
Občasník č. 1                                                                Duben 2007
JÁ JSEM PŘIŠEL K VÁM
Já jsem přišel k vám, habych řekl vám,
že je dnes koleda, hdo mi z vás něco dá,
rád to hulídám.
Hdo mi nedá nic, ten je zez Škudlic!
Já se na něj zamračím, jako medvěd zabručím, 
puru vod vás pryč.

(Chodská lidová)

Velikonoce plné naděje, pokoje a radosti v srdci přejí všem spoluobčanům 
starosta obce a zastupitelstvo obce

Informace o dění v obci od 20. zasedání zastupitelstva obce 

(9. 10. 2006)

• opravena část místní komunikace „Za křížem“
• opraveny čekárny na autobusových zastávkách na silnici I/58 včetně střech na zastávce „U lesa“
• instalována zrcadla na ul. Na Svahu a Na Rybníčku
• na zimní údržbu místních komunikací uzavřena smlouva s firmou Zemkovo, s. r. o., Krmelín
• pro údržbu chodníků v zimě zakoupena fréza
• na ulicích Lyskova a Záhumenní opraven povrch jemnou struskou
• je dokončována rekonstrukce budovy ZŠ
• pokračuje pokrývání střechy budovy MŠ, bylo zahájeno vysoušení prostor v 1. poschodí 
 s následným vymalováním 
• zastupitelstvo obce 28. 12. 2006 – schválení územního plánu obce Krmelín, změny č. 2
• vkládání dokumentů do věže kostela dne 15. 12. 2006

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14. 12. 2006 

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 a) kontrolu usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce
 b) informaci o dění v obci od 20. zasedání zastupitelstva obce
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2 Krmelínský zpravodaj
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) rozpočtové opatření č. 4/2006
b)  rozpočtové provizorium obce na rok 2007 platné do schválení definitivního rozpočtu

  třída 1 až 4 13 893 980 Kč
  třída 5 a 6 10 785 550 Kč + 5 500
  třída 8 - 8115 1 996 430 Kč
          8124 1 112 000 Kč 

c) členy finančního výboru: předseda: Ing. Jiří Boček
 členové: Mgr. Michaela Turčíková, Ing. Tomáš Stoszek, Ing. Petr Kunát, Ing. Renáta Vác-

lavková
d) členy kontrolního výboru: předseda: Ing. Miloslav Kunát
 členové: Mgr. Dagmar Jínová, Petr Šperlín
e) pověření rady obce ke schvalování rozpočtových opatření do výše 50 000 Kč s povinností 

informovat o nich zastupitelstvo obce
f) vyhlášení výběrových řízení na zpracování projektů realizovaných v letech 2007 a dalších 

včetně financování z rezervy rozpočtu roku 2007
g) měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce 

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) projednat s Ing. Vojtovičovou její členství ve finančním výboru
b)  finančnímu výboru připravit návrh definitivního rozpočtu na rok 2007
c)  projednat návrh pro zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru křižovatky silnice č. II/486
d) sociální komisi zjistit zájem občanů o domov důchodců – či dům s pečovatelskou službou 

v místě bydliště
e) zpracovat sankční doložku k vyhlášce č. 3 o životním prostředí
f) posoudit možnosti obce právní cestou zamezit znečišťování ovzduší z kotelen rodinných 

domků

Informace o dění v obci od 2. zasedání zastupitelstva obce (14. 12. 2006)

• v mateřské škole probíhá oprava malby
• obec obdržela ze státního rozpočtu 9 mil. korun na rekonstrukci budovy obecního úřadu

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Krmelín, konaného dne 

28. 12. 2006

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce – zůstává bod b), e), f)
b) informaci o dění v obci od 2. zasedání zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 a) Změnu č. 2 Územního plánu obce Krmelína
b) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 Obce Krmelín, kterou se vyhlašuje závazná část  

včetně veřejně prospěšných staveb Územního plánu obce Krmelín, Změny č. 2 
c) rozpočtové opatření č. 5/2006

krmelin01_2007.indd   2 31.3.2007   10:13:52



3Krmelínský zpravodaj
3. Zastupitelstvo obce ukládá: Úkoly nebyly uloženy.

Informace o dění v obci od 3. zasedání zastupitelstva obce (28. 12. 2006)

• Magistrát města Frýdek-Místek projednal v roce 2006  devět přestupků našich občanů
• míra nezaměstanosti v obci k 31. 12. 2006 (výpočet k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu) je 

nejmenší ze všech obcí evidovaných Úřadem práce ve Frýdku-Místku)
• na Správě a údržbě silnic ve Frýdku-Místku jednání o výsledcích bezpečnostního auditu křižo-

vatky silnic II/486 a III/4841
• požádáno o dotaci na projekt kanalizace a ČOV pro územní řízení
• požádáno o dotaci na stavbu ostrůvku a chodníku v lokalitě Cigánka
• pro rekonstrukci budovy Obecního úřadu zpracován projekt stávajícího stavu a projekt pro 

územní a stavební řízení, do 9. 4. 2007 bude dodán projekt pro výběr dodavatele stavby
•  v pátek 31. 3. 2007 stavební řízení na stavbu ostrůvků a chodníku lokalita Cigánka a kolaudace 

ZŠ

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 26. 3. 2007

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 a) kontrolu usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce 
 b) informaci o dění v obci od 3. zasedání zastupitelstva obce
 c) zápis z jednání finančního výboru ze dne 1. 3. 2007

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 a) rozšíření programu o bod 7 A) o zplnomocnění rady k provedení rozpočtových změn 

do výše 200 tis. Kč na rok 2007
 b) přijetí státní dotace ve výši 9 mil. Kč na akci v rámci programu 298 220 – Obec Krmelín 

– Rekonstrukce budovy Obecního úřadu v obci Krmelín, evidované pod číslem ISPRO-
FIN 2982230103

c) rozpočet obce na rok 207: třída 1. – 4. 15 908 208 Kč
  třída 5. a 6. 20 578 069 Kč
  třída 8. – 8115 6 059 861 Kč
                   8124 1 390 000 Kč
 včetně rozpisu rozpočtů pro příspěvkové organizace ZŠ a MŠ s odvedením částky celkem 

265 000 Kč (odpisy) do rozpočtu obce, včetně kapitálových výdajů rozepsaných na jednot-
livé investice a příjemců neinvestičních transférů spolu s konceptem Smlouvy o poskyt-
nutí transférů v roce 2007 a zplnomocnění starosty k podpisu těchto smluv

d) zprávu ústřední inventarizační komise o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2006
e) rozpočtový výhled obce na léta 2008 a 2009
f) vykoupení pozemku – dílu „a“ o ploše 88 m2 odměřeného z pozemku parc. č. 1012/14 v k. ú. 

Krmelín ve vlastnictví manželů Semenďákových do majetku obce za cenu 400 Kč/m2
g) vykoupení pozemku parc. č. 54/1 o ploše 554 m2 v k. ú. Krmelín ve vlastnictví Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových do majetku obce za cenu stanovenou úředním 
odhadem
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4 Krmelínský zpravodaj
h) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem 

na území obce Krmelín
ch) zplnomocnění rady obce ke schvalování rozpočtových změn do výše 200 000 Kč v prů-

běhu roku 2007
3. Zastupitelstvo obce ukládá:

 a) zpracovat informace o financování škod způsobených zatečením do budovy MŠ
 b) požádat dopravní policii o zvýšenou kontrolu dodržování bezpečnosti v obci Krmelín 

– ul. Proskovická, Paskovská, Brušperská před Pekařstvím Boček
 c) zajistit náležitou právní přípravu smlouvy s dodavatelem rekonstrukce budovy Obecní-

ho úřadu v Krmelíně
d) dodatky všech smluv (legalizujících vícepráce a úpravy předmětu plnění) nad 100 000 Kč 

nejdříve projednat finančním výborem

Sdělení obecního úřadu

Co nás letos čeká
Na jednání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2007 byl schválen definitivní rozpočet na letošní rok, 

jehož součástí jsou i investiční akce a projekty  pro případné žádosti o čerpání dotací a jejich 
realizaci v příštích letech. Zde je jejich stručný přehled:

- dokončení rekonstrukce budovy mateřské školy
- rekonstrukce budovy Obecního úřadu
- projekt a úprava okolí budovy základní školy
- projekt stavby chodníku a ostrůvku na silnici I/58 v lokalitě Cigánka
- projekt rekreačního turistického areálu v obci Krmelín
- projekt kanalizace a ČOV pro územní řízení
- projekt inženýrských sítí v lokalitě ul. Okrajní
- regulační plán území v lokalitě ul. Okrajní
- projekt rekonstrukce budovy Zdravotního střediska
- projekt stavby výtahu pro obsluhu budovy Obecního úřadu
- projekt úpravy podkroví v budově MŠ
- projekt úpravy podkroví v budově OÚ
- projekt interiéru Obecního úřadu

Z tohoto výčtu je dominantní rekonstrukce budovy Obecního úřadu s předpokládanými ná-
klady ve výši 11 mil. Kč (9 mil. státní dotace, 2 mil. vlastní prostředky) a s dokončením stavby 
v letošním roce. Před zahájením akce se musí přestěhovat kanceláře Obecního úřadu do sálu 
Hasičské zbrojnice a rekonstrukci provádět tak, aby byl zachován provoz pošty.

Z uvedeného výčtu je patrno, že v prvním roce nového volebního období byly stanoveny ná-
ročné úkoly, jejich splněním se vytvoří dobré předpoklady pro možnost čerpání dotací z různých 
zdrojů.

Věřím, že společným úsilím všech členů zastupitelstva obce se dílo podaří.
Ing. Václav Zezulka, starosta obce
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5Krmelínský zpravodaj
Poděkování
O loňských prázdninách byla zahájena rekonstrukce budovy MŠ výměnou původních oken 

za okna typu EURO s následnou změnou původní ploché střechy, která způsobovala časté za-
tékání, za střechu sedlovou. Vzhledem k tomu, že nejsou uspokojovány potřeby rodičů umístit 
své děti v mateřské škole, budou nově vzniklé prostory, původně zamýšlené pro 4 malometrážní 
byty, využity pro zřízení další třídy a zázemí pro pracovnice školy. Provedení úpravy prostor pod 
sedlovou střechou je v plánu v příštím roce.

Konstrukci nové střechy tvoří vodorovné nosníky uložené na nosných zdech se stojkami a oce-
lovým rámem, na němž jsou uchyceny krokve. Před umístěním vodorovných nosníků bylo nutno 
odstranit v celé ploše nad stropními betonovými panely asi 0,5 m tlustý násyp, tvořený vrstvami 
škvára-beton-škvára-beton-lepenka. Před odstraněním násypu již byly vyzděny obvodové zdi 
pro následnou plynulou montáž konstrukce střechy. Po obnažení stropních panelů byla celá 
plocha střechy pokryta plachtami, nebylo však možné zajistit dokonalou nepropustnost plachet, 
které vytvořily vlastně vanu a po vytrvalém dešti došlo k protečení stropních panelů v I. patře 
budovy. Tuto situaci operativně řešila ředitelka Mateřské školy paní Jitka Janková ve spolupráci 
s vedením základní školy tak, že jedné třídě dětí byly poskytnuty prostory v družině Základní 
školy. Ihned bylo zahájeno intenzivní vysušování vlhkých zdí a následné vymalování. Zároveň 
bylo ve třídě vyměněno provozem již opotřebované linoleum. V současné době v mateřské škole 
probíhá opět standardní provoz.

V této souvislosti nesmírně děkuji všem pracovníkům Základní školy T. G. Masaryka za jejich 
vstřícnost a toleranci, pracovníkům mateřské školy za obětavost a nasazení při úpravě třídy do 
provozuschopného stavu a také rodičům dětí dočasně umístěných do družiny ZŠ za jejich velko-
rysost a pochopení.

Provádět rekonstrukci budovy v takovém rozsahu za plného provozu je vždy riziková záleži-
tost. Až krizové stavy prověří schopnosti těch, kteří je mají řešit.

Všichni jsme se tak přesvědčili, že v obou příspěvkových organizacích jsou kvalitní kolektivy 
pracovníků, připravené vypořádat se s jakoukoliv situací.

Všem, i nejmenovaným, děkuje
Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Zanikají bezmocnosti, vzniká příspěvek na péči
Od 1. ledna 2007 dochází k zásadní změně v systému poskytování sociálních služeb. Od tohoto 

data je stanovena účinnost nového zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.), tím 
dojde ke změnám, které mají zásadní vliv jak na poskytovatele sociálních služeb tak na jejich 
uživatele. Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám 
v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb (definuje druhy sociálních služeb 
a úhradu za jejich poskytování a formy financování) a příspěvku na péči.

Příspěvek na péči je nově zavedenou sociální dávkou, kterou mohou získat občané na zajištění 
pomoci potřebné k řešení jejich obtížné sociální situace.

Přijetím zákona o sociálních službách se ruší zvýšení důchodu pro bezmocnost, které bude 
nahrazeno novou dávkou příspěvkem na péči. 
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Dále se ruší příspěvek při péči o osobu blízkou poskytovaný osobám pečujícím o osoby s při-

znanou bezmocností nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou 
péči.

V platnosti zůstávají a nadále se budou poskytovat příspěvky:
 − mimořádné výhody
 − jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
 − příspěvek na úpravu bytu
 − příspěvek na zakoupení motorového vozidla
 − příspěvek na provoz motorového vozidla
 − příspěvek na individuální dopravu
 − některé další příspěvky poskytované z důvodu zdravotního postižení občana
    podle vyhlášky č. 182/1991 Sb.
Příspěvek na péči 
Poskytuje se: osobám starším jednoho roku věku závislým na pomoci jiné fyzické osoby 

za účelem zajištění potřebné pomoci při úkonech péče o vlastní osobu soběstačnosti. Schopnost 
zvládat péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává 
4 stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od lehké až po úplnou závislost. Těmto stupňům 
následně odpovídá také výše příspěvku v korunách.

Účel příspěvku: přispět osobám, které jsou pro svou nepříznivou sociální situaci závislé na 
pomoci jiné osoby, na zajištění potřebné pomoci zejména prostřednictvím služeb sociální péče. 
Posiluje finanční soběstačnost (kupní sílu) uživatelů sociálních služeb.

Stejně jako zvýšení důchodu pro bezmocnost, tak i příspěvek na péči se pro osobu, které ná-
leží, nepovažuje za příjem pro účely výpočtu dalších dávek.

Příjemci příspěvku na péči, tj. závislé osobě, se vkládá možnost rozhodovat o způsobu zajištění 
pomoci a dále možnost hledat zdroje pomoci ve svém prostředí u osob blízkých nebo jiných fy-
zických osob a u poskytovatelů sociálních služeb. Oba uvedené způsoby pomoci lze kombinovat.

Pomoc může poskytovat současně více osob blízkých nebo jiných fyzických, avšak pouze jedné 
z nich (a to té, která bude pečovat v největším rozsahu) může z titulu péče o osobu závislou ve 
II. až IV. stupni být započtena tato doba péče jako náhradní doba pro účely důchodového zabez-
pečení. Potvrzení prokazující dobu péče pro účely zdravotního a důchodového pojištění vydá 
pečujícím osobám Magistrát města Frýdku-Místku, který příspěvek poskytuje. 

Pečující osoba může být zaměstnaná, v evidenci Úřadu práce, studovat, apod. Podstatné je jen 
zajištění potřeb pečované osoby.

Žádost o příspěvek na péči se podává: 
- obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „příslušný úřad“), který následně o žádosti 

rozhoduje. Pro správní obvod Magistrátu města Frýdku-Místku se uvedená agenda bude vyřizo-
vat v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, ve 3. nadzemním podlaží 

- žádost se podává na předepsaném tiskopise. Musí obsahovat také označení osoby resp. po-
skytovatele sociálních služeb, která poskytuje nebo bude poskytovat péči, pokud je již v té době 
známa, a způsob výplaty.

Odvolací orgán: 
krajský úřad
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Povinnosti žadatele a oprávněné osoby:
− podrobit se sociálnímu šetření, které provede sociální pracovník příslušného úřadu v do-

mácnosti žadatele a vyhodnotí schopnost zvládat 36 jednotlivých úkonů při péči o vlastní osobu 
a schopnost zajištění soběstačnosti, které jsou vymezeny v zákoně

− podrobit se vyšetření zdravotního stavu pro potřeby posouzení stupně závislosti, které pro-
vede lékař Úřadu práce na podkladě nálezu ošetřujícího lékaře, výsledku sociálního šetření, popř. 
vlastního vyšetření

− osvědčit rozhodné skutečnosti a dát úřadu souhlas k jejich ověření
Výše příspěvku:
                                                                            osoby do 18 let                osoby nad 18 let
Stupeň I – lehká závislost 3 000 Kč 2 000 Kč
Stupeň II – středně těžká závislost 5 000 Kč 4 000 Kč
Stupeň III –těžká závislost 9 000 Kč 8 000 Kč
Stupeň IV – úplná závislost  11 000 Kč 11 000 Kč
Příjemce příspěvku je povinen nahlásit do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

o přiznání příspěvku, jakým způsobem mu bude péče zajištěna, pokud tak již neučinil při podání 
žádosti. Příjemce dávky je povinen využívat příspěvek k zajištění potřebné pomoci odpovídající 
přiznanému stupni závislosti. Příslušný úřad bude následně kontrolovat využití příspěvku na 
zajištění odpovídající pomoci.

Zákon o sociálních službách stanoví, jakým způsobem přechází zvýšení důchodu pro bezmoc-
nost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu od 1. 1. 2007 na příspěvek na péči:

1) Příjemce zvýšení důchodu pro bezmocnost (od 1.1.2007) = osoba závislá
částečnou  I. stupeň = I. stupeň (2 000 Kč)
převážnou  II. stupeň =  II. stupeň (4 000 Kč)
úplnou  III. stupeň =  III. stupeň (8 000 Kč)
2) Dítě posouzené jako dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou pé-

či bude považováno za osobu ve III. stupni závislosti a náleží mu příspěvek ve výši 9 000 Kč.
3) Příjemce zvýšení důchodu pro bezmocnost, na kterého jiná osoba pobírá příspěvek při 

péči o blízkou nebo jinou osobu:
a) při částečné bezmocnosti pečované osoby starší 80 let jde o osobu v I. stupni závislosti, ale 

příspěvek na péči se poskytne ve výši odpovídající stupni II.
b) při převážné bezmocnosti pečované osoby jde o osobu ve II stupni závislosti, ale příspěvek 

na péči se poskytne ve výši odpovídající stupni III. V tomto případě je omezena doba poskyto-
vání po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti zákona a v této době by mělo být provedeno nové po-
souzení zdravotního stavu. Příjemce o změnu dávky nežádá, přehodnocení provede příslušný 
úřad sám a přizná příspěvek na péči v odpovídajícím stupni závislosti. Zároveň pověřený obecní 
úřad rozhodne o odejmutí příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu. Zvýšení důchodu pro 
bezmocnost naleží naposledy při splátce důchodu splatné v prosinci 2006.

c) Pečovaná osoba není příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost - nadále jí naleží příspě-
vek při péči o blízkou nebo jinou osobu, až do doby podání žádosti oprávněnou osobou o příspě-
vek na péči, nejdéle však do 31. 12. 2008.

Stát je plátcem zdravotního pojistného za osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni 
II až IV a za osoby pečující o tyto osoby.
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8 Krmelínský zpravodaj
Důchodového pojištění jsou ze zákona účastny osoby pečující osobně o osobu, která je závislá 

na péči jiné osoby ve stupni II až IV, pokud spolu žijí v domácnosti, podmínka domácnosti se 
nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu.

Zde je nutné upozornit na skutečnost, že v případě, kdy bude pečováno o osobu, která je oso-
bou v I. stupni závislosti, nebudou pečující osoby účastny důchodového ani zdravotního pojiš-
tění.

Jak tedy reagovat a co nutno vyřídit?
Jste-li osobou, která je příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost. Automaticky od 

1. 1. 2007 vám bude Magistrátem města Frýdku-Místku formou poštovní složenky zaslán pří-
spěvek na péči. 

Osoby, které jsou příjemci důchodu pro bezmocnost a zároveň osoby, které o ně pečují 
pobírají tzv. příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou. V tomto případě se oba tyto příjmy 
změní na příspěvek na péči. Vznikne na něj však nárok osobě pečované nikoliv pečující a to bez 
podání žádosti. V lednu 2007 bude příspěvek zaslán složenkou.

Osoby, které pobírají příspěvek při péči z titulu péče o těžce zdravotně postiženou osobu, 
která je uznána za osobu bezmocnou, ale není příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost. 
V tomto případě bude po účinnosti nového zákona nadále poskytován Magistrátem města Frýd-
ku-Místku (při splnění dosavadních podmínek) tento příspěvek do doby, než bude pečované 
osobě na základě její žádosti přiznán příspěvek na péči, nejdéle však do 31. prosince 2008, kdy 
nárok na tuto dávku zanikne. Za osoby, které budou i nadále pobírat příspěvek při péči o blízkou 
nebo jinou osobu však nebude stát plátcem zdravotního pojištění a nebudou ani účastni důcho-
dového pojištění z titulu této péče. 

Pobíráte-li v současné době z titulu péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě 
vyžadující mimořádnou péči dávku – příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, tento 
příspěvek bude taktéž transformován na příspěvek na péči. Bude náležet dítěti a bude mu také 
vyplácen, přičemž zákonnými zástupci dítěte jsou jeho rodiče. Dítě bude osobou závislou ve 
stupni III a příspěvek na péči bude přiznán ve výši odpovídající tomuto stupni tj. 9 000 Kč. Vám 
jako dosavadnímu příjemci příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu nárok na tuto dávku 
zanikne od 1. 1. 2007.

Nespadáte-li do žádné z uvedených skupin a nevíte jak reagovat, kontaktujte Magistrát města 
Frýdek-Místek, oddělení péče o seniory a zdravotně postižené občany.

Závěrem žádáme o značnou trpělivost. V souvislosti s uvedenými změnami dochází k obrov-
skému nárůstu práce, kterou je nutno provést v rekordně krátkém, téměř nesplnitelném termínu.

Magistrát města Frýdek-Místek, odbor sociálních služeb a sociální péče 

Informace k novému stavebnímu zákonu
K 1. lednu 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-

vebním řádu, a k tomuto datu nabyly účinnosti i jeho prováděcí vyhlášky č. 498 až 503/2006 Sb., 
a vyhl.č. 526/2006 Sb.

Nový stavební zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního 
plánování a ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, užívání a od-
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9Krmelínský zpravodaj
straňování staveb. Dále nový stavební zákon upravuje podmínky pro projektovou činnost, prová-
dění staveb a obecné požadavky na výstavbu.

Orgánům územního plánování a stavebním úřadům ukládá přednostně využívat zjednodu-
šené postupy a při povolování zejména jednoduchých staveb, pokud jsou dodrženy podmínky 
tohoto zákona, vydávat v dané věci pouze jedno rozhodnutí.

Při aplikaci nového stavebního zákona se stavebníci na úseku územního rozhodování setkají 
s novými pojmy a to „územně plánovací informace“, kterou je předběžná informace příslušného 
úřadu o podmínkách využívání území, podmínkách vydání územního rozhodnutí a o podmín-
kách provedení jednoduchých staveb. Novým pojmem je dále „územní souhlas“, kterým je mož-
no nahradit územní rozhodnutí, ale za předpokladu, že stavební záměr je v zastavěném území 
obce, nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a kdy stanovis-
ka dotčených orgánů k tomuto záměru neobsahují žádné podmínky a jedná se zároveň o stavby 
jednoznačně vymezené v §96 stavebního zákona.

Na úseku povolování staveb stavební zákon nově vymezuje v §103 okruh staveb, terénních 
úprav a prací, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Jsou to například stavby o jednom 
nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahu-
jí pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde sklady 
hořlavin, stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 
5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských 
staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek, stavby pro chovatelství 
o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 do 5 m výšky, zimní zahrady o jednom 
nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bazény do 40 m2 zasta-
věné plochy, stavby plotů do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi 
a veřejným prostranstvím.

Všechny stavby uvedené v §103 stavebního zákona však musí být posouzeny z územního 
hlediska, kdy stavební úřad musí posoudit, zda umístění navrhovaných staveb vyžaduje vydá-
ní územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu nebo vydání rozhodnutí 
o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují a to v případě, že jde o stavby uvedené v §79 
odst. 3 stavebního zákona – např. informační a reklamní zařízení, stožáry, sjezdy z pozemních 
komunikací a pod. 

V §104 stavební zákon nově vymezuje okruh jednoduchých staveb, které je možno provést 
na základě ohlášení stavebnímu úřadu. K provedení některých vyjmenovaných jednoduchých 
staveb, které jsou umístěny v zastavěném území obce, poměry v území se jimi podstatně nemění 
a které nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, postačí ohlášení bez 
předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu – jsou to stavby pro bydlení a pro 
rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvý-
še dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy 
a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem, stavby do 300 m2 zastavěné plochy a do výšky 
10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15, pokud 
tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na 
dobu nejdéle 3 let a dále stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním 
podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m.
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Ostatní stavby neuvedené v §103 a §104 stavebního zákona bude možno provést jen na základě 

stavebního povolení. 
Na úseku užívání staveb dochází podle nového stavebního zákona ke změně v tom, že do-

končenou stavbu, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu a byla 
provedena v souladu se stavebním povolením či ohlášením, bude možno užívat na základě ozná-
mení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas budou vyžadovat na-
příklad stavby nemocnic, škol, bytových domů, obchodů a pod. V této souvislosti je nutno uvést, 
že u staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona č. 
183/2006 Sb. se provede kolaudační řízení podle starého stavebního zákona č. 50/1976 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.

Novým pojmem stavebního zákona je rovněž „autorizovaný inspektor“. Jde o fyzickou oso-
bu, kterou za stanovených podmínek jmenuje ministr pro místní rozvoj. Autorizovaný inspek-
tor bude pro výkon funkce jmenován s působností pro celé území České republiky na dobu 10 
let. Autorizovaný inspektor bude oprávněn na základě smlouvy se stavebníkem a na jeho náklad 
osvědčit stavebnímu úřadu, že navrhovaná stavba může být provedena a pokud budou opatřena 
souhlasná stanoviska dotčených orgánů a osob, které by byly účastníky stavebního řízení, může 
stavebník takovou stavbu stavebnímu úřadu pouze oznámit. Ustanovení stavebního zákona týka-
jící se autorizovaných inspektorů však nabude účinnosti až 1. 7. 2007.

Dále je nutno upozornit na skutečnost, že nový stavební zákon v §152 ukládá stavebníku řadu 
povinností, zejména dbát na řádnou přípravu a provádění staveb, přičemž musí dbát na ochranu 
života a zdraví osob, životního prostředí, majetku i šetrnosti k sousedovi. U staveb osvobozených 
od povolení je stavebník povinen v dostatečném předstihu informovat osoby, které mohou být 
stavebními pracemi dotčeni. U staveb vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení je stavebník 
povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo zhotovitele, 
ohlašovat fáze výstavby a pod.

V §196 pak nový stavební zákon stanoví, že ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle 
tohoto zákona, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto 
formulářích.

Závěrem lze konstatovat, že nový stavební zákon sice snižuje počet formálních řízení, která 
souvisí s umísťováním a povolováním určitých jednoduchých staveb, některé procesy však pouze 
nazývá jinými jmény. Nezjednodušuje se ani náročnost na přípravu stavby, tj. projektová doku-
mentace stavby, počet nutných dokladů pro zahájení stavby, souhlasy sousedů a pod. V praxi se 
tedy změny oproti starému stavebnímu zákonu projeví minimálně. 

Protože je stavební zákon nový a všechna pravidla nejsou dostatečně vyjasněná, doporučujeme 
stavebníkům, aby svůj stavební záměr předběžně konzultovali na stavebním úřadě. 

Městský úřad Brušperk, vedoucí stavebního úřadu, Eliška Brožová 

Opisy vodoměrů
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. a.s. oznamují, že v termínu cca od 10. 4. 2007 

do 24. 4. 2007 bude v naší obci prováděn pacovníky SmVaK Ostrava, a. s., pravidelný opis vo-
doměrů. 
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OZNÁMENÍ
Na základě požadavku Ministerstva spravedlnosti Vás informujeme, že dne 

20. února 2007 byla v prostorách Krajského soudu v Ostravě, Sokolská 935/16, Ostrava, otevřena 
pobočka Rejstříku trestů.

Výpis z rejstříku trestů mohou občané na pobočce vyřídit na počkání v níže uvedených úřed-
ních hodinách.

 Pondělí 8.00 - 12.00 12.30 - 15.30
 Úterý 8.00 - 12.00 12.30 - 15.30
 Středa 8.00 - 12.00 12.30 - 15.30
 Čtvrtek 8.00 - 12.00 12.30 - 15.30
 Pátek 8.00 - 12.00 12.30 - 15.30

 
JUDr. Věra Dostálová, vedoucí odboru vnitřních věcí

Moravskoslezský kraj-Krajský úřad

Výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni 

vyměnit do 31. prosince 2007. Více informací ohledně výměny řidičských průkazů nejdete na: 
www.mdcr.cz (stránky Ministerstva dopravy). 

V souvislosti s výměnou řidičských průkazů proběhne FOTOGRAFOVÁNÍ v budově OBEC-
NÍHO ÚŘADU Krmelín ve středu 18.  4. 2007 od 8.00 do 17.00 hodin i na jiné doklady (kromě 
cestovních pasů).

INFORMACE
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 

úřad ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších 
předpisů podává oznámení záměru vybudování „Skladu zdravotnických potřeb Krmelín“, od 
právnické osoby HARRMED, spol. s r. o., Stará Ves nad Ondřejnicí č. 288, 739 23 Stará Ves nad 
Ondřejnicí.

S tímto záměrem se mohou občané seznámit na obecním úřadě v Krmelíně do 10. dubna 
2007. K pozdějším připomínkám nebude brán zřetel. 

Poděkování
Touto cestou děkujeme panu Petru Bejochovi, ul. Fojtská, Krmelín 392, který převzal pro-

střednictvím Českého červeného kříže ZLATÝ KŘÍŽ II. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů.
Patří mu srdečný dík jménem všech, kterým pomohl navrátit zdraví a život. 
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Informace k odběru vody ze studní
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V návaznosti na televizní kampaň ve věci odběru vody ze studní (a týká se to i odběru povrcho-

vé vody a vypouštění odpadních vod) Vám podáváme následující stručnou informaci:
Studny vybudované před 1. 1. 1955
Odběr podzemní vody ze studní, vybudovaných před 1. 1. 1955, se považuje za povolené uží-

vání podzemní vody. Pokud se jedná o studny určené pro zásobování domácností pitnou vodou, 
platnost povolení trvá i po 1. l. 2008.

U jiných zdrojů (pro podnikatelské účely nebo jako jiný účel než pitný) končí platnost povolení 
odběru dnem 31. 12. 2007.

Studny povolené od 1. 1. 1955 do 31. 12. 2001
Platnost povolení k odběru u studní, povolených do 31. 12. 2001 a nesloužící pro zásobování 

domácností pitnou vodou, končí dnem 31. 12. 2007 a musí být znovu požádáno o odběr vody. 
U studní pro zásobování domácností pitnou vodou povolení k odběru platí po dobu vyznačenou 
v povolení.

Studny povolené od 1. 1. 2002
U všech studní, povolených od 1. 1. 2002, ať už na pitnou vodu nebo užitkovou, přitom ne-

záleží, jestli je pro fyzickou osobu nebo pro podnikatelský účel, platí doba povolení, stanovená 
v rozhodnutí.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství

 Sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Svoz a zneškodnění velkoobjemového odpadu
Kontejnery budou umístěny na níže uvedená místa v obci Krmelín v sobotu 7. 4. 2007 v ran-

ních hodinách a odvezeny rovněž v sobotu v odpoledních hodinách.
Rozmístění kontejnerů: 
1. ulice Stará cesta, prostranství před paní Známskou
2. plocha vedle prodejny Potraviny – před Sportovní halou v centru obce
3. ulice Na Brodě – před budovou Českého svazu chovatelů
4. ulice Záhumenní – před p.Dušanem Matušinským
5. křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za Křížem
6. parkoviště vedle hostince „Na Světlově“
7. ulice Hajní – před bytovkami
Přistavení mobilní sběrny na nebezpečné odpady
• v pátek 6. 4. 2007 od 9 do 17 hodin na plochu vedle Hasičského domu
• v sobotu 7. 4. 2007 od 9 do 17 hodin na parkoviště vedle hostince Na Světlově 

Rozšíření separace odpadu v obci Krmelín
Systém separace odpadu v Krmelíně bude rozšířen o složku odpadu vhodnou k dalšímu využi-

tí – nápojové kartony. Pod tímto pojmem se skrývají tzv. tetrapaky, tedy krabice od mléka, džusů 
a dalších nápojů. Co rozhodnutí o rozšíření separace odpadu předcházelo?

Před dvěma lety zahájily společnosti OZO Ostrava a EKO-KOM dvouletý pilotní projekt sběru 
nápojových kartonů, jehož cílem bylo ověřit, zda občané budou ochotni přistoupit na třídění této 

krmelin01_2007.indd   13 31.3.2007   10:13:54



14 Krmelínský zpravodaj
další, spíše minoritní složky odpadu a také který ze dvou možných způsobů sběru nápojových 
kartonů je pro občany vhodnější. Jestli na nápojové kartony vytvořit nová sběrná místa s nový-
mi nádobami,nebo jestli je odkládat do stávajících nádob společně s plasty. Dva roky uplynuly 
a poznatky z tohoto pilotního projektu ukázaly, že bude jednoznačně výhodnější sbírat nápojové 
kartony společně s plasty. Pro tento způsob sběru hovoří hned několik faktů:

1. Sběr nápojových kartonů spolu s plasty umožňuje využít stávající nádoby, takže nejsou nut-
né další náklady na pořízení nových. Vyřeší se tím i nedostatek prostoru pro další nádoby na 
stanovištích.

2. Pro občana je sběr spolu s plasty pohodlnější – nemusí doma zavádět další prostor pro od-
kládání nápojových kartonů.

3. Plasty, které OZO Ostrava sváží, všechny procházejí dalším tříděním na lince, kde se vybírají 
PET lahve, PE obaly a fólie, takže je možno zřídit další třídicí stanoviště, kde budou vybírány 
nápojové kartony.

V nejbližších týdnech tedy začne společnost OZO Ostrava označovat nádoby na separaci plastů 
novými nálepkami. Až na svém žlutém kontejneru, kam jste zvyklí nosit tříděný plast, naleznete 
oranžovou nálepku s nápisem nápojové kartony, přidejte se. Určitě i ve vaší domácnosti konzu-
mujete nápoje balené v krabicích. Můžete je vyhazovat spolu s plasty.

Z čeho jsou vyrobeny nápojové kartony?
Nápojové kartony jsou vyrobeny ze směsného materiálu tvořeného z největší části papírem. 

Ten bývá povoskován či doplněn plastovou či hliníkovou fólií, aby se zaručila nepropustnost 
obalu.

Jak se nápojové kartony využívají?
Z nápojových kartonů se rozvlákněním získává kvalitní papírové vlákno určené pro výrobu 

recyklovaného papíru. Dalším způsobem využití je rozdrcení materiálu a slisování do desek po-
dobných dřevotřískovým deskám. 

Jiří Přílučík, vedoucí provozovny, středisko Studénka, OZO OSTRAVA 

Naši jubilanti
V měsících lednu, únoru a březnu roku 2007 oslavili významná životní výročí naši občané 

pan Miroslav Bartošek  70 let
pan Josef Menšík 70 let
pan Václav Hudeček 70 let
paní Alenka Selcová 75 let
pan Ing. Jan Šperlín 75 let
paní Libuše Bambasová 80 let
paní Růžena Lyčková 80 let
a paní Marie Zezulková
v Domově důchodců Ondráš v Brušperku 99 let.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně spokojených dnů v kruhu blízkých a přátel 

a spoustu životního elánu.

paní Marie Veličková 80 let
pan Václav Škuta 85 let 
paní Blahomíra Hrabovská 85 let
paní Anežka Jamrozová 92 let
pan Eduard Linhart 93 let
paní Františka Cholevová 93 let
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15Krmelínský zpravodaj
V prosinci a v prvních měsících nového roku nás navždy opustili 

ve věku 66 let pan Zdeněk Sýkora
ve věku 90 let pan Antonín Večeřa
ve věku 58 let paní Ilie Šindelová
ve věku 89 let paní Marie Kramolišová
ve věku 76 let pan Lumír Šindel

Rodinám zesnulých vyslovujeme hlubokou soustrast.
Hana Plačková

Základní škola Vás informuje

Můj první půlrok s krmelínskou školou
Půlrok v životě lidském je doba krátká. Je to ale dostatečně dlouhý čas, aby si člověk o něčem 

mohl „udělat obrázek“, aby získal tzv. první dojem. Je pololetí, zlomové období pro žáky, pro mne 
okamžik, abych se poprvé ohlédla. Na své učitelské pouti jsem přišla do školy vypadající zvenčí 
jako ze škatulky. Uvnitř je čisto, milo, přívětivo, útulno, voňavo(kolem poledne se to nedá vydr-
žet), hřejivo, živo, všude je blízko, vše je hned na dosah ruky, zkrátka „domeček“.

Školu však dělají především lidi a lidičky, kteří ji obývají . Vytváří jejího ducha. Mohla bych zno-
vu použít slova, která mne napadala při prvním vstupu do budovy. Navíc bych vyzvedla příslovce 

„živo“: neustále, nepřetržitě, aspoň mám ten dojem. Tady se nekončí s posledním zvoněním, stírá 
se tu hranice mezi pracovní povinností a prací nad její rámec, děti s potěšením zůstávají a baví se 
v kroužcích různého zaměření . Za tu krátkou dobu, co zde působím, jsem zažila zájezd žáků za 
kamarády do Polska, drakiádu, rej duchů, vánoční dílny, vánoční jarmark, přípravy na dvě krás-
ná představení (představení byla úžasná), společné setkání s učiteli družebních škol ze Slovenska, 
Polska, Itálie, Rumunska. Atmosféra mezi pedagogy (kolegy), pedagogy a žáky je přátelská, po-
vzbuzující, orientovaná na žáka, snažící se podporovat jeho aktivitu a kreativitu. 

Těším se na to, co mne čeká a raduji se z toho, co mne potkalo. 
Mgr. Yvona Voráčová, třídní učitelka 5.ročníku 

Besedy v páté třídě
26. ledna k nám do třídy přišel pan Černošek – tatínek od naší paní učitelky. Vyprávěl nám 

o roce 1968, tj. o okupaci Československa. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Zaujalo mne, když 
nám ukázal noviny, kde bylo napsáno, jak naše gymnastka Věra Čáslavská vyhrála olympiádu. 
Můj tatínek byl také gymnasta.                                                                        Dalibor Staněk, V. třída

 Ondra Kolasa:“…povídal o tom, jak k nám přijeli Rusové. Ruské tanky byly na fotkách časo-
pisů z roku 1968.“

Majda Majerová : „…zaujalo mne o Janu Palachovi, jak se upálil. Než zemřel, řekl :
vzkažte jim, aby to nedělali, to je lepší…Ať se všichni připojí k vám, přičiňte se živí v boji.“
Marťa Bestová: „…Věra Čáslavská tehdy vyhrála šest zlatých medajlí na olympijských hrách 

v Mexiku.“

ve věku 60 let pan Jaroslav Pluhař
ve věku 79 let pan Zdeněk Sýkora
ve věku 76 let pan Čestmír Plaček
ve věku 60 let paní Marta Kaislerová
ve věku 73 let  paní Jarmila Kunátová
ve věku 70 let pan Jaroslav Kovář
ve věku 78 let pan Veleslav Šperlín
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16 Krmelínský zpravodaj
Krista Mičanová:,,…zaujalo mne, jak to bylo dlouhé a dobré.“
Adam Hubálek:,,…zaujalo mne, jak nám povídal, že na hranicích byly ostnaté dráty.“
Daniel Huf:,,…na konci druhé hodiny, kterou nám celou provyprávěl už skoro všichni spali.“
Honza Kryl:,,…zaujalo mne, jak nám dal hašlerky a vyvěsil staré noviny.“
Martina Šindelová“,,…bylo to opravdu zajímavé a poučné.“

30. ledna přišla do školy moje mamka Marie Kučová. Povídala nám o skle, o broušení skla,pro-
tože je vyučená brusička skla. Zaujalo mne to, že si toho tolik vzpomněla.

Jsem na ni pyšný!                                                                                             Dominik Kuča, V. třída

Verča Košcová :,,…zaujalo mne, že musí 8hodin v kuse mít opřené ruce a v nich držet nějakou 
mísu. U toho hýbají rukama a na skle se vytváří vzor.“

Adam Hubálek:,,…zaujaly mne kotouče, že se jeden rozletěl a pořezal jedné paní ruku.“
David Sasín:,,…že čtyři brusiči brousí určený počet skla.Prý je tam hodně úrazů.“
Krista Mičanová:,,… líbilo se mi, jak jsme si posílali misky a skleničky .“ 

V Evropském hrnci 
V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o tom, že se naše škola účastní mezinárod-

ního projektu spolupráce škol. Tento program je financován Národní agenturou pro evropské 
vzdělávací programy, sídlící v Praze. Našimi partnery jsou základní školy z Itálie – Lainate, Slo-
venska – Olešná, Polska – Katowice, Rumunska – Romain. 

 Po listopadovém setkání v italském Lainate na nás čekalo další, tentokrát v České republice. 
Zástupci škol přijeli ve středu 24. ledna 2007 odpoledne do Restaurace Šindlerův Dvůr, po večeři 
jsem všechny přivítal a informoval o programu budoucích dnů .

Ve čtvrtek ráno naše hosty už netrpělivě očekávali žáci naší školy. Po hudebně tanečním vy-
stoupení v sále školy a předání dárků si hosté prohlédli celou školu, navštívili třídy, zúčastnili se 
vyučování, komunikovali anglicky se žáky (hlavně těmi staršími) a společně s dětmi poobědvali 
ve školní jídelně. Odpoledne bylo věnováno pracovní schůzce koordinátorů, na níž byly rozpra-
covány aktivity našich škol pro nadcházející období. Po krátkém odpočinku jsme odvezli naše 
hosty do Staré Vsi nad Ondřejnicí a den jsme zakončili prohlídkou zámku a společnou večeří ve 
stylové zámecké restauraci. 

V pátek ráno svítilo na azurové obloze slunce, celý Krmelín byl po nepříliš vydařené zimě 
pokryt sněhem, nádherný pohled… Naše hosty jsme odvezli do Ostravy na poznávací okruh 

– Slezský hrad, radnice, vyhlídka na město a okolí, prohlídka Stodolní ulice spojená s obědem, 
procházka po centru. V podvečer se naši „uchození hosté“ utkali v bowlingu a následovalo jejich 
uvítání starostou obce Ing. Václavem Zezulkou v Restauraci Nautilus na společném posezení.

Ani sobotní ráno jsme nedali našim hostům vydechnout – čekala je prohlídka Lašského bet-
lému - středověkého Štramberku a jeho pamětihodností: Trúby a unikátní lidové architektury 

– roubenek.V Městském pivovaru ochutnali typické české jídlo a pivo, na zpáteční cestě jsme 
v Příboře navštívili nové muzeum Zikmunda Freuda. Sobotní večer jsme se všichni (včetně ce-
lého pedagogického sboru naší školy ) výborně bavili v Proskovicích na Laškém bále Lašského 
souboru písní a tanců Ondřejnica. 
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17Krmelínský zpravodaj
V neděli dopoledne jsme naše hosty odvezli na nádraží. Podle jejich slov se vraceli domů plni 

dojmů, nádherných vjemů a neopakovatelných zážitků, neboť každé setkání v novém prostředí, 
poznání mentality či zvyků lidí různých evropských zemí je nesporným přínosem pro další práci 
pedagogů a žáků.

Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

V evropském hrnci – tentokrát Slovensko
17. března 2007 jsme se vypravili na Slovensko. Jeli jsme tam autobusem. Když jsme tam přijeli, 

všichni nás radostně uvítali. Rozdělili jsme se do dvou skupin. Já jsem šla malovat kraslice. Potom 
jsme šli fandit klukům, kteří hráli florbal a později ještě sedbal. Pak jsme šli na oběd, po obědě 
jsme se sbalili a rozloučili. Na cestu jsme dostali chlebíčky. Cesta domů byla veselá.

Jana Paličková, 4. ročník
7. března 2007 jsme byli u našich kamarádů na Slovensku. Nasedli jsme do autobusu a povídali 

jsme si, psali jsme si dopisy a jedli jsme dobrůtky. Za několik hodin jsme přijeli na Slovensko. 
Moc hezky nás přivítali. Pak jsme šli do třídy a převlékli jsme se do sportovního oblečení a rozdě-
lili jsme se na skupinky. První skupina byli florbalisti, druhá sportovci, co hráli soutěžě, no a po-
slední skupinka vyráběla. Když jsme si každý něco vyrobili, tak jsme šli na oběd. Byla nudlová 
polévka a na druhé bylo dobré maso a nějaké kuličky místo rýže. Po obědě jsme jeli domů.

Simona Sirýová, 4. ročník 
Jeli jsme se školou na Slovensko. Když jsme dojeli, tak nás zavedli do třídy, abychom si od-

počinuli. Měli jsme se rozdělit do dvou skupin výtvarnické a sportovní.Ve sportovní skupině se 
hrál florbal, štafeta a setbal.Ve výtvarné se malovaly kraslice. Dostali jsme svačinu i pití, po všech 
hrách se šlo na oběd. Po obědě jsme jeli zpátky do školy.

Martin Valošek, 4. ročník
Hrál se tam florbal, sedbal a soutěživé hry. Dostali jsme svačinu, vyráběli jsme výrobky.Byla 

tam sranda.V sedbalu jsme prohráli. Ale ve forbalu a v hrách jsme vyhráli. Dostali jsme oběd 
a po obědě jsme se rozloučili a jeli domů. Hlavní bylo, že sluníčko svítilo. 

Jan Jiříček 4. ročník

Tříkrálová sbírka 
„Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí“.
(Jan Werich)
Také letos v lednu probíhala v naší obci tříkrálová sbírka, organizovaná Charitou Ostrava. Sku-

piny tvořili tři králové: Kašpar, Melichar, Baltazar, doprovázení dospělou osobou se zapečetěnou 
pokladničkou Katolické Charity. Koledníci navštěvovali naše občany, aby jim přinášeli radost 
a koledovali pro ty nejpotřebnější. Výsledek sbírky byl opět vyšší než v minulém roce a činil 
27 634,50 Kč (v roce 2006 - 25 171,50 Kč).

Vedení Charity Ostrava M. Pražák, Charity Hrabyně, F. Horsák a Charity sv. Alexandra 
Ing. P Folta v dopise panu starostovi vyjadřují upřímné poděkování všem, kteří se organizačně 
nebo přispěním finančního daru podíleli na realizaci dosaženého výsledku sbírky.

Ing. Jan Šperlín
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18 Krmelínský zpravodaj
„Děkuji vám, že dokážete vnímat hluboký rozměr zodpovědnosti lidského života.
Ať i tato forma projevu naší blíženecké lásky vám dá zakusit štěstí“. 

(kněz Vít Zatloukal) 

Pozdrav příštím generacím
Pohlednice současného Krmelína, poslední číslo obecního zpravodaje i výroční zpráva ze zá-

kladní školy včetně kandidátní listiny do podzimních komunálních voleb – to vše jsme vložili 
koncem minulého roku v zapečetěné schránce do báni našeho kostela sv. Jana a Pavla. Přidali 
jsme také všechny platné české bankovky. Chyběla jen papírová dvacetikoruna, která se sice po-
stupně stahuje z oběhu, ale je stále platná. Jan Sládek, který jako kostelník u pečetění schránky 
s odkazem pro budoucí generace byl v kostele přítomen, ji měl doma uschovanou a tak pro ban-
kovku zaběhl a do schránky přidal.

Do báni kostelní věže, která prochází rozsáhlou rekonstrukcí, byly uloženy měděné schránky 
dvě. Kromě té obecní, jejíž obsah jsme již popsali, má ta druhá ve svých útrobách významné cír-
kevní dokumenty, například přehled historie kostela od roku 1895 až do roku 2000 a fotografie 
původního i současného oltáře.

Zájmové organizace

Z činnosti Klubu důchodců
Členové místního Klubu důchodců 11. ledna 2007 na své výroční schůzi hodnotili činnost 

v roce 2006 a stanovili si zaměření činnosti na rok 2007. Ve zprávě předložené členům výbor 
Klubu konstatoval, že Klub má 113 registrovaných členů, z toho 74 žen a 39 mužů. Dále, že plán 
aktivit na rok 2006 byl celkem úspěšně naplněn. Uskutečnil 51 pondělních dopoledních setkání 
členů s průměrnou účastí 36 osob, 12 přátelských měsíčních posezení s průměrnou účastí 52 
osob. Jednou z těchto akcí byl v měsíci únoru přátelský večírek s tancem a bohatou tombolou 

Oprava věže kostela

P. farář a starosta obce vkládají do báně kostelní věže 
historické dokumenty jak obecní, tak i církevní
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19Krmelínský zpravodaj
s účastí 67 a další bylo prosincové posezení s Mikulášem s účastí 74 osob.

Klub připravil rovněž 10 setkání žen v dámském klubu a 3 autobusové zájezdy. Opětovně byl 
dále zorganizován týdenní ozdravný pobyt krmelínských seniorů ve slovenských lázních Dudin-
ce.

Náš Klub mimo jiné zabezpečil pro zájemce kurz na používání osobních počítačů a dále na 
používání internetu.

Výbor Klubu již tradičně přeje členům k jejich životním výročím. Při dovršení věku 75, 80, 85, 
90 a pak každý rok jsou vykonány návštěvy u jubilantů s věcným dárkem a kytičkou, a rovněž 
s písemným blahopřáním.

Klub se neuzavíral jen do vlastní činnosti, ale v rámci dobrých vztahů, získávání či předávání 
zkušeností a námětů k činnosti navštěvoval rovněž akce spřátelených Klubů.

Členové Klubu si na lednové výroční schůzi také vytýčili plán aktivit na rok 2007. Z něj na-
příklad vyplývá, že se nadále budou scházet každé pondělí dopoledne. Že se budou organizovat 
měsíční přátelská posezení, setkání žen v dámském klubu, podle zájmu členů autobusové zájezdy, 
že se budou zúčastňovat setkání s dalšími Kluby důchodců či seniorů, a že budou organizovat 
další aktivity podle zájmu členů a možnosti Klubu je realizovat.

V měsíci únoru se uskutečnil již tradiční a opět úspěšný přátelský večírek. 8. března se usku-
tečnilo přátelské posezení s programem zaměřeným k MDŽ. Další přátelské posezení je připra-
vováno na 5. dubna s programem ke Dni mužů. Na 1. květen plánuje Klub již tradiční odpolední 
vycházku do jarní přírody. 3. května se uskuteční přátelské posezení s aktuálně zaměřeným pro-
gramem.

Další akcí Klubu bude 11. května autobusový zájezd na Dolní Bečvu. Senioři z Dolní Bečvy 
v čele s krmelínským rodákem Raďou Linhartem projevili zájem vzájemně se setkat s krmelín-
skými a pozvat nás na Dolní Bečvu. Na oplátku pak oni přijedou do Krmelína, kde ve spolupráci 
s vedením obce jim chceme nabídnout návštěvu významných objektů a dále hodnotný kulturní 
program, na kterém bychom rádi uvítali co největší počet krmelínských občanů.

Výbor Klubu důchodců se znovu obrací na spoluobčany seniory, kteří k nám ještě nenašli cestu. 
Přijďte mezi nás. Nudit se jistě nebudete.

František Novák

Ze života Krmelínských včelařů
Dne 9. března 2007 se konala členská schůze Základní organizace Českého svazu včelařů v Kr-

melíně. V úvodu jsme uctili památku dlouholetého člena a funkcionáře, přítele pana Čestmíra 
Plačka, který nás náhle opustil ve věku nedožitých 77 let. Po dobu 24 let vykonával funkci místo-
předsedy a 15 let vedl včelařský kroužek při základní škole. 

Odešel dobrý člověk, který měl vždy smysl pro humor, měl mnoho dobrých přátel a jako tako-
vý zůstane v našich myslích. Čest jeho památce.

Členská schůze zhodnotila práci organizace i jednotlivých včelařů v roce 2006 a projednala jak 
dále v roce letošním. Po velmi včelařsky nepříznivé zimě 2005/2006 jsme zazanemenali poměrně 
vysoký úhyn včelstev a to 20% stavu. V roce 2005 bylo zazimováno 208 včelstev a zimu přežilo 
166 včelstev. Problém nebyl v dlouhé a na sníh bohaté zimě s nízkými teplotami, ale v tom, že 
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20 Krmelínský zpravodaj
v jejím průběhu nebyly žádné oblevy s teplotami, kdy by se včelstva mohla přesunovat za záso-
bami.

Výsledky zimní diagnostiky včelstev na Varroázu byly velmi dobré a opět jsme se zařadili k nej-
lepším na okrese Frýdek-Místek. Pro další zvýšení účinnosti veterinárních opatření jsme požáda-
li Obec Krmelín o účelovou dotaci na zakoupení technického zařízení pro léčení Varroázy aero-
solovou technikou. Díky pochopení Obecního zastupitelstva jsme obdrželi 25 000 Kč a zakoupili 
kompresor se čtyřtaktním spalovacím motorem a vyvíječ aerosolu. Při použití acetonu, jako no-
siče účinné látky, je možno aplikovat léčivo při nízkých teplotách i mírně pod bodem mrazu, což 
výrazně zvyšuje účinnost opatření. Léčení jednoho včelstva touto technikou trvá 30 vteřin.

Do roku 2006 organizace vstoupila s 20 členy. Včelaření ukončil přítel Bohumil Tartaini z dů-
vodu nemoci a změny bydliště. Jeho včelstva na stanovišti převzal včelař z Proskovic. Do naší 
obce se přistěhoval z Uherského Hradiště včelař přítel Walter Komma, takže stav členů zůstal 
nezměněn. V letošním roce je průměrný věk včelařů v obci 54 let, a tím se řadíme k nejmladším 
na okrese.

Výnos medu z řepky i takzvaný druhý med (hlavně lípa) byl velmi dobrý. Je možno konstatovat, 
že naši včelaři jsou plně schopni uspokojit poptávku po medu všech krmelínských občanů. Proto 
je třeba, především vzhledem ke kvalitě, nakupovat med přímo u včelařů a vůbec se neohlížet po 
medech s případně nižšími akčními cenami v hyper či supermarketech. Stačí se podívat v Inter-
sparu na tzv. lesní med, řídký jako polévka, hotový šmejd. Nedovedu ani odhadnout co vše, mi-
mo potravinářské barvivo, je v něm obsaženo a co tam zase chybí. Nákupem medu u včelařů také 
pomůžete jejich ekonomice i zájmu chovat počty včelstev, potřebné pro opylování zemědělských 
kultur a veškerého hmyzosnubného rostlinstva.

Vzhledem k výpadku včelstev p. Tartainiho ze stavu se podařilo v roce 2006 zazimovat 169 včel-
stev. Základní organizace má nyní 19 členů. Diagnostika včelstev na Varroázu po zimě 2006/2007 
dopadla rovněž velmi dobře a 10 stanovišť z celkem 24 bylo Varroázy prostých. Přesto, vzhledem 
ke specifice letošní zimy, členská schůze jednomyslně odsouhlasila provedení jarního přeléčení 
všech včelstev podle metodiky Státní veterinární správy.

V dalším jednání členská schůze řešila řadu organizačních záležitostí, mimo jiné záměr znovu 
založení včelařského kroužku ve školním včelíně. Bude to vyžadovat obnovení včelařského zaří-
zení, k čemuž chceme využít dotační tituly Evropské unie a věříme, že i Obec Krmelín se bude 
podílet. Naše včelaření potřebuje mladou krev, potřebuje kvalifikovaný dorost. Věřím, že naši 
občané jsou si vědomi přínosu chovu včel pro ochranu a tvorbu životního prostředí, budou nám 
pomáhat a budou mít včelaře v úctě, jaká jim náleží. 

Závěrem citát jednoho z nejvýznamnějších vědců světa Alberta Einsteina:
„Zmizí-li z našeho života včely – skončí život člověka“. 

Ing. Miroslav Kanclíř, předseda ZO ČSV, o. s. Krmelín

Z činnosti hasičů
Nejklidnější silvestrovská noc za posledních několik let uzavřela rok 2006. I hasiče takový zá-

věr roku potěšil. Letošní výšlap na Lysou horu byl jedním z obtížnějších. Transport na nádraží 
již máme zmáknutý a tak hlavní záběr představovaly výšlap a sestup z hory. Nahoru to šlo hůře, 
zledovatělý povrch nás nutil mimo cestičky a druhou polovinu hory pokryla hustá mlha a fou-
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kal silný vítr. Vysílač na vrcholu jsme neviděli vůbec, pouze meteorologickou stanici a obelisk, 
u něhož proběhlo nezbytné foto. Zpáteční cesta dolů byla podobná, naštěstí se na planině mraky 
rozestoupily a nechaly nás nahlédnout do údolí. Dvě občerstvovací stanice pak už dosti zlehčily 
pochod do Malenovic, odkud jsme odjeli domů. Vrchol byl dobyt 16 zdatnými účastníky.

Hasičský ples měl za hlavní symbol kytičku. Celkové pojetí tomu odpovídalo, návštěvníci si 
mohli dát do klopy živou kytičku, od zahradníka koupit vajíčko pro štěstí a vyhrát drobnost. 
Soutěž o nejoriginálnějšího nositele kytiček vyhrál tvůrce speciálního hasícího přístroje. Vystou-
pení skupiny DýmTým mělo orientální nádech. Sličné tanečnice se předvedly s šátky a nabídly 
originální variaci břišních tanců. Nácvik byl zpočátku obtížný. Některé prvky se v kursech učí 
i měsíce, ale naši je zvládli za 3 týdny. Velmi bohatá tombola s hlavní cenou videokamerou byla 
lákavou příležitostí získat cenu. Ale jako vždy, smáli se jen ti, kteří nějakou vyhráli. Skupina Pro-
xima Orchestra hrála do tance i zpěvu do brzkých ranních hodin. Nezmění-li se nic do příštího 
roku, termín je 9. 2. 2008.

Sportovní život v zimních měsících, s výjimkou doby plesů, nezahálel. Máme pravidelné ho-
diny ve sportovní hale. Kde se střídají dospělí s dětmi. Družstvo mužů na dvou futsalových tur-
najích ve Staré Vsi n. O obsadilo 3. a 1. místo. Závěrečný turnaj proběhne poslední březnovou 
sobotu v Krmelíně.

Zásahová jednotka měla poměrně hodně práce. Podílela se na likvidaci několika spadlých stro-
mů při vichřici. V jeden den se dokonce sešly dvě události. Při řezání stromu na Cigánce museli 
přerušit práce a přesunout se na hlavní cestu, nedaleko došlo na komunikaci 1/58 k autohavárii, 
při níž osobní vůz čelně narazil do kamionu. Řidiče ze zdemolovaného osobního auta vystříhali 
hasiči z HZS O-Hrabůvka, ale po zhruba půlhodinové resuscitaci mohli konstatovat smrt. Hlavní 
tah byl na čtyři hodiny ochromen. Naše jednotka se podílela na řízení dopravy a úklidu cesty po 
odklizení vraku vozu a kamionu. Další velkou akcí byla spolupráce s jednotkou HZS Ostrava na 
pořezání dvou lip u vstupu k Obecnímu úřadu.

V příhodných podmínkách měsíce února proběhla brigáda uvnitř a kolem budovy hasičského 
domu, hlavně se uklízel přístavek za domem a připravoval sklad PHM na úpravu vstupu. Odvez-
lo se spousta nepotřebného odpadu. Uvnitř domu byl upraven sklep na sklad materiálu a pokra-
čuje se na úpravách klubovny. Největší podíl práce zastali a taky nejvíce uznání zaslouží Stolař 
Pavel a Balcar Martin.

Děti se připravují na jarní kolo celoroční soutěže. Součástí byla jejich účast na Uzlové štafetě 
ve Frýdku-Místku. Malovaly obrázky do soutěže Požární ochrana očima dětí. Letos by měla být 
ustavena Moravskoslezská dětská liga, obdoba ligy dospělých a tak naše mladé hasiče čeká spous-
ta tréningu a závodů.

V plánu na letošní rok je mnoho akcí např. návštěvy hradů, cyklovýlety a jiné. Čeká nás bohatý 
rok.

Nejbližší plánované akce:
30. 4.  - od 16.30 hodin stavění máje s lidovou veselicí a živou hudbou, specialitami kuchyně, 

 grilovanými makrelami a soutěží Jistá ruka v házení šipek a zabíjení hřebíků 
26. 5.  - Memoriál Vladimíra Kováře – O pohár Obecního úřadu – okrskové kolo v PS 
 - soutěž hasičských družstev v požárním útoku:   od 9.00 kolektivy mládeže
        od 14.00 muži, ženy

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín
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TJ Sokol Krmelín
S nastávajícím jarem přichází i jarní kolo soutěží v házené. Pro „skalní“ fanoušky jako vždy 

uvádíme rozpis domácích zápasů.
neděle 15. 4. 
  9:45  st. žáci  Krmelín - KH Kopřivnice B
 11:00  st. žačky  Krmelín - Sokol Hrabůvka
neděle 22. 4.
 9:00  dorost  Krmelín - KH Orel Paskov
 10:30  muži  Krmelín - TJ Sokol Krnov
 12:00 st. žačky  Krmelín - Sokol Poruba B 
pátek 27. 4.
 17:00  st. žáci  Krmelín - Ostrava B
neděle 6. 5.
    8:00 st.  žáci  Krmelín - KH Orel Paskov
 9:00  dorost  Krmelín - TJ TŽ Třinec
 10:30  muži  Krmelín - TJ TŽ Třinec
 12:00  st. žačky  Krmelín - Sokol Poruba A
neděle 20. 5.
 8:00  st. žáci  Krmelín -x Trnávka
 9:00  dorost  Krmelín - TJ Cement Hranice
 10:30  muži  Krmelín - TJ Veselá
 12:00  st. žačky  Krmelín - TJ Meteor Orlová
sobota 26. 5. od 8:30 turnaj minižáků
úterý 29. 5.
 17:00  st. žáci  Krmelín - TJ Meteor Orlová
sobota 9. 6.
 16:00  muži  Krmelín - TJ Loko Suchdol

Jak na hřišti sportuje naše mládež 
Zajímá-li rodiče, jak se sportovně chodí vyžívat na hřiště TJ Sokol Krmelín jejich teenageri, 

mohli by se na ně někdy přijít mrknout. Bude-li se jim jejich „sportování“ líbit, mohli by je 
aspoň poučit, kam se odkládají použité „cvičební“ pomůcky. Bude ji za to moc vděčný celý 
výbor naší TJ. Děkujeme.

Lenka Zborovská

Skautské okénko
Ohlédnutí za minulým pololetím
Po dlouhé době pro Vás mám další zprávu o tom, jak se nám dařilo a co jsme všechno 

dělali za poslední období v našem oddíle.
Začnu na událostí, na kterou se všichni vždy těšíme a rádi na tyto chvíle vzpomínáme. Je 

to náš každoroční stanový tábor, který jsme stejně jako loni strávili se skauty ze Staříče na 
pokračování na str. 25
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Zábava pro děti i dospělé 

Milé děti,  rozhodli jsme se, že tento zpravodaj by měl být 
taky trochu zábavný. Hlavně pro Vás nejmenší. Náš oddílový 
skřítek nám tedy připravil pár hříček a hádanek. Zkuste je 
rozlousknout. 

Máme pro Vás také jednu soutěž. Stejně jako naši malí skauti 
i vy můžete mít v příštím čísle zpravodaje otištěný svůj obrázek 
a navíc vyhrát odměnu. Stačí, když na papír A4 nakreslíte 
obrázek na téma „co budu dělat v létě“ a pošlete nebo doneste 
nám jej do 1.května  na tato místa: naše klubovna na 
starodvorské ulici, obecní úřad Krmelín.  Tři nejlepší budou 
vybráni, odměněni, jejich výtvory budou otištěny v příštím 
zpravodaji a vystaveny na naší nástěnce u kostela. Buďte mezi 
prvními kdo bude odměněn a ukáže, jak mu to jde.  

Ale teď už tu pro Vás máme obrázky od našich skautíků: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kristýna 
Mičanová, 
 11 let 

Jakub 
Šlachta, 
8 let 

Pavel Kryl,  
7 let 
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Autorka křížovky: Dorota Borovcová 

Skřítkovy sudoku: lehká

 Křížovka  
Když vyluštíte tuto křížovku, 
zjistíte, jak se jmenuje naše 
letošní celoroční hra, na jejíž  
téma naše děti kreslily obrázky. 

 
 
 
 

střední 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stránku sestavil 1.skautský oddíl Krmelín – Vlci 
(Dalibor Flám, Jolana Krylová, Dorota Borovcová) 

Rébus:  
Náš skřítek si pro Vás připravil 
několik přísloví. Zlý šotek je ale 
nějak zamotal. Pomozte nám je 
opravit. 

Ranní ptáče v noci skáče. 
Žádný učitel z nebe nespadl. 
Lež má krátké vlasy. 
Mlčeti stříbro, zpívati zlato. 
Hlavou stěnu nepovalíš. 
Sůl nad chleba. 
Komu se nelení, ten je hned zelený. 
Kdo šetří, má za pět.  
Bez práce nejsou peníze  

 

 7   6     
8 9  1   2   
 2  7 8 5   4 
  2  7   5  
   2  9    
 1   3  8   
4   6 9 7  1  
  1   8  3 7 
    5   9  

   7      
 1 4  8     
  5   1  6 3 

8  9   4    
 5 1    7 4  
   9   1  5 

3 8  1   9   
    3  5 2  
     7    
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Hadince u Vítkova. Byla to skvělá akce, na níž jsme tentokrát hráli indiány, kteří se snažili 
přemoci zlého vládce pomocí artefaktů, jež jsme získávali různými soutěžemi. Zažili jsme 
romantické večery u táboráku, bojové a jiné hry a vyráběli různé užitečné věci. Měli jsme 
krásné počasí a výborná atmosféra se nesla celým táborem. Ale kdybych měl popsat vše, co 
jsme tehdy dělali, nevešlo by se mi do tohoto článku už nic jiného. 

Hned po táboře jsme se spolu s našimi staršími skauty pustili do stavby schodiště na půdu 
v naší klubovně. Tímto bychom taky chtěli poděkovat obci, od níž jsme na rekonstrukci do-
stali finanční příspěvek. Velkou část práce jsme museli udělat vlastními silami. Museli jsme 
vyřezat do stropu otvor a provést trámovou výměnu, aby vydržel. Strávili jsme touto prací 
velkou část letních prázdnin, ale nakonec jsme mohli na místo usadit schody, které nám 
vyrobil pan Staněk. Tomu také velmi děkujeme.

V září nám začal každoroční vír her, dobrodružství a poznávání  všeho nového a zajímavé-
ho. Zahájili jsme také celoroční hru, při níž jako…(viz křížovka)…osídlujeme pustý ostrov 
a setkáváme se při tom s mnoha překážkami. 

V říjnu jsme podnikli výpravu za poznáním okolí Krmelína. Obešli jsme jej skoro celý 
a  přitom hráli hry. V prosinci nás čekala pravidelná mikulášská a vánoční schůzka, kde si 
rozdáváme dárečky a nezapomínáme ani na lesní zvířátka. 

V tomto roce chystáme velkou hru a den otevřených dveří pro veřejnost v naší klubovně 
k příležitosti 2 velkých Skautských svátků. Letos je to totiž 100 let od založení naší velké 
organizace a také 150 let od narození našeho zakladatele. Doufám, že se nám všechny naše 
plány povedou a užijeme si tak zase krásný rok v našem malém oddíle pod křídly Skautské 
organizace.

Za 1. skautský oddíl Krmelín Dalibor Flám

Žijí mezi námi
Redakční rada se rozhodla pokračovat v tomto cyklu nadále, neboť má zájem všímat si našich 

občanů, kteří proslavili a nadále proslavují naši obec nejen v naší vlasti, ale i za jejími hranicemi.
Tentokrát bude řeč o panu Aleši Maralíkovi, který bydlí téměř na konci ul. Proskovické.
Pan Maralík se zabývá již po dlouhá léta renovací veteránů automobilů Tatra. Položil jsem mu 

několik otázek souvisejících s jeho mimořádně náročnou a časově neomezenou činností.
1. Aleši, kdy jsi se rozhodl s touto vášní, nebo dá se říci koníčkem, zabývat?
Bylo to v roce 1962 a inspirovala mně k tomu TATRA 87 HECT – je to auto, se kterým cesto-

vali po světě Hanzelka a Zikmund. 
2. Co rodina, měla pro tuto činnost pochopení? Vždyť to byly stovky hodin poctivé, dá se říci 

puntičkářské, práce ve tvé dílně. 
Ano, velké pochopení pro tuto mou činnost má manželka Naďa i syn, který se zřejmě potatil, 

neboť se zabývá renovací motocyklů.
3. Ve tvé dílně je možno zhlédnout nablýskané veterány, nikdo by nevěřil, že nesjely právě z vý-

robního pásu.
Ano, mám doma tři pojízdná auta. Tatru 603, Tatru 600 (tatraplán) a Tatru 87. 
4. V kolika zemích na různých výstavách nebo srazech jsi představoval svá auta?
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Téměř po celém světě. Byly to země, kde dodnes existují Tatra Kluby, jako např. Německo, Ang-

lie, Belgie, Itálie, Švýcarsko, Holandsko, Rakousko a další.Celkem jsem projel 16 států na pozvání 
nebo výstavy. Zástupci těchto klubů byli dokonce i u nás v Krmelíně a nešetřili obdivem. Letos 
v květnu máme třídenní setkání v Rakousku. Zúčastnil jsem se také závodu veteránů v Miláně 
v Itálii, ve švýcarských Alpách. Jako navigátor se úspěšně uplatnila manželka Naďa, celou řadu 
závodu jsme dojeli bez potíží.

5. Projel jsi 16 zemí světa, jakým jazykem jsi hovořil?
Většinou anglicky a německy, ale musím podotknout, že v každé zemi, kterou jsem navštívil, 

jsem potkal Čechy, kteří s českou značkou silně sympatizovali.
5. Jaké máš další zajímavosti z cest?
Je jich hodně, ale třeba zmíním tuto. Před 4 roky byla ve spolupráci s Českou republikou 

a Francií uspořádána akce pod názvem Vývoj kultury, která začala tématem: „Vývoj motorismu“. 
Můj syn Aleš zde předvedl Tatru 603 hned vedle známé Buqatti a originál T 87, se kterou cestoval 
Hanzelka se Zikmundem. 

Ve Frankfurtu nad Mohanem jel s Tatrou 603 německý řidič a poznal jsem již z letité praxe 
podle sluchu, že motor „nešlape“ dobře. Nabídl jsem se, že motor opravím. Oprava byla hotova 
za 10 minut, auto bylo v pořádku. Přihlížející mne odměnili potleksem. Taktéž obdobný případ 
byl i v Rakousku, kde bezradně u otevřené kapoty Tatra 603 stál její majitel, poté, kdy jsem jeho 
auto opravil, svou radost a vděčnost uveřejnil v časopise, kde byla mimo jiné i věta: „pana Mara-
líka z České republiky, z Obce Krmelína, snad seslal sám Pán Bůh, jinak jsem tam stál dodnes“. 

Děkujeme za rozhovor.

Na závěr je třeba ještě zdůraznit, že kromě stěny v obývacím pokoji ověnčené různými trofeje-
mi, je pak Aleš vlastníkem 14 patentů z oboru hutnictví, důlní činnost.

Letos v květnu pan Aleš Maralík oslaví 75. narozeniny. K tomuto výročí blahopřejeme, přeje-
me mnoho zdraví a elánu do dalších let.

Rozmlouval Josef Menšík 

 Mezi námi . . .
Letošní zima Ladovskou zimu zdaleka nepřipomíná. V ničem není srovnatelná s počasím loň-

ského roku. Vždyť 28. prosince jsme ze zahrady přinesli 6 klouzků. Určitě to nebylo nic výjimeč-
ného, protože zprávy z téhož dne přinášely informace o rozkvetlých měsíčních jahodách, petrklí-
čích a sněženkách v zahradkách Jižní Moravy. A v současné době ? Cibuloviny jsou všechny nad 
zemí, tráva je zelená a venkovní teplota je jarní. 

Ale snížený tlak vzduchu nám, kteří bydlíme ve středu obce, přibližuje potok Machůvku. Závan 
je velmi intenzivní, obtěžuje naše občany, kteří bydlí v těsné blízkosti tohoto zdroje. Ano, máme 
legislativu, která přesně stanoví odvádění vod, máme i legislativu na ochranu ovzduší, nicméně, 
někteří naši spoluobčané jsou k plnění těchto povinností hluší a slepí. Problém se jich bezpro-
středně netýká, protože jejich obydlí nesousedí s potokem a všechny nečistoty z jejich obydlí po-
tok milosrdně odvede. A to, že voda není bezbarvá kapalina, že je semeništěm všeho hmyzu, že 
zápachem obtěžuje, to už si nikdo nechce domyslit. A tuto skutečnost chceme nazvat zdravým 
životním prostředím? Zamysleme se nad tím ! 

Je čas vycházek. Procházejí se i občané se svými psy. Nic proti tomu, až na skutečnost, že vět-
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27Krmelínský zpravodaj
šině nevadí, že jejich pes si označkuje vrátka (cizí) na komunikaci. Psí exkrementy jsou na chod-
nících, cestách a majitelé psů je neuklízejí. Chápu rozhořčení všech občanů, kteří si na tento 
nešvar stěžují, Zpravodaj o této problematice psal i v loňském roce, k nápravě nedošlo. A proto, 
naši milí spoluobčané, na procházky se psem si vezměte i igelitový obal a v případě, že Váš pes si 
udělá potřebu, ukliďte to! Pro dobrý pocit svého svědomí. Děkuji Vám. 

Blíží se velikonoční svátky.
A co dobrého si k Velikonocům naservírujeme? Mazance, hlavičky, jehněcí 

maso – to všechno už známe. Zalistovala jsem ve školním sešitě z roku 1957 
a objevila racionální řezy:

4 dcl mléka, 200 g vloček, 4 lžičky kakaa, 4 lžičky skořice, 4 lžičky medu, 150 g 
cukr moučka, 200 g mouka polohrubá, 1 prášek do pečiva, 50 g rozpuštěného 
másla, hrozinky, nasekané oříšky, mandle.

Postup: vločky namočíme na ½ hod. v horkém mléce, potom do vychladlých 
vloček přidáme ostatní suroviny, naposledy prosátou mouku s práškem do pečiva, 

stěrkou promícháme, vlejeme na plech pokrytý papírem na pečení a při teplotě 1600C pečeme asi 20 
minut. Špejlí zkontrolujeme upečení, vytáhneme z trouby a necháme vychladnout. Pak vylepšíme: 
plát potřeme pikantní zavařeninou, polijeme čokoládovou polevou a necháme ztuhnout. Řez na 
talířku ozdobíme šlehačkou a tu přelijeme lžíci vaječného koňaku.

 
A pak se půjdeme projít. Neobávejme se, při hezkém počasí naše podrážky nebudou ušpiněny, 

jsme v kulturní vesnici.
Hezkou pohodu, veselé Velikonoce a vzájemnou ohleduplnost přeje 

Vaše Ludmila Adámková 

100. výročí Klubu českých velocipedistů
V sobotu 2. června 2007 se uskuteční setkání přátel cyklistiky u příležitosti založení Klubu 

českých velocipedistů ve Staré Bělé. Stalo se tak 11. 8. 1907 (tento klub existoval až do 11. 6. 1939, 
kdy byl fašistickou mocí zrušen). V tento den se uskuteční malá výstavka a především jízda okolo 
Staré Bělé v délce asi 30 kilometrů. Vyjede se ze Staré Bělé od Sokolovny v 10:00 hod. a peletón 
na soudobých i historických kolech projede pravděpodobně Novou Bělou, Krmelínem Oprech-
ticemi, Staříčem, Brušperkem, Starou Vsí nad Ondejnicí, Košatkou, Proskovicemi, Polankou, 
Výškovicemi a zpět do Staré Bělé. Startovné bude 40 a 10 Kč, jede se na vlastní nebezpečí. Ale 
předpokládá se, že účastníci jízdy budou respektovat pokyny pořadatelů.

Mimo výše uvedené výstavky a jízdy okolo Staré Bělé bude prostřednictvím Starobělského 
zpravodaje vydána tisková informace o stručné historii KČV ve Staré Bělé a budou taky zveřej-
něny některé vzpomínky starobělských cyklistů. Účastníci cyklojízdy obdrží PAMĚTNÍ LIST.

Garantem celé vzpomínkové akce je pan Ing. Oldřich Dlouhý ze Staré Bělé. Všechno se koná 
s podporou úřadu městského obvodu Ostrava-Stará Bělá a ve spolupráci s TJ Sokol Stará Bělá. 
Krmelínští cyklisté jsou srdečně zváni!

PaedDr. Karel Sýkora, Ostrava-Proskovice
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Bezpečnost při distribuci zemního 
plynu

Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor činností, které distributor zemního plynu provádí 
v souladu s platnou legislativou pro zajištění bezpečné dodávky zemního plynu konečným zá-
kazníkům. 

V prvé řadě jsou to preventivní činnosti zajišťované ve stanovených lhůtách, jejichž rozsah je 
přesně definován zejména v technických normách a technických pravidlech. Především se jedná 
o pravidelné inspekční činnosti, ke kterým patří kontrola trasy plynovodů a přípojek, kontrola 
ochranných pásem, kontrola těsnosti, kontrola umístění vizuálních značek, orientačních sloupků 
a identifikačních tabulek či provozní revize.

Mezi významné preventivní činnosti zajišťované z hlediska bezpečnosti patří také tzv. odo-
rizace zemního plynu. Odorizací nazýváme přidávání chemické látky (odorantu) do zemního 
plynu v předepsaném množství a rozsahu. Odorant je nejedovatá organická sloučenina, která již 
v malém množství dodává zemnímu plynu charakteristický, nezaměnitelný zápach, a tím ho „od-
haluje“ a identifikuje v okolní atmosféře (ve vzduchu). Tento zápach má za cíl vyvolat obrannou 
reakci a donutit tak osoby opustit „zamořený“ prostor. 

Drtivá většina úniků, které se v rámci výjezdů pohotovostní a poruchové služby Severomorav-
ské plynárenské, a.s., (telefonní číslo 1239) řeší, se týkají hlášených úniků s koncentrací výrazně 
pod spodní mezí výbušnosti.

Z „plynárenského“ hlediska je ale každý únik považován za potenciální nebezpečí, protože 
v sobě zpravidla skrývá technický problém a tedy odchylku od bezpečného provozu zařízení 
všech plynárenských kategorií. Občané by proto neměli váhat s nahlášením někdy i jen pode-
zření na možný únik zemního plynu na poruchovou linku Severomoravské plynárenské, a.s. 
tel. č. 1239 a přenechat jeho řešení specialistům z distribuční společnosti. 

KONDOR skupina Stará Ves
KONDOR – Konfederace nezávislých- dětská organizace
Dětská organizace KONDOR pořádá každoročně v malebné krajině Vítkova-Podhradí letní 

dětské tábory. Tři turnusy jsou určeny pouze dětem, poslední navštěvují  rodiče s dětmi.
Za chvíli to bude čtyřicet let,co Vojta Rumian našel vhodné místo k táboření na pravém břehu 

řeky Moravice  v Annině dolině. Od té doby se na tomto, pro nás lukrativním místě konají dětské 
tábory. Každoroční práce všech členů skup. KONDOR probíhá zcela bezplatně. Všechny spojuje 
výchova mládeže a práce s nimi a co víc? Nezapomenutelné zážitky, o kterých se vypráví dlouhá 
léta.

Letos se nám přihodila nemilá věc. Viz prohlášení:
Dne 7. února.2007 došlo ke zjištění, že táborová základna naší skupiny v Annině dolině u řeky 

Moravice ve Vítkově-Podhradí byla zničena požárem. Na místě samém byly,dle našeho názoru,  pa-
trné jasné stopy úmyslného založení požáru (potvrzeno hasiči).

Objekty naší táborové základny byly zničeny ze 100%. Znamená to, že z kuchyně, jídelny, skladu 
(Emilka) ani sociálního zařízení (WC+sprcha) nezbylo nic.
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Rozhodli jsme se i nadále pokračovat ve výchově mládeže a vybudovat nové základny. Bo-

hužel, nové budovy musí být rozebíratelné, což bude velmi nákladné. Na vznik budov a dal-
ší provoz bude vyhlášena sbírka. Více informací naleznete na našich webových stránkách 
www.kondorsv.com.

Anežka Foltová
Za organizaci  KONDOR Petr Mácha, Mašin

Organizace KONDOR skupina Stará Ves pořádá 
letní dětskou rekreaci, 

 
která se koná ve Vítkově – Podhradí, v údolí řeky Moravice 

 
          délka pobytu           věk účastníků                 cena pobytu 

I. turnus 30. 6. 2007 - 15. 7. 2007 16 dnů 8 - 15 let 3 100,- Kč 

II. turnus 20. 7. 2007 - 4. 8. 2007 16 dnů 7 - 15 let 3 110,- Kč 
III. turnus 4. 8. 2007 - 18. 8. 2007 15 dnů 8 - 15 let 3 090,- Kč 
IV. turnus 18. 8. 2007 - 25. 8. 2007 8 dnů rodiče s dětmi Cena dle dohody 

 
Ubytování účastníků je zajištěno ve stanech typ OSADA (dvoulůžkový stan s dřevěnou podsadou 
ve výšce cca 20 cm nad zemí). Pro pokročilejší táborníky je připravena možnost spaní v tee-pee. 
Maximální počet účastníků je 50 dětí. Stravování je zajištěno v zastřešené jídelně 5x denně 
včetně předepsaného pitného režimu. Děti se formou služeb podílejí na přípravě jídla. Hygiena: 
sprcha s teplou vodou, dřevěné WC. 
Program jednotlivých turnusů je spojen do různých témat a je zaměřen na osvojení základů 
táboření, turistiku a pobyt v přírodě. Je zde možnost nejrůznějšího sportovního vyžití: kopaná, 
volejbal, nohejbal, baseball, stolní tenis, ringo, vodní sporty. 
 
Přednost pro všechny turnusy mají členové skupiny KONDOR. U přihlášených bude přihlíženo 
k sourozeneckým vztahům. 
 
Část poplatku může uhradit zaměstnavatel rodičů z příspěvku zaměstnavatele 
 
Platby poukažte na náš běžný účet č. 1642592399/0800 převodním příkazem nebo složenkou 
nejpozději: 
 
I. a II. turnus do 31. 5. 2007, III. turnus do 15. 6. 2007. 
 
Přihlášky pro všechny turnusy vraťte do 15. 5. 2007 kontaktní osobě nebo vedoucímu turnusu. 
 
Bližší informace a závazné přihlášky obdržíte : 
I. turnus: Přemysl Pavlosek, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí č.463, mobil : 774 846 658 
II.turnus: Petr Mácha, Světlovská 127, 739 24 Krmelín , mobil : 605 408 997 

Alena Ulčáková, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí č. 577, mobil : 728 613 338  
III.turnus : Jiří Puda, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí č. 543, mobil : 605 865 648  
IV.turnus : Blanka Tylečková, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí č. 330, mobil : 724 101 640 
 

www.kondorsv.com 
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KLEMPÍŘSTVÍ 
– POKRÝVAČSTVÍ

- pokládka rovných i šikmých střešních 
krytin

- demontáž starých střešních krytin
- nástřik půdních prostor proti škůdcům
- výroba a montáž klempířských střeš-

ních prvků
- nátěry plechových střech a okapo-

vých systémů
- montáž střešních oken

- kompletní dodávky materiálů

Porovnejte naše ceny s jinými.
Dohodnutou cenu nenavyšujeme.

Zdarma zhotovení cenové nabídky.

Telefon: 775 21 09 70
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz

ChrastinaR@seznam.cz

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 
HLEDÁ DÁRCE KRVE

Každý dárce dostává od března do prosince 2007 
dárek zdarma a navíc bude zařazen do soutěže 

o hodnotné ceny. Dárci mohou vyhrát tenisovou 
raketu, sekačku na trávu, vstupenky na motoká-
ry, fritézu, ruční šlehač, módní oblečení, obuv, 

doplňky, také kosmetiku a tolik oblíbené ceny od 
místního pivovaru. 

Odběrové hodiny – každý pracovní den kromě 
středy od 6-10 hod., ve čtvrtky také odpoledne 

od 13-15:30 hod. 
Více na 558 415 842

 nebo na www.nemfm.cz 

Hledám podnikavé lidi pro Českou pojišťovnu. 
Jedná se o práci na živnostenský list.

V prvních třech měsících finanční podpora 
ze strany České pojišťovny.

Bližší informace: Ing. Iva Šťastná, mob.: 
724 687 482, email: ivastastna@centrum.cz

FA JANA VACKOVÁ
Stará Ves nad Ondřejnicí 247
(budova bývalého obecního úřadu)

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
 • zakázkové šití
 • opravy oděvů
 • prodej textilního zboží
 • prodej galanterie
 • punčochové zboží
 • spodní prádlo
 • thermo oblečení
Vše od českých výrobců.
 

PROVOZNÍ DOBA:
Po – Pá od 8 do 16 hodin

Kontakt:  Jana Vacková, mobil: 737 316 494
  e-mail: janavackova@atlas.cz

DALŠÍ SLUŽBY:
• sběrna čistírny oděvů
• sběrna opravy obuvi 

a kožené galanterie
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Technické služby Vám nabízí: 
� pronájem montážních plošin MP 10, 12, 14, 16, 22
� realizace zahrad na klí�
� napoušt�ní bazén� (doprava vody)
� údržbu travnatých ploch, kosení
� vyhrabání listí 
� pé�i o okrasné d�eviny a ke�e
� pr�klesty, o�ezy, kácení
� sadové a terénní úpravy
� zakládání nových trávník�
� kultivaci ploch
� výkopy hrob�
� pronájem mobilních WC

� opravy ploch asfaltovou sm�sí
� strojní výkopové práce 
� p�epravu materiál�
� geodetické práce
� �ezání betonových, asfaltových ploch
� výstavbu a rekonstrukci dlážd�ných

prostranství a chodník�
� výrobu lehkých záme�nických

 konstrukcí, sportovních prvk�
� stola�ské, záme�nické a nat�ra�ské

práce
� stavba plot�
� dopravní zna�ení svislé i vodorovné

Neváhejte a kontaktujte nás! 

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek - Místek 
  Tel.: 558 443 211 � Fax: 558 431 195 � E-mail: info@tsfm.cz � www.tsfm.cz

NN AA ŠŠ EE SS LL UU ŽŽ BB YY PP RR OO VV AA ŠŠ II PP OO HH OO DD UU ! 
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Generali Pojišťovna a. s.
         
POVINNÉ RUČENÍ - VENKOV snížené sazby.

• Havarijní pojištění vozidel

• Životní pojištění dospělí, děti a firmy, daňové odpisy

• Úrazové a nemocenské pojištění

• Domy, domácnosti, reality  SLEVA 20%

• Drobní podnikatelé a živnostníci   SLEVA 20%

• Penzijní připojištění se státním příspěvkem. 

kontakt:
Generali Pojišťovna a s.

agentura kancelář
 Antonín Rohel

           Mobil 603 276 019, e-mail: antonin_rohel@generali.cz
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