné objednávky uzavřít vždy v pondělí od 9.00 do 10.00 hodin v klubovně Klubu 
důchodců v Obecním domě a tamtéž jsou dovezená jídla vydávána. Dodavatelem hotových jídel 
je MAK-FES s.r.o. Frýdek - Místek. Podmínkou využívání programu „Obec seniorům“ není člen-
ství v Klubu důchodců. Mohou jej využívat důchodci všeho druhu.

František Novák

Skautský oddíl - První krmelínská zimní olympiáda
První skautský oddíl Krmelín pořádal v sobotu 6. března na Krmelínském kopci soutěž pro dě-

ti nazvanou „První krmelínská zimní olympiáda“. Pro organizátory začala příprava už v ranních 
hodinách. Museli jsme vyjít na kopec s lopatami, boby a běžkami a připravit bohatou běžeckou 
dráhu. I přes nedostatek organizátorů a času jsme vše zvládli, a tak se mohlo ve dvě hodiny od-
poledne začít.

Na závod přišel velký počet dětí, které dychtily vyhrát slíbený pohár a sladkosti, které nám 
poskytl Obecní úřad Krmelín. Do závodu na bobech a saních se přihlásilo asi 25 dětí. Pro jízdu 
na běžkách se rozhodl jen jeden závodník, a proto jsme tuto disciplínu museli zrušit. Zbylé dvě 
soutěže probíhaly na zadní straně Krmelínského kopce.

Při jízdě na bobech záleželo hodně na taktice a způsobu jízdy v prudkých zatáčkách, kterých 
bylo na trati požehnaně. Některým závodníkům se vybírání zatáček nedařilo, a tak končili mi-
mo trať. Byli i tací, kterým se nepovedlo rozjet se na správnou rychlost, a tak dojeli do cíle až za 
dlouho.

U jízdy na saních to bylo jiné. Závodníci jezdili po dvojicích a do dalšího kola postoupil ten 
rychlejší. V některých jízdách šlo o centimetry a jiným se zase nepodařilo udržet směr jízdy 
a skončili v lese nebo se střetli se soupeřem.

V jízdě na saních se umístili: l. místo Tomáš Menšík, 2. místo Roman Balcar, 3. místo Martina 
Bestová. V závodech na bobech umístění určila až rozhodující jízda mezi dvěma bratry:

1. místo Jakub Lang, 2. místo Lukáš Lang, 3. místo Tomáš Menšík. Všichni vítězové byli odmě-
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něni sladkou odměnou a první místa navíc pohárem. V průběhu olympiády byla ještě vyhlášena 
menší soutěž v modelování ze sněhu. Zúčastnily se jí jen 2 dívky a obě byly odměněny. Hana 
Sasinová za krásného krokodýla a Lucie Hradilová za svou želvu.

Celá akce se vydařila a už plánujeme další. Na závěr bychom rádi poděkovali Petrovi a Lukášo-
vi Muladiovým za pomoc při organizaci závodu. 

Dalibor Flám, zástupce oddílového vedoucího 

TJ SOKOL Krmelín
Letošní Sokolský ples proběhl tentokrát netradičně již v lednu. Vynikající hudební produkci 

kapely Nautilus doplňovala již tradičně skupina HEC a její osvětlení, které dotváří slavnostní 
atmosféru plesu. Nebývalým zpestřením plesu bylo vystoupení našich cvičitelek. Ještě jednou 
bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za věcné dary do tomboly.

Se začínajícím jarem se rozběhne druhá polovina soutěží házené. Doufáme, že příznivci tohoto 
tradičního krmelínského sportu přijdou na domácí zápasy naše mužstva jako vždy podpořit.

Soutěž II. ligy futsalu se pomalu chýlí ke konci. Čekají nás poslední dva zápasy s nejsilnějšími 
mužstvy tabulky. Přejme našim hráčům štěstí v závěrečných bojích.

18. března proběhla již tradiční valná hromada, na které byl zhodnocen uplynulý rok 2003. 
Naši členové a příznivci byli seznámeni s plánovaným rozpočtem a investicemi na rok 2004 
a byl nově zvolen výbor TJ Sokol Krmelín. Dále výbor informoval o dohodě, ke které došlo mezi 
Tělovýchovnou jednotou Sokol Krmelín a Tělocvičnou jednotou Sokol Krmelín (Českou obcí 
sokolskou) o vzájemné spolupráci a pronájmu prostor a pozemků na dobu 9 let.

Lenka Zborovská, výbor TJ Sokol 

Rozpis domácích zápasů a turnajů oddílů házené
divize muži
 28. 3. 10.30 Sokol Krmelín - TJ TŽ Třinec
 25. 4. 10.30 Sokol Krmelín - TJ Meteor Orlová
 23. 5. 10.30 Sokol Krmelín - Sokol Hrabůvka

oblastní přebor starší žáci
 25. 4.  9.30 Sokol Krmelín - SKH Ostrava B
  2. 5.  9.30 Sokol Krmelín - TJ Krnov
 16. 5.  9.30 Sokol Krmelín - Sokol Klimkovice
 30. 5.  9.30 Sokol Krmelín - SKP Frýdek-Místek B
 13. 6.  9.30 Sokol Krmelín - KH Orel Paskov

oblastní přebor mladší žáci skupina „A“
  4. 4.  9.00 Sokol Krmelín - KH Orel Paskov
 25. 4.  8.30 Sokol Krmelín - SKH Ostrava B
  2. 5.  8.30 Sokol Krmelín - TJ Krnov
 16. 5.  8.30 Sokol Krmelín - SKP Frýdek-Místek B 

dorostenci
  4. 4. 10.30 Sokol Krmelín - DTJ Polanka
 25. 4. 12.00 Sokol Krmelín - KH „Z“ Vsetín
  2. 5. 10.30 Sokol Krmelín - TJ Baník Havířov
 16. 5. 10.30 Sokol Krmelín - TJ Meteor Orlová
 30. 5.  10.30 Sokol Krmelín - TJ TŽ Třinec
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Z činnosti hasičů
Každý začátek roku je pro naše členy stejný. Vyčkat, až budou podmínky příznivé a vyrazit na 

nejvyšší horu Beskyd Lysou horu. Letos se nás sešlo 17 a přesto, že někteří nevystoupali až naho-
ru, jen do půli cesty, ostatním to nevadilo. Podmínky v horní pasáži byly ztížené silným větrem 
a sněžením a tak odpočinek nahoře přivítali všichni úspěšní. Bohatá sněhová pokrývka zpestřila 
sestup.

Zimní příprava probíhá teoreticky a část se uskutečňuje v hale. Sportovní a kolektivní hry mají 
napomoci lepší fyzické kondici. V zimě rovněž probíhají fotbalové turnaje. Na místním turnaji 
pořádaném TJ Sokol obsadili muži 2. a dorostenci. 6 místo.Turnaj ve Staré Vsi byl pro naše muže 
opět výborný. V těžké konkurenci obsadili 3. – 4. místo, dorost neskončil poslední. V březnu nás 
ještě čekají další 3 turnaje. 

V zimní hasičské soutěži starších žáků ve spojování hadic na základně obsadilo naše družstvo 
skvělé 3. místo. 

Hasičský ples s kšandami měl termín 7. února 2004. Program obsahoval již stálé body. Soutěž 
o nejoriginálnější symbol plesu s šesticí finalistů nabídla trochu elegance a originality. Slosování 
místenek, supertah o láhve fernetu a tombola s mnoha hodnotnými cenami a 1. cenou domácím 
kinem zase napětí a radost z výher. A skupina DÝM TÝM předvedla vystoupení zahrnující prvky 
kung-fu, karate i něco z umění samurajů na hudbu Těžkého Pokondra. Mnoho návštěvníků vy-
drželo až do konce a odměnilo kapelu Šmydli Boys bouřlivým potleskem.

Zásahová jednotka doznala jedné podstatné změny. Ke konci roku na vlastní žádost skončil 
ve funkci velitele zásahové jednotky ing. Josef Boček a do funkce velitele byl na návrh sboru 
jmenován Obecním úřadem Martin Balcar. Děkujeme odstoupivšímu veliteli za dlouholetou 
práci velitele (ve sboru zůstává jako člen výboru). Nově jmenovanému přejeme hodně vytrvalosti 
a úspěšných zásahů. V měsíci březnu asistovala jednotka u dvou zásahů. Spolupracovala na za-
jištění bezpečnosti místa a likvidaci řetězové dopravní nehody 6 aut na hlavní komunikaci mezi 
hřbitovem a křižovatkou na Cigánce. Druhým byl požár výrobny nábytku ve Fryčovicích.. Těžké 
přístupové podmínky a nutnost vybudovat dálkovou dopravu vody z kilometru vzdáleného vod-
ního zdroje do místa zásahu, všechno v nočních hodinách, kladlo na hasiče velké nároky. Situaci 
ztěžoval silný mráz a slabá komunikace mezi jednotkami. I když se objekt nepodařilo zachránit, 
byly uchráněny přilehlé obytné domy a zajištěna bezpečnost obyvatel.

Některé obecné poznatky z nehody. Při cestování osobním vozidlem nezapomeňte ve výbavě 
vozidla na dobrou svítilnu a pracovní rukavice. Samozřejmostí by měl být výstražný trojúhelník, 
popř. tažné lano, u služebních vozidel povinně výstražná vesta, která se může hodit i obyčejnému 
občanu. Ceny vest jsou v dnešní době nevelké a vesta výrazně zlepší viditelnost osoby v ztížených 
podmínkách. Účastníkem dopravní nehody se může stát kdokoliv, na zledovatělém povrchu stačí 
drobné zaváhání vozidla vpředu jedoucího a už není v silách řidiče vozidlo zastavit. Výrazně zde 
může zahrát stav vozidla (např. používání zimních pneu) a jiného zabezpečovacího zařízení. Při 
samotném odstraňování následků je nezbytně nutné zajistit bezpečnost v místě nehody, pokud to 
situace dovoluje odklonit dopravu, co nejrychleji provést šetření příčin a uklidit prostor. 

A co nás v nejbližší době čeká?
30. 4.  - stavění máje s lidovou veselicí od 16.30 hodin před „hasičským domem“ s živou hudbou, 

 restovanou játrou, grilovanými makrelami a uzenými párky
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22. 5.  - Memoriál Vladimíra Kováře – O pohár Obecního úřadu 
- soutěž hasičských družstev v požárním útoku: od 9.00 kolektivy mládeže od 13.30 muži, ženy
- během soutěže proběhne sraz a jízda historických motocyklů 
Těšíme se, že se přijdete podívat, dobře se pobavit a při hasičské soutěži nás povzbudit. 

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín 

Krmelínská historie
1864 Z tohoto roku pochází první dochované záznamy o obecních volbách. Obecní výbor se 

skládal z 12 členů a 6 náhradníků. Vedle něj se volil i soudní výbor, složený ze 3 členů, je-
hož prací bylo urovnávání menších sporů v obci. Volili se také tzv. obecní policajti a rovněž 
školní výbor - jehož předseda měl dozor nad školou.

 Starostou se v roce 1864 stal Petr Sýkora, radními byli František Bednář, František Černík 
a Tomáš Kubík.

1884 V polovině měsíce dubna bylo započato kopání základu nové školní budovy a v říjnu 
byla škola dokončená. Stará škola měla do té doby jen jednu třídu a to přibližně pro 120 
žáků. Nová škola měla již dvě třídy, byly pro nadučitelé a mladšího učitele, školní kabinet 
a místnost, která sloužila jako obecní kancelář. 19. října byla nová škola vysvěcená farářem 
Františkem Zelinkou ze Staré Bělé.

1904 V tomto roce postihly obec 4 požáry. Již v roce 1895 postihl obec ničivý požár, kdy bylo 
zničeno 10 domů a 11 stodol. Většina domů byla dřevěná a krytá došky, takže se požár šířil 
dosti rychle.

1914 28. července vypukla 1. Světová válka, a tím se život obyvatel změnil. Z naší obce odešlo do 
války 184 mužů, kteří bojovali na všech frontách, ale převážně pak na italské. Do rodné ob-
ce se nevrátilo 27 mužů. Těm byl postaven roku 1922 pomník. Další pomník připomínající 
padlé legionáře najdeme na stěně haly TJ Sokol.

1919 K nejdůležitějšímu rozhodnutí obecního zastupitelstva v tomto roce byl souhlas s budou-
cím sloučením Krmelína, Světlova a Starého Dvora v jednu obec. K oficiálnímu sloučení 
osad došlo v roce 1923 v jednu obec, nesoucí jméno Krmelín. V loňském roce uplynulo 80 
let od sloučení tří osad v jednu.

1954 Osvětová beseda měla 11 členů. Sdružovala hudební, zahradnický, šachový a kino odbor. 
Dramatický odbor TJ Sokola vedl Miroslav Petrovský. Staré tance nacvičoval Emil Mácha 
starší.

 Toho roku se narodilo krmelínským maminkám 22 dětí a konečně byla zřízena poradna 
pro matky a kojence, zatím v domku paní Karly Lissové na Světlově. 

1974 Bylo dokončeno středisko služeb, rozšířena křižovatka ve středu obce, včetně zakrytí poto-
ka.

 JZD Odra oslavila 25. výročí založení. U soukromně hospodařících byly tyto stavy zvířat: 
14 krav, 32 další skot, 54 ovcí a beranů, 10 koz, 1 776 kusů drůbeže.

Z mistrovství světa v řecko-římském zápase, které se konalo v Katovicích, přivezl olympijský 
vítěz Vítězslav Mácha zlatou medaili.

1994 Dne 18. a 19. listopadu proběhly komunální volby. Volilo 1 022 voličů, tj. 76 %. Starostou byl 
zvolen Stanislav Polášek, zástupcem starosty Ing. Václav Zezulka.
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 Ulice v obci byly označeny tabulkami s názvy. Vzhledem ke ztrátovému provozu, ustala 

činnost místního kina v Obecním domě, tehdy v kulturním domě.
 Knihovna byla hodnocená jako nejlepší v povodí Ondřejnice. Ke konci roku měl Krmelín 

1 823 obyvatel a 512 domů. Martina Popelářová, kronikářka obce

Mezi námi...

Ke konci měsíce ledna jsem byla pacientkou Lázní Darkov, těch starých, 
v Karviné 3. Procházela jsem se parkem, jehož zakladatelem byl pan Laryš 

a kde jsem v březnu roku 1997 se zájmem četla všechny poutače o původu letitých stromů, 
datumu výsadby a jeho název. Letos bylo starších stromů jen pár, zato velká výsadba nových 
stromečků. Žádné oznamovací tabule. Dověděla jsem se, že stoletá voda v červenci 1997 se ve 
svahovitém terénu držela téměř týden, až do výše 1,5 m. Kořenový bal stromů se zadusil, stromy 
umíraly a musely být postupně vykáceny.

Hned vedle parku je most přes řeku Olzu, který jsme několikrát viděli v televizních šotech, 
aby vodám odolal, je jeho navýšení o 1,90 m. Most je dlouhý 38,5 m, jeho šířka je 2 m . Viděla 
jsem i projekt oboustranného schodiště, které bude mít stupně schodů velmi pohodlné a spolu 
s množstvím odpočívadel by mělo respektovat pohybové možnosti pacientů. Most bude sloužit 
pěším, cyklistům, květinová výsadba před prostranstvím, včetně oprav příjezdových cest a čás-
tečně výsadba v parku představuje částku 50 miliónu korun. Věřte, nejen mně se z toho zatočila 
hlava. Stála jsem chvíli na mostě, pode mnou žlutohnědá barva vody, ze které šel strach.

31. ledna byla venkovní teplota 14,5 stupňů. V parku už kvetly sněženky, okolo nich sedmikrás-
ky, rozkvetlé macešky. A kolem pacienti. Všichni v naději, že blahodárná síla léčivé solanky bude 
kompenzovat jejich zdravotní problémy.

Lázně jsou v současné době akciovou společností a doufám, že budou vedeny k prosperitě, 
aby byly nadále dostupné našim občanům a sloužily svému účelu. Bylo by nespravedlivé, aby 
generace příští slýchávaly o blahodárném účinku lázní v čase minulém a léčebné účinky solanky 
vnímali jako pohádku.

Dne 21. února jsem byla u nás na hřbitově. Vedle plotu na parkovišti byly dvě papírové 
krabice od kuřat, u plotu zavázaný pytel, vedle prázdné plechovky od barev. Nevím, co 

všechno bude odloženo v kontejneru, který slouží jako úložiště zvadlých květin a jeho okolí. 
V současné době je vše pod milosrdným sněhem, ale co uvidíme, až roztaje? 

Opravdu se divím lidem, kteří se tímto způsobem odpadů zbavují !

Také cítíte přes okenní tabule, i když zatím sporadicky, hřejivé teplo jarního sluníčka? Pře-
pikýrované papriky rostou, vysetý hlávkový salát je vzrůstem dohání. Přijde jaro.

Je období, ve kterém bychom měli kontrolovat uskladněnou kořenovou zeleninu. Co mrkev, 
můžeme ji zužitkovat k upečení mrkvové bábovky:

- 45 dkg mouka polohrubá, 50 dkg cukr krupice, 1/2 kávové lžičky prášek do pečiva, 3 lžíce 
mleté skořice, 4 vejce, 250 ml rostlinného oleje, 3 středně velké mrkve (oloupané a nastrouhané), 
20 dkg mletých vlašských ořechů, 250 ml jablečného džusu, 15 dkg cukr moučka

Bábovkovou formu vymažeme rozměklým máslem a vysypeme strouhaným kokosem, připra-
víme předehřátou troubu na 170 stupňů.
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Pak smícháme v míse prosátou mouku, cukr krupici, prášek do pečiva, mletou skořici, pak 

přidáme rozšlehaná vejce s olejem, nastrouhanou mrkev, ořechy a jablečný džus.
Těsto v míse stěrkou důkladně zabalujeme a poté, po nalití do formy, pečeme v předehřáté 

troubě asi 70 minut (špejlí zkontrolujeme, zda je po vytažení ze středu bábovka suchá, bez zbytků 
lepivého těsta). Po vychladnutí vyklopíme, můžeme buď posypat moučkovým cukrem, nebo polít 
citrónovou polevou. 

A pokud končíme zase kuchyní, víte, že Bedřich Smetana, jehož 180. výročí narození si v těch-
to dnech připomínáme, se ve vyhnanství ve Švédsku v r. 1856 odvděčil za azyl i tím, že národu 
daroval pokrm. Jmenoval se „Remsteak a la Smetana“ a byla to svíčková na zelenině, která se 
připravovala ze sobího masa. Tuto zajímavost mám z kuchařky z roku 1937.

A potom, že v minulém století nebylo téměř nic zajímavého, přelom bude patrný květnem 
letošního roku, vstupem do EU.

Hezkou pohodu při chumelenici i sluníčku Vám přeje Vaše Ludmila Adámková 

Aktuality

 Balcarův memoriál
Český klub historických motocyklů ve spolupráci s obcí Krmelín připravuje ukázkový závod 

motocyklů veteránů do vrchu. Celá akce bude probíhat současně se soutěží Hasičských sborů 
a uskuteční se v sobotu 22. května.

 Motocykloví veteráni budou soustředěni na uzavřeném parkovišti v prostoru zdravotního 
střediska. Tam budou mít občané jedinečnou možnost si tyto historické stroje prohlédnout.

Účastníci se budou sjíždět od 9 hodiny ranní. Soutěžní jízdy se uskuteční od 12:00 do 15:30 
hodin na ulici Záhumenní, která bude po tuto dobu pro běžný provoz uzavřena s cílem na Kr-
melínském kopci.

V prostoru uzavřeného parkoviště bude také slavnostní ukončení závodu motocyklových vete-
ránů spolu s dekorováním vítězů.

Pořadatelé se upřímně těší z přízně obce Krmelín, děkují za umožnění uspořádání tohoto spor-
tovního podniku a věří, že občanům připraví zcela výjimečnou podívanou a pamětníkům také 
milou vzpomínkou na doby dávno i nedávno minulé a na začátky motorizmu vůbec.

v Žádáme naše občany, bydlící podél místních komunikací, aby podle svých možností ukli-
dili před svými domy či zahradami zimní posyp. Pokud bude potřeba, po ohlášení na obecní úřad 
bude posypový materiál odvezen. Tytéž občany laskavě žádáme o provedení ořezu stromů, jejichž 
větve přesahují oplocení a tím komplikují průjezd vozů při sběru domovního odpadu.

Všem, kteří vyslyšeli žádosti, srdečně děkujeme.
v Je potěšující, že se v našem okolí začínají opět objevovat vzácně se vyskytující ptáci. Tuto 

skutečnost lze vyvodit ze zvyšujícího se zájmu čtenářů o výpůjčky knih s jejich popisem a vyob-
razením.
v Upozorňujeme naše spoluobčany na nepřetržité zabezpečení svých objektů proti vniknutí 

cizích osob, a to zejména přes den a v době, kdy v rodinných domcích jsou jeho obyvatelé. Apel 
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vychází ze skutečné události, kdy v lednu letošního roku se ve dvou případech objevila v bytě cizí 
osoba, přestože v domě byli přítomni jeho bydlící.
v V naší knihovně byly instalovány dva počítače pro práci s Internetem. Této služby lze vyu-

žít každý pátek od 16 do 19 hodin za poplatek 0,50 Kč na 1 minutu připojení. 
v V pátek 11. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 12. června 2004 od 8 do 14 hodin se v ob-

vyklých místech uskuteční volby poslanců do Evropského parlamentu. O podrobnostech budete 
postupně informováni. 
v Na obecním úřadě jsou k dispozici jízdní řády hromadné autobusové přepravy všech linek 

projíždějících obcí, kterou zajišťuje firma Connex Morava a.s., Ostrava-Moravská Ostrava, Vítko-
vická 3056/2, tel. 596 625 173, platné od 29. 2. do 11. 12. 2004. Lze zajistit jejich kopie.
v V souvislosti s nově schváleným významným dnem České republiky - 8. březnem - Meziná-

rodním dnem žen se nabízí srovnat, jak se projevila tato skutečnost v prodeji květin oproti svátku 
zamilovaných Valentýnu. Podle paní Borovcové z prodejny květin v budově Obecního úřadu se 
ukázalo, že obnovený svátek MDŽ se v tak krátké době nedostal do podvědomí zejména mužům 
a prodané množství květin bylo asi poloviční. 
v Společenský večírek KDU-ČSL
Dne 17. ledna 2004 se v prostorách Obecního domu v Krmelíně konal tradiční společenský 

večírek místní organizace KDU-ČSL. Za organizátory můžeme konstatovat, že tento ročník patřil 
ke zvlášť vydařeným, a to nejen z hlediska velkého zájmu našich i přespolních občanů, ale i to, že 
se tento společenský večírek konal za podporu místních podnikatelů. Za organizátory chceme 
zvláště poděkovat sponzorům tomboly, jmenovitě pak: panu Ing. Josefu Bočkovi, paní Zdeňce 
Bystroňové, panu Zdeňkovi Jankovi, paní Marcele Kunátové, firmě RITO, Restauraci NAUTILUS, 
paní Aleně Smetanové, panu Petrovi Šperlínovi, paní Marceli Vaňkové a panu Vlastimilu Zezul-
kovi.  Poděkování patří rovněž všem, kteří se zasloužili o organizaci večírku, zejména hudbě pana 
Zdeňka Janka. 

Velikonoční pořad bohoslužeb
  8. 4.  Zelený čtvrtek 16.15 hod. v Krmelíně 18.00 hod. ve Staré Bělé
  9. 4. Velký pátek 16.15 hod. v Krmelíně 18.00 hod. ve Staré Bělé
10. 4. Bílá sobota   19.30 hod. ve Staré Bělé
11. 4. Neděle velikonoční  9.15 hod. v Krmelíně   7.30 hod. ve Staré Bělé
12. 4. Velikonoční pondělí  9.15 hod. v Krmelíně   7.30 hod. ve Staré Bělé

Velikonoční radost a pokoj pro každý den Ing. Jan Šperlín

Výlety do okolí
Přes katastr obce Krmelín vede několik turistických tras a cyklotras.Turistické 

trasy jsou tři.
V první řadě je to zelená dálková trasa, která vede z Ostravy - Třebovic přes 

Klimkovice, kolem Jistebnických rybníků, druhá trasa vede - Krmelín, Paskov, až 
k Žermanické přehradě. Tato trasa je náročná, ale přesto je dost zajímavá. Rozcestník, který na 

trasu upozorňuje se nachází na ulici U Paleska.
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Zde se objevuje i červeně označená trasa, která vede přes Proskovice - Starou Bělou - Krmelín 

a vytváří tak okruh, který můžete obejít.
Poslední značení neleží přímo v Krmelíně, ale v nedaleké obci Oprechtice. Na rozcestník na-

razíte, když půjdete po ulici Paskovská, až na začátek Oprechtic. Zde uvidíte žlutou značku, která 
vás zavede k přehradě Olešná. Tato trasa je zcela nová.

Trasy se nemusí absolvovat pěšky, můžete využít i kola ( i když v některých místech je terén pro 
kolo nevhodný). Proto doporučuji koupit si mapu jak turistických cest, tak i cyklotras. 

Přeji Vám příjemnou a šťastnou cestu. Martina Popelářová 

Inzerce

REDITUS  o. p. s.
 Sociální a osobní asistence pro zdravotně postižené občany, děti a seniory v domácím prostředí
t Zajištění základních životních funkcí - nákupy s dovozem
t Příjem potravy
t Osobní hygiena, polohování
t Nácvik sebeobsluhy a používání kompenzačních pomůcek
t Lehká ošetřovatelská rehabilitace
t Doprovod k lékaři - na úřady a při osobních aktivitách
t Zajištění léků
t Hlídání dětí - práce s postiženými dětmi, asistence ve školách
  Asistenci zajišťujeme 24 hodin denně po celé Ostravě i mimo a v přilehlých oblastech
 (Krmelín, Proskovice, Polanka, Nová Ves, Kopřivnice ....) 
 
Kontakt: 736 779 471, 736 779 976, e-mail: reditus@seznam.cz

Provádíme veškeré střešní
a okapové systémy

tel.: 558 668 516–517
mobil: 732 875 995
fax: 558 662 950

Radomil Šajtar
Fryčovice 662, PSČ 739 45

www.klemp.cz
e-mail: klemp@cmail.cz
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INFORMACE NONSTOP: 724 200 040 

úterý 6. dubna v 16.30 hodin

, D, E

- Za nezvýšenou cenu
- Jízdy z místa bydliště

Krmelín,
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 Jiří Fluksa
e obkladačské a dlaždičské práce
e veškeré zednické práce
e zámkové dlažby
e opravy balkónů a teras
e stavby plotů
e zateplování budov
e STŘECHY – provádíme opravy, rekonstrukce, výměny střešních krytin,
                  pokrývání novostaveb
e klempířské práce
e tesařské práce

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

Vydává Obecní úřad Krmelín. Za správnost obsahu článku odpovídá autor. 
Redakční rada: Josef Menšík, Ludmila Adámková, Martina Popelářová, Anna Lejsková

Vychází i na www.krmelin.cz, e-mail: krmelin@ krmelin.cz. Uzávěrka příštího čísla je 3. 6. 2004

Zahrady a služby Krmelín, s. r. o.
Kostelní 70, Krmelín 739 24 (budova OÚ naproti pošty)

v projekce zahrad
v kompletní realizace zahrad na klíč dle přání zákazníka
v zakládání trávníků a okrasných skalek
v údržba zeleně, údržba a kosení trávníků včetně vertikutace
v odborný řez a kácení stromů, odborný chemický postřik
v výsadba stromů a keřů, údržba živých plotů

v prodej kameniva, štěrků, písků (vzorky vystaveny v kanceláři)
v prodej velkých kamenů do zahrad (až do váhy několika tun), barva šedá, hnědá a bílá
v prodej mulčovací kůry, zeminy včetně dopravy

v úklidové služby
Jaro je tady, neváhejte a myslete na zkrášlení své zahrady!

Informace na:  mobil: 604 741 724 tel. 558 674 412 Lukáš Janáček
 mobil: 606 472 962  tel/fax: 558 659 153 Ing. Yveta Kovalčíková


