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úvodník

Mezi námi,

byla jsem jednou z těch, kteří odchá-
zeli 11. ledna nadšeni z Benefičního kon-
certu. Byla radost poslouchat a pozorovat 
všechna vystoupení, ať už vystupovali naši 
nejmenší, nebo profesionální Ondřejni-
ca. Nadšení účinkujících přispělo ke svá-
teční pohodě v našem kostele. Děkujeme 
účinkujícím i Vám všem, kteří jste se na 
přípravě koncertu podíleli. Váš pocit odpo-
vědnosti přispěl ke zdaru plánovaného 
koncertu a za tuto snahu Vám děkujeme.

5. března pořádali naši senioři kulturní 
vystoupení Novobělských babiček. Škoda, 
že Vás, i přes velkou propagaci, nepřišlo 
více. Nakazili byste se nejen jejich elánem, 
ale obdivovali byste citlivý slovní doprovod 
moderátorky vystoupení, paní Mertové. 
Účinkující příjemně překvapili a dokáza-
li, že ani věk – celkem asi 1 150 let – jim 
v aktivitách nezabrání.

12. březen je výročním dnem založení 
Sboru dobrovolných hasičů. Máme je 
v naší obci, víme, že zasahují všude tam, 
kde je jejich pomoc potřeba. V současné 
době je jejich objekt opraven, má novou 
fasádu. Přejme jim, aby se jim i nadále 
dařilo vychovávat dorost jako své nástup-
ce a aby dále přispívali ke kulturnímu dění 
v naší obci. 

Tentýž den je i svátek sv. Řehoře a pama-
tujete – čáp letí přes moře, žába hubu 
otevře a líný sedlák, který neoře. Ano, 
dávno, dávno tomu, ale vím, o čem píši. 
20. březen je prvním jarním dnem. Pozo-
rujete, tráva má sytou zeleň, skalky zdobí 
narcisy, sněženky, krokusy. Chodíte, stří-
háte vše suché, hrabete a těšíte, až zesílí 
pažitka apod. Na jaro se těšíme všichni. 
Nedá mi, abych u této příležitosti nevzpo-
menula naši bývalou občanku, pí. Ludmi-
lu Bočkovou (naproti pekárny). Opustila 

nás v listopadu minulého roku. Kdo by ji 
neznal. S každým, kdo kolem procházel, 
aby obdivoval její zahrádku, se ráda zasta-
vila a v druzích květin se opravdu vyznala. 
Mnoho z nás má květiny z její zahrádky a 
s láskou na ni vzpomínáme. Rádi jsme k ní 
chodívali, obohaceni radami jsme odchá-
zeli. Domek zůstal opuštěn, ale chci věřit 
tomu, že se stane místem, do kterého se 
budeme rádi vracet. 

28. březen je Dnem učitelů. Vážení 
pedagogové místních škol, blahopřejeme 
k Vašemu dni a děkujeme, že děti i žáky 
vychováváte a vzděláváte. Ať je pro Vás 
i nadále Vaše povolání posláním. Věřím, 
že tak jako naše generace, i současní žáci 
budou po létech na své pedagogy vzpomí-
nat s láskou. Vždyť poznávat a dozvídat se 
je pro život to nejdůležitější.

Svátky velikonoční přicházejí letos brzy. 
Jsou to nejdůležitější svátky nás, křesťanů. 
Věřím, že kromě dětí, máte i Vy Velikonoce 
rádi. Pominu-li přípravy svátečního oběda, 
pak to budou, v případě příznivého počasí, 
procházky. Přejme si, aby byly svátky slu-
nečné, aby se i Vaše očekávání splnila. 

Druhá neděle v květnu je Dnem matek. 
Poblahopřejeme, poděkujeme, protože vel-
ké srdce, musí unést to, co neunese hlava. 

Měsíc červen přinese mnoho radostí ško-
lákům – končí školní rok. A v jeho závěru 
– 28. června je v naší obci pouť. A těšíme 
se na toto období všichni jako děti. Kana-
lizace pokročí, cesty k bydlišti již budou 
upraveny tak, jako tomu bylo před započe-
tím prací stavebními stroji. Výstavba kana-
lizace v naší obci bude finišovat. Ať se dílo 
podaří a jak již říkali staří Římané: „Ať je 
vše k dobru, blahu, štěstí a zdaru!“

Samé hezké pohodové dny Vám přeje Vaše 
Ludmila Adámková
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1. Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí:
a) kontrolu usnesení z 2. zasedání zastupi-

telstva obce
b) informaci o dění v obci od 2. zasedání 

zastupitelstva obce
c) projednání zápisu z 1. schůze Kontrol-

ního výboru
d) projednání zápisu z 1. schůze Finanční-

ho výboru
e) předání peněžních darů čestným dár-

cům krve – p. Ladislavu Dostálovi, p. 
Robertu Adámkovi a p. Petru Máchovi

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozšíření programu zasedání zastupitel-

stva obce o schválení darovacích smluv:
1) darovací smlouvu č. j. 891/2014 uzavře-

nou mezi obcí a TJ Sokol Krmelín – bez-
úplatný převod tří tenisových kurtů 

2) darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí 
a Domovem pro seniory Ondráš, p.o. 
Brušperk – částka 27 306 Kč ke krytí 
provozních nákladů v roce 2014

b) starostu obce ke spolupráci s Magistrá-
tem města Frýdku-Místku při pořízení 
územně plánovací dokumentace

c) odměny neuvolněným členům zastu-
pitelstva obce s platností od 1. 1. 2015 
takto:
člen zastupitelstva obce: 300 Kč
člen rady obce: 1 230 Kč
předseda výboru: 1 020 Kč
člen výboru: 250 Kč
předseda komise: 800 Kč

člen komise: 200 Kč
místostarosta: 6 000 Kč

Při souběhu výkonu dvou či více funkcí 
se odměna poskytuje jako součet měsíč-
ních odměn stanovených pro jednotlivé 
funkce – neplatí pro funkci místostarosty
d) rozpočet obce na rok 2015 takto:

celkové příjmy: 81 980 589 Kč
financování: 36 295 176 Kč
celkové zdroje: 118 275 765 Kč
běžné výdaje: 11 173 000 Kč
kapitálové výdaje: 128 353 300 Kč
výdaj na DPH: - 21 250 535 Kč
celkové výdaje: 118 275 765 Kč

e) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015 
dle tabulky č. 1

f) na základě tohoto schváleného rozpoč-
tu pro zřízené PO s odvoláním na § 28, 
odst. 6b zák. č. 250/2000 Sb. v platném 
znění zřizovatel ukládá odvod do svého 
rozpočtu:
MŠ PO Krmelín 192 000 Kč
ZŠ T.G.M. PO Krmelín 140 000 Kč

g) koncept Smlouvy o poskytnutí finanč-
ního transferu z rozpočtu obce – viz. 
příloha a doplnění této Smlouvy v bodě 
III. pro Junák – svaz skautů a skautek 
ČR, 1. oddíl Krmelín – Vlci IČ 61963879 
a zároveň po předložení písemného 
souhlasu majitele pozemku s rozšíře-
ním stavby popř. vyjádření Stavebního 
úřadu v Brušperku.

h) starostovi obce - uvolněnému zastupi-
teli - ze sociálního fondu příspěvek na 
stravování během výkonu jeho funkce

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 18. 12. 2014 v Obecním domě
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i) rozpočet sociálního fondu obce na rok 
2014

j) rozpočet sociálního fondu obce na rok 
2015

k) pravomoc rady obce k provádění roz-
počtových opatření na rok 2015 

l) rozpis schváleného rozpočtu do plného 
třídění rozpočtové skladby dle vyhl. č. 
323/2002 Sb. (vyhl. MF o rozpočtové 
skladbě) je kompetencí správce rozpoč-
tu

m) rozpočtové opatření č. 3/2014 

n) doplnění účelu finančního transferu pro 
rok 2014 pro TJ Sokol Krmelín, bod II. 
Smlouvy o poskytnutí účel. fin. transf. 
z rozpočtu obce ze dne 28. 3. 2014 – úhra-
da energií na vytápění sportovní haly

o) Darovací smlouvu č.j. 891/2014 uzavře-
nou mezi obcí a Tělocvičnou jednotou 
Sokol Krmelín – bezúplatný převod tří 
tenisových kurtů na pozemcích parc. č. 
25/1 a 25/2 v k.ú. Krmelín do majetku 
TJ Sokol Krmelín

p) Darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí 
a Domovem pro seniory Ondráš, p.o. 
Brušperk – částka 27 306 Kč ke krytí 
provozních nákladů v roce 2014

q) postup činnosti kontrolního výboru při 
plnění úkolu č. 2 a 3 z 1. schůze kontrol-
ního výboru 

3) Zastupitelstvo obce ukládá:

a) postupně začít využívat registr smluv 
Portálu veřejné správy k registraci 
smluv

b) renovovat vývěsní tabule v obci

c) radě obce připravit plán programu roz-
voje obce do konce vol. období na příští 
zasedání zastupitelstva

Jak oslaví obec 
Krmelín 70. výročí 

osvobození
K tomuto jubileu jsou připravovány 

oslavy na Krmelínském kopci, které se 
konají jen u výjimečných příležitostí.

Skálopevně věříme, že na jejich 
zahájení bude ukončena úprava okolí 
pomníků padlým v I. a II. světové válce, 
u kterých se ve čtvrtek 7. května 2015 
sejdeme v 19 hodin a po položení věn-
ců se přesuneme na Krmelínský kopec. 
Cestou budou položeny kytice k pomní-
kům padlých v II. světové válce v lipo-
vé aleji. Pro potřebné bude k dispozici 
minibus s odjezdem z parkoviště před 
Benátkami na kopec a zpět.

Projevem ve 20 hodin bude slavnost 
na Krmelínském kopci zahájena. V pro-
gramu vystoupí děti ZŠ a MŠ a členové 
zájmových spolků. Večerem bude pro-
vázet moderátor ČT Roman Pastorek, 
hudbu zajistí skupina Rowdies a HEC. 
Před 22 hodinou bude slavnostní ohňo-
stroj a vatra. Občerstvení k zábavě až do 
pozdních hodin zajistí místní spolky.

Za pořadatele Obce Krmelín jste 
srdečně zváni.

ELEKTRONICKÁ AUKCE PRO 
DOMÁCNOSTI A FIRMY

Sběr podkladů proběhne na obecním 
úřadě v Krmelíně ve středy 15. 4., 22. 4. 
a 29. 4. 2015 od 14 do 17 hod.

Bližší informace podá paní Alexan-
dra Skokanová, tel. +420 605 865 535, 
email: alexandra.skokanova@partnere-
centre.cz, www.ecentre.cz
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 1. Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí:
a) kontrolu usnesení z 3. zasedání zastupi-

telstva obce
b) informaci o dění v obci od 3. zasedání 

zastupitelstva obce
c) projednání zápisu z 2. a 3. schůze kont-

rolního výboru

2. Zastupitelstvo obce 
schvaluje:
a) rozšíření bodu č. 6 o projednání zápisu 

z 3. schůze kontrolního výboru
b) rozšíření bodu č. 7 o schválení vyhláš-

ky č. 3/2015, kterou se zrušuje obec-
ně závazná vyhláška obce Krmelín 
č.7, o příspěvku na částečnou úhradu 
neinvestičních nákladů mateřské školy 
a školní družiny

c) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 
o poplatku za komunální odpad 
a vyhlášku č. 3/2015, kterou se zrušuje 
obecně závazná vyhláška č. 7 o příspěv-
ku na částečnou úhradu neinvestičních 
nákladu mateřské školy a školní druži-
ny

d) nabytí pozemku parc. č. 652/9 – orná 
půda o výměře 186 m2 v k.ú. Krmelín 
z majetku pí. Martiny Blechové, bytem 
ul. Proskovická, 739 24 Krmelín 494 za 
cenu 50 Kč/m2 do majetku obce a zru-
šení bodu 2. e) Usnesení z 18. zasedá-

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 12. 3. 2015 v Obecním domě

ní zastupitelstva obce, konaného dne 
30. 6. 2010

e) prodej pozemku parc. č. 2913/3 – travní 
porost o výměře 12 m2 v k.ú. Stará Ves 
nad Ondřejnicí z majetku obce Krmelín 
ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70 za cenu 
11 120 Kč bez DPH do majetku ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 
IV – Podmokly, 405 02 Děčín

f) účetní závěrku za rok 2014 včetně 
výsledku hospodaření obce za rok 2014 

3) Zastupitelstvo obce 
neschvaluje:
a) návrh obecně závazné vyhlášky č. 

1/2015 o stanovení systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálního odpa-
du a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Krmelín

4) Zastupitelstvo obce ukládá:
a) zaslat na odbor kontroly Ministerstva 

vnitra ČR (dozorov@mvcr.cz) návrh 
obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 
o stanovení systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívaní 
a odstraňování komunálního odpadu 
a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Krmelín ve znění verze 
navržené kontrolním výborem k připo-
mínkování. Zodpovědný – Mgr. Jakub 
Čmiel

Vydává Obecní úřad Krmelín v nákladu 800 kusů. Toto číslo vychází 30. 3. 2015. Za správnost 
obsahu článku odpovídá autor. Redakční rada: Ing. Yveta Kovalčíková, Ludmila Adámková, Mgr. Jana 
Klimková, Táňa Trojanová, Ludmila Havránková. Vychází i na www.krmelin.cz, e-mail: krmelin@
krmelin.cz. Uzávěrka příštího čísla je 2. 6. 2015. Grafická úprava a sazba: Taťána Šimečková, 
tatana.simeckova@seznam.cz. Tisk: Tiskárna Moravapress, s.r.o., Novinářská 3, Ostrava - Mariánské Hory.
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Realizace stavby vstoupila termínově 
do druhé poloviny. Tomu odpovídá i stav 
dokončených kanalizačních sítí a roze-
stavěnost čerpací stanice č. 1 a ČOV, na 
kterých v tomto období probíhá montáž 
technologického zařízení. Blíží se první 
smluvní termín na první etapu výstavby 
k 15. 4. 2015, který obsahuje zkouškami 
prověřenou vodohospodářskou funkci 
objektů čerpací stanice č. 1 a ČOV a dále 
úplnou veřejnou část kanalizační sítě v uli-
cích Na Nový svět, Světlovská, Školní, Na 
Rybníčku, Kolmá, Luční, Lyskova, Boční, 
Lomená, Kostelní, Bělská a hlavní řád v uli-
ci Brušperské. Po kontrolních zkouškách 
bude požádáno o povolení zkušebního pro-
vozu uvedených objektů a předčasné užívá-
ní vybudované kanalizační sítě, která ještě 
nebude mít obnovený povrch komunikací. 
Po ukončení správních řízení budou obča-
né bydlící ve jmenovaných ulicích vyzváni 
k napojování na veřejnou kanalizační síť 
soukromými přípojkami. Obec zajistí sou-
časně podrobnou informaci k této proble-
matice formou účelového zpravodaje, ve 
kterém budou uvedeny potřebné technic-
ké podmínky a současně nabídka dostup-
nosti potřebného materiálu, techniky nebo 
firem, které jsou schopné tyto činnosti pro 
vlastníky nemovitostí zajistit. Termínový 
předpoklad zahájení napojování soukro-
mých přípojek na kanalizační sítí 1. etapy 
je druhá polovina měsíce května 2015.

V průběhu měsíce května budou rovněž 
zahájeny práce na obnově komunikací 
dotčených výstavbou. Termínový postup 
na jednotlivých ulicích bude uveřejněn na 
webových stránkách obce.

Ing. Jiří Černík, TDI

Stavba kanalizace 
a ČOV Krmelín

Z knihovny
V roce 2014 jsem nakoupila pro 

knihovnu 409 knih, z toho 50 knih 
naučných a 359 beletrie. Obecní úřad 
zaplatil za časopisy a knihy celkem 
70 416 Kč.

 V knihovně máme registrováno 233 
čtenářů, z toho 65 dětí do 15 let. Za loň-
ský rok si čtenáři vypůjčili 11 670 knih 
a 1 068 časopisů. Webovou stránku 
www.naseknihovna.cz navštívilo 7 649 
čtenářů. Dozvíte se v ní, mimo jiné, 
jaké akce v knihovně pořádáme. Elek-
tronický katalog knih, který je součástí 
webových stránek, shlédlo 722 občanů. 
V katalogu si můžete vyhledat všechny 
knihy, které v knihovně máme. Přes 
katalog si registrovaný čtenář může 
půjčenou knihu rezervovat. Loni tuto 
službu využilo 98 občanů.

Pro čtenáře a návštěvníky je knihov-
na otevřena vždy v pondělí a středu od 
16.30 hod - 19 hod, v pátek od 16 do 
19 hod.

Prodloužení výpůjční doby knih 
a časopisů je možno dohodnout telefo-
nicky na čísle 558 640 830, nebo e-mai-
lem: knihovna.krmelin@seznam.cz 

Víte, že 1. 3. je Světový den knihy? 
Byl stanoven UNESCO jako celosvěto-
vý svátek knihy a čtení, a je označen 
ve více než 100 zemích po celém svě-
tě. Počátky pochází z Katalánska, kde 
růže a knihy byly dávány jako dary 
blízkým. Tradice začala více než před 
90 lety. 

21. 3. je slaven Světový den poezie. 
Na vaši návštěvu se těší a hodně 

hezkých chvil při čtení přeje 
Marie Vašicová, vedoucí knihovny
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Zastupitelstvo obce Krmelín se na 
svém zasedání dne 12. 3. 2015 usnese-
ním č. 2 c) usneslo vydat na základě § 17a 
odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhláš-
ku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Obec touto obecně závaznou vyhláškou 
stanoví poplatek za komunální odpad, 
který vzniká na území obce.

Čl. 2
Správa poplatku
(1) Správu poplatku vykonává obec 

Krmelín
(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, 

při jejíž činnosti vzniká komunální 
odpad. Plátcem poplatku je vlastník 
nemovitosti, kde vzniká komunální 
odpad. Jde-li o budovu, ve které vznik-
lo společenství vlastníků jednotek pod-
le zvláštního zákona, je plátcem toto 
společenství. Plátce poplatek rozúčtuje 
na jednotlivé poplatníky1) 

Čl. 3
Sazba poplatku

Na základě předpokládaných oprávně-
ných nákladů obce vyplývajících z režimu 
nakládání s komunálním odpadem činí 
sazba dle přílohy č. 1.

Čl. 4
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný každoročně do 
30. 4. u biologicky rozložitelného odpadu 
rostlinného původu a do 15. 10. u směs-
ného komunálního odpadu.

Čl. 5
Všeobecná ustanovení

Na řízení ve věcech poplatků za komu-
nální odpad se vztahují zvláštní předpi-
sy2) 

Čl. 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 1. 4. 2015

-------------
1) § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, 

o odpadech a změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2) zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů.

Obec Krmelín
Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 2/2015, 
o poplatku za komunální odpad

Poděkování - odběry krve
Děkujeme touto cestou panu Pet-

ru Máchovi, ul. Rovná 655, Krme-
lín, za 120 bezplatných odběrů 
krve, za které obdržel od Českého 
červeného kříže ocenění ZLATÝ 
KŘÍŽ 2. třídy.

Upřímně děkujeme jménem 
všech, kterým pomohl navrátit 
zdraví.
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Objem 
nádoby Četnost svozu Tarif Období Částka 

Kč/za období
70 l 1 x za měsíc P1 91 1.10. - 30.9. 744,--
70 l 1 x za 14 dní P1 01 1.10. - 30.9. 1 320,--
70 l 1 x týdně P1 11 1.10. - 30.9. 2 280,--
110 l 1 x měsíčně P2 91 1.10. - 30.9. 972,--
110 l 1 x za 14 dní P2 01 1.10. - 30.9. 1 620,--
110 l 1 x za 14 dní zima P2 07 1.10. - 30.4. 1 015,--

110 l
1 x týdně zima

P2 61 1.10. - 30.9. 2 285,--
1 x za 14 dní léto

110 l 1 x týdně celoročně P2 11 1.10. - 30.9. 2 760,--
110 l 1 x týdně zima P2 71 1.10. - 30.4. 1 785,--

kontejner 1 x týdně K1 11 1.01. - 31.12. 10 620,--
240 l 1 x za 14 dní P3 01 1.10. - 30.9. 2 640,--
240 l 1 x týdně P3 11 1.10. - 30.9. 4 980,--

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce č. 2/2015 
o poplatku za komunální odpad

Výše poplatku za směsný komunální odpad

Výše poplatku za biologický rozložitelný odpad rostlinného původu 
pro období od 1. 4. do 30. 11. běžného roku

Objem nádoby Četnost svozu Tarif Částka Kč/za období
120 l 1 x za 14 dní G201 776,-
240 l 1 x za 14 dní G301 912,-
770 l 1 x za 14 dní G401 2 024,-

11. 4. Jarní toulání s Kondorem - pochod krajinou Poodří
11. 4. Holubářská výstava
18. 4. Brigáda na hřišti TJ SOKOL – oprava laviček
30. 4. Stavění Máje (u Hasičárny)
 7. 5. Obecní slavnosti - konají se na Krmelínském kopci
16. 5. Pohárová soutěž hasičů na hřišti TJ
30. 5. Rock show - hudební festival hřiště TJ

26. - 28. 6. Pouťové slavnosti (letní kino, házená, pouť) hřiště TJ

Plánované akce
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Termíny svozu
sobota 28. 3. 2015 v ranních hodinách, 

odvoz kontejnerů po 12 hodině
sobota 20. 6. 2015 v ranních hodinách, 

odvoz kontejnerů po 12 hodině
sobota 3. 10. 2015 v ranních hodinách, 

odvoz kontejnerů po 12 hodině

Kontejnery pro sběr 
velkoobjemového odpadu 
budou rozmístěny 
na tradičních místech:
1/ ulice Stará cesta
2/ plocha vedle prodejny Potraviny – před 

Sportovní halou v centru obce
3/ ulice Na Brodě – před budovou České-

ho svazu chovatelů
4/ ulice Záhumenní 
5/ křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za 

Křížem
6/ parkoviště vedle hostince „Na Světlo-

vě“
7/ ulice Hajní – před bytovkami
1 kontejner – elektroodpad – v areálu 

bývalé autolakovny na ul. Zahradnické

Přistavení mobilní sběrny 
na nebezpečné odpady
- v pátek 27. 3. 2015 od 12 do 17 hod. 

plocha vedle Hasičského domu
- v sobotu 28. 3. 2015 od 8 do 12 hod. par-

koviště vedle hostince „Na Světlově“
- v pátek 2. 10. 2015 od 12 do 17 hod. 

plocha vedle Hasičského domu
- v sobotu 3. 10. 2015 od 8 do 12 hod. 

parkoviště vedle hostince Na Světlově

Sběr starého papíru 
u ZŠ Krmelín

Sběr probíhá vždy od 7.30 do 8.30 hodin 
každé první pondělí a úterý v měsíci. 

Starý papír mohou odevzdat i občané, 
kteří ještě, nebo už na škole žádné dítě 
nemají. Podpoříte tak program za starý 
papír novou knihu.

Sběr víček od PET lahví
Sběr probíhá celoročně na Obecním 

úřadě Krmelín. Akce je zaměřena na pod-
poru handicapovaného dítěte. Děkujeme

Darujte starou autolékárničku
Na Obecním úřadě Krmelín probí-

há sběr starých autolékarniček. Akce 
končí koncem dubna a je zaměřena na 
pomoc Gambii. Děkujeme

Majitelům psů
Obecní úřad Krmelín upozorňuje všech-

ny majitele psů, že dle „Obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích“ 
končí termín pro úhradu poplatku ze psů 
dne 31. 3. 2015. Poplatek platí fyzická 
nebo právnická osoba, která je držitelem 
psa staršího 3 měsíce a má trvalé bydliště 
na území obce.

Poplatek je možno uhradit v kanceláři 
obecního úřadu hotově, nebo bezhoto-
vostním stykem:

Číslo bankovního účtu Obce Krmelín: 
1681981389/0800

Variabilní symbol: 1341 + číslo popisné 
rodinného domu (např. 1341014)

Specifický symbol: datum narození
Konstantní symbol: 3558 

Termíny svozu a zneškodnění objemového 
odpadu od obyvatel obce Krmelín 
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Výše poplatku za kalendářní 
rok činí:
a) za prvního psa  . . . . . . . . . . 180,00 Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa té-
hož držitele . . . . . . . . . . . . . 276,00 Kč,

c) za psa, jehož držitelem je poživatel inva-
lidního, starobního, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, který je jeho jedi-
ným zdrojem příjmu, anebo poživatel 
sirotčího důchodu . . . . . . . . . 90,00 Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa té-
hož držitele, poživatele invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdovec-
kého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmu, anebo poživatele 
sirotčího důchodu  . . . . . . . 180,00 Kč,

e) za prvního psa chovaného v nájemním 
domě . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360,00 Kč,

f) za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele v nájemním domě
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540,00 Kč,

g) za psa v nájemním domě, jehož držite-
lem je poživatel invalidního, starob-
ního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdro-
jem příjmu, anebo poživatel sirotčího 
důchodu . . . . . . . . . . . . . . . 180,00 Kč,

h) za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele v nájemním domě, 
poživatele invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem příjmu, 
anebo poživatele sirotčího důchodu
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276,00 Kč.

Sběrna Krmelín
S účinností od 1. března 2015 vyšla 

v platnost Vyhláška MŽP č. 27/2015 Sb., 
která omezuje výkup vybraných druhů 
kovových odpadů. Vyhláška zakazuje 
platbu v hotovosti za odpady uvedené 

v § 8 odst. 2 vyhlášky 383/2001. Zákaz 
platby v hotovosti se týká jak fyzických 
osob (občanů), tak právnických osob 
(firem). Odpady, za které nelze přijímat 
úplatu v hotovosti, jsou železo a barevné 
kovy (měď, hliník atd.). Sběrna v Krme-
líně bude občanům platit za kovy převo-
dem na bankovní účet anebo poštovními 
šeky České pošty. Vyhláška umožňuje 
platbu v hotovosti za papír, plasty (PET 
lahve) a za zpětný odběr autobaterií. 
Sběrna Krmelín je zařízením pro zpra-
cování elektrozařízení. Občané i firmy 
nám mohou odevzdat také zařízení již 
nepotřebná jako pračky, kabely, počíta-
če, radia, více v ceníku na internetových 
stránkách www.sbernakrmelin.cz.

Lukáš Hrebik

Úplná uzavírka 
silnice II/486 mezi 

Krmelínem a Brušperkem

Úplná uzavírka komunikace II/486 
bude ve dnech od 3. 4. 2015 do 6. 6. 
2015, tj. 64 dnů.

Úplná uzavírka bude od konce 
obce Krmelín ve směru na Brušperk 
a z druhé strany bude komunikace 
uzavřena v Brušperku v křižovatce na 
Starou Ves.

Zastávka Krmelín – Benátky bude, 
po dobu úplné uzavírky komunikace 
II/486, přemístěna k Hasičské zbroj-
nici v Krmelíně.

Informace pro občany (výlukové 
jízdní řády) budou v autobusech a na 
autobusových zastávkách. Na autobu-
sových zastávkách budou vyvěšeny 
od 1. 4. 2015.
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Vítání občánků
Vítání občánků je pořádáno pro novo-

rozené děti s trvalým pobytem na úze-
mí obce Krmelín. Je pořádáno 2x ročně.
Máme zájem tuto tradici zachovat i nadá-
le, a jelikož nechceme nikoho opome-
nout, žádáme touto cestou rodiče dítek, 
kteří mají zájem spolu s námi v zavedené 
tradici pokračovat, aby Obecnímu úřadu 
Krmelín narození svého dítěte ohlásili. 
V této věci jsou oprávněni jednat (podat 
žádost apod.) zákonní zástupci dítěte. Na 
vítání občánků jsou dítě a jeho zákonní 
zástupci pozváni na základě vyplněné-
ho souhlasu dle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen souhlas), který 
zákonní zástupci mohou získat na obec-
ním úřadě Krmelín, nebo na webových 
stránkách www. Krmelin.cz

V případě nevyhovujícího termínu vítá-
ní občánků je možné po dohodě termín 
přesunout, a to osobně, písemně, nebo 
telefonicky (tel. 558 637 911, 558 674 046)

Vyplněný souhlas odevzdejte či zašle-
te na obecní úřad Krmelín. Bez souhlasu 
nelze nakládat s osobními údaji. Jakmi-
le pomine účel, budou nashromážděné 
zpracované údaje týkající se akce vítání 
občánků skartovány.

Žádáme touto cestou o informaci 
o manželských párech, které slaví 50 let 
(zlatá svatba) či 60 let (diamantová svat-
ba) společného života, a které by případ-
nou gratulaci od našeho úřadu rády přiví-
taly. Z uvedeného důvodu je stále platná 
naše výzva rodinným příslušníkům rodi-
čů, kteří toto jubileum slaví, aby takto 
významnou událost sdělili pracovníkům 
kanceláře Obecního úřadu Krmelín.

S poděkováním Hana Plačková

pracovnice ohlašovny

100. narozeniny 
paní Anežky Jamrozové

Významného životního jubilea 100 let 
se dožila naše občanka a rodačka paní 
Anežka Jamrozová. Jubilantce přišli 
poblahopřát i pan starosta Ing. Václav 
Zezulka a zástupci Komise pro občanské 
záležitosti. 

Paní Anežka Jamrozová, roz. Klečková, 
se narodila 5. 3. 1915 manželům Františce 
a Antonínu Klečkovým v Krmelíně. Pochá-
zí z 8 dětí. V roce 1937 se provdala za Stani-
slava Jamroze a spolu vychovali dva syny 
a dceru. Do roku 1953 bydlela celá rodina 
v Rožnově pod Radhoštěm a potom se rodi-
na znovu přestěhovala do Krmelína. Zde 
stále paní Anežka Jamrozová žije u svých 
synů. Její velmi početná rodina, do níž patří 
6 vnoučat, 10 pravnoučat a 3 prapravnou-
čata, ji stále navštěvuje. 

Paní Jamrozová celý život těžce praco-
vala. Byla dcerou pekaře, a tak pracova-
la v pekárně, v Tesle, Vítkovicích a JZD 
Krmelín. Ve svých 61 letech ovdověla. 

Přejeme paní Jamrozové hlavně pevné 
zdraví a životní optimismus. Poděkování 
patří také všem 3 dětem a jejich rodinám 
za vzornou péči o maminku. 
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Dne 8. května 2015 si připomeneme 
konec 2. světové války. Tento konflikt 
poznamenal i obyvatele Krmelína.

V úterý večer 25. ledna 1938 spatřili 
obyvatelé Krmelína na obloze červenou 
záři hrající všemi odstíny. Lidé si marně 
lámali hlavu, co by to mohlo být. Dru-
hý den přinesly noviny zprávu o velmi 
vzácném úkazu na obloze - polární záři. 
V Krmelíně ožily pověry, že polární záře 
je znamením války, ohně a bídy. 

A potom přišla rána bodnutá přímo do 
zad. Z 29. na 30. září 1938 se sešla v Mni-
chově konference zástupců Německa. 
Velké Británie, Itálie a Francie. Byla pode-
psána tzv. Mnichovská dohoda, jež plně 
akceptovala německé požadavky na při-
pojení oblastí s německy mluvícím oby-
vatelstvem Československa k Německu. 
Naši zástupci nebyli k jednání vůbec při-
zváni. Tím byl osud republiky zpečetěn. 
Občané nemohli zprávám z Mnichova 
uvěřit. Před pár dny proběhla mobilizace 
a muži byli odhodlání bránit svou vlast. 
Nikdo se nevyhýbal své národní povin-
nosti. I vojáci z Krmelína nastupovali 
přesně v určenou dobu ke svým útvarům.

Po zabrání pohraničního pásma němec-
kými vojáky se naši vojáci vraceli k rodi-
nám. Doma líčili, jak se německé oby-
vatelstvo zdráhalo poskytnout vojákům 
ubytování. 

Mnichovské dohody využilo Polsko 
a obsadilo vojensky oblast Těšínska. 
„Krmelákům“ je Polsko velmi blízkou 
zemí. Vidí z kopce až na jeho hranici. Lidé 
v našem kraji si přáli žít s Poláky v přátel-
ství. Polské násilí nás proto bolelo mno-
hem více než to německé. I naši rodinu 
tato situace postihla, dědeček a babička 
mi vyprávěli, že je Poláci vyhnali z Orlo-

vé, dědu chtěli zastřelit a babičku odvléci 
do Polska. Utečenecké kolony ze zabra-
ného pohraničí směřující do vnitrozemí 
procházely i Krmelínem.

Pak přišel 15. březen 1939, kdy němec-
ká vojska začala obsazovat zbylé území 
Československé republiky. Zbytek našich 
vojáků dostal rozkaz neodporovat. Jedi-
ně vojáci 3. praporu 8. slezského pluku 
v Místku neuposlechli a v noci z 14. na 
15. března s německými vojáky bojova-
li. Tímto dnem vznikl Protektorát Čechy 
a Morava a obyvatele čekalo dlouhých 6 
let okupace. 

Těžce se žilo každému věrnému Čecho-
vi za okupace i u nás v Krmelíně. Byly to 
povětšinou časy neradostné. Téměř pade-
sát mužů a žen z Krmelína poznalo, co je 
to nacistický kriminál. Ne všichni se vrá-
tili domů.

18 krmelínských rodáků za šest let 
okupace zahynulo: Josef Tumlíř (1914-
1941), Zdeněk Linhart (1913-1941), Vilém 
Šimečka (1913-1941), starosta obce Fran-
tišek Holaň (1893-1943), Arnošt Balcar 
(1906-1944), Mojmír Mácha (1912-1944), 
Karel Matýsek (1912-1945), Štepán Zezul-
ka (1909-1945), kapitán čs. letectva Alois 
Vávra (1914-1943), Václav Kubík (1900-
1942), Vojtěch Mácha (1888-1942), Alois 
Kaloč (1904-1943), Jaroslav Frýdecký 
(1920-1944), František Pavliska (1922-
1945), Jan Jarolím (1905-1945), Vladi-
mír Kurovec (1918- 1945), Oldřich Kaloč 
(1908-1945) a Hynek Tošenovský (1912- 
1944).

Další velkou ranou pro obyvatele obce 
bylo totální nasazení, kdy některé roční-
ky odcházely na nucené práce do Němec-
ka (první byl ročník 1921).

Dne 2. května 1945 celým světem letěla 

Uplynulo 70 let od konce 2. světové války
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zpráva, že hlavní město německé říše Ber-
lín, bylo dobyto vojskem generála Žuko-
va. Téhož dne byla osvobozena Rudou 
armádou i obec Krmelín. 

Už koncem roku 1944 a počátkem roku 
1945 byla naše dědina svědkem událos-
tí, které nasvědčovaly tomu, že se neza-
držitelně blíží konec války. Obcí projíždě-
ly různé útvary, civilní i vojenské, z nichž 
některé tu i tábořily. Po pádu Krakova 
procházely přes obec transporty zajatců 
a skupiny civilních osob, prchajících dále 
do vnitrozemí. Když v lednu 1945 vedly 
německé stráže ruské zajatce po silnici ke 
Staré Vsi, shlukli se lidé při hostinci Pet-
ra Večeře č. 137 a dávali zajatcům chléb 
a vše, co mohli. Dva zajatci byli přitom 
surovou stráží postřeleni. Zůstali ležet 
v krvi na silnici, až je odvezl povoz nezná-
mo kam. Z tohoto transportu se podařilo 
některým zajatcům uprchnout. 

Několik dnů před osvobozením přijely 
do vesnice větší oddíly Todtovy organi-
zace, tzv. „Toťáci”. Na hlavních cestách 
stavěli závory z tlustých kmenů a kolem 
cest kopali zákopy. V oblasti Krmelí-
na bylo 5 protitankových uzávěrů. Nad 
Krmelínským kopcem, na pozemku rol-
níka Al. Golky, porazili „Toťáci” pamětní 
Švehlovou lípu a 15 kroků od ní si zařídili 
důkladný podzemní kryt pro telefonní 
a pozorovací stanici s hustou sítí menších 
krytů v lesíku pod kopcem i všude okolo 
na chráněných místech. Z krmelínského 
kopce byla dobře viditelná přicházející 
fronta. 

Při osvobozování Ostravy se přes obec 
hnala německá vojska. Část zde zůstala, 
zaujala obranné pozice. 

Od rána 2. května 1945 hřměla od Nové 
Bělé děla a rachotily kulomety. Lidé se 
ukryli ve sklepích, kde se zařídili, jak se 
dalo. Rudoarmějci se v samé blízkosti 

obce objevili před 7 hodinou ráno. Němci, 
kteří čekali útok od Ostravy, zřídili v části 
obce „Na Cigánce“ několik protitanko-
vých zátarasů. Rudoarmějci je objeli. Když 
se ruští vojáci dostali do prvních domů 
v obci, zřídili si velitelský štáb v domě 
271 (ten navštívil velitel Ostravské ope-
race maršál Jeremenko). Při postupu do 
centra obce narazili rudoarmějci na tuhý 
odpor. Bojovalo se skoro o každý dům. 
Některé domy zapálili samotní Němci, 
jiné zase hořely od vybuchlých graná-
tů. Ruský nápor byl tak silný, že Němci 
museli ustoupit po celé šíři vesnice. O půl 
čtvrté odpoledne se přeneslo těžiště bojů 
ke Krmelínskému kopci. Zde se bojovalo 
až do tmy. Němci dvakrát odrazili ruský 
nápor, ale rudoarmějci zatlačili Němce 
do přilehlých lesů. Zoufalství německých 
vojáků bylo tak velké, že se jich několik 
přímo v obci zastřelilo. Večer 2. května 
ustal boj a lidé vítali své osvoboditelé. 
Přesto ráno 3. května na okraji vesnice 
boj pokračoval. Německý odpor místy 
sílil, ale nakonec se vojáci vzdali.

Od tohoto dne se valila ruská vojska 
přes vesnici jako lavina. Občané vidě-
li všechny části ruské armády. Ve všech 
domech, zahradách a dvorech tábořili 
Rusové. Jedni odjížděli, druzí přijížděli. 

Je pozoruhodné, že obyvatelstvo obce 
neutrpělo v bojích o vesnici žádné ztráty 
na životech. Jenom o vlásek unikli smrti 
Václav Hranický, rolník z č. 68, a jeho syn 
Václav. V okamžiku, kdy 2. května vítali 
ruské vojáky, byl dům zasažen dělostřel-
bou a střepiny oba těžce zranily v obličeji. 
Jako zázrakem se přítomným rudoarměj-
cům nic nestalo. 

V bojích o Krmelín padlo 27 sovětských 
vojáků. Ti byli postupně pochováváni na 
místním hřbitově. Jejich hroby zdobily 
pomníčky, věnce od vděčných obyvatel. 
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Později byly ostatky všech padlých vyko-
pány a převezeny na frýdecký hřbitov. 
Poražení Němci měli 60 až 67 mrtvých 
mužů. Ti byli z větší části uloženi v pro-
titankových zákopech v dnešní části 
Cigánky.

Dne 13. května uspořádala obec děkov-
nou slavnost svým osvoboditelům. Slav-
nosti se zúčastnili všichni občané. Průvod 
kráčel cestou neobvykle vážně až chmur-
ně. Příčinou byla především nejistota 
a tíseň z bezprostředně prožitých hrůz 
války. Už za rok byly zničené domy ve 
vesnici znovu postaveny a opraveny. 

I když od těchto událostí letos uplyne 70 
let, řada pamětníků, kteří žijí mezi námi, 
na tuto dobu nerada vzpomíná. Jen těžko 
skrývají v očích slzy, když si vybavují dny 
prožité za války. My můžeme v dnešní 
době jenom doufat, že žádná válka nepo-
stihne nás nebo naše potomky.

Uctěme alespoň tichou vzpomínkou ty, 
kteří neměli štěstí a válku nepřežili.

Martina Helísková, kronikářka obce Krmelín

Několik zajímavostí z jara r. 1945

Když jsme v r. 2013 připomínali 70. 
výročí smrti por. let. Aloise Vávry a jeho 
spolubojovníků ve vlnách Biskajské-
ho zálivu (18. listopad 1943), tak jsme 
prostudovali další zajímavosti o Krme-
línu. Taky o tom, jak Krmelín prožíval 
chvilky osvobození 2. května roku 1945. 
Nezaškodí citovat několik autorů. S paní 
kronikářkou jsme dříve zmínili Švehlo-
vu lípu na kopci, kterou „toťáci“ skáceli 
v důsledku postupu sovětských vojsk 4. 
ukrajinského frontu (vel. gen. Jeremenko) 
na Opavsku a k levému břehu Odry. To 
skácení lípy předznamenalo osvobození 
Ostravy a Krmelína.

V pondělí 30. dubna 1945 překročila 
čs. tanková brigáda v součinnosti s rudo-
armějci Odru v místě U Korýtka (nyní 
památník) a postupovala výkopem budou-
cí Poslanecké spojky do Zábřehu, Vítko-
vic a Ostravy. Další den – v úterý 1. května 
byla osvobozena Stará a Nová Bělá. 

V publikaci Tanková brigáda v SSSR 
(Milan Kopecký) se píše:

1. května
…hlavní cíl operace – osvobození Ostra-

vy – byl splněn, bojové akce pokračovaly. 
Zbytek 3. praporu … postupoval na jih … 
v součinnosti s 315. stř. plukem RA osvo-
bodil Novou a Starou Bělou, tam shořel 
tank T-34/85 věž. č. 333, padl samopalník 
Albert Markovič. 

2. května
Posledních šest tanků pokračovalo 

v jihozápadním směru. Tři vozidla (č. 
603, vel. rtn.Karel Šerák, č. 725 - rtn. Bed-
řich Opočenský a (asi) č. 666 - rtn. Miku-
láš Končický) ve spolupráci s praporem 
rudoarmějců … o půl desáté dopoledne 
objevila u krmelínského lesa postavení 
nepřátelské pěchoty a po krátkém boji 
donutila Němce v počtu asi sedmdesáti 
mužů ke kapitulaci. Potom tankisté osvo-
bodili Krmelín a Světlov. Také tam nara-
zili na odpor a jeden stroj byl poškozen. 
Pozdě večer se podařilo ovládnout i Sta-
rou Ves n.O. U Krmelína padl samopalník 
voj. Vasil Babič, poslední padlý v Ostrav-
ské operaci, pět dalších vojáků motostře-
leckého praporu samopalníků utrpělo 
zranění.

V publikaci 60 LET OSTRAVSKO- 
OPAVSKÉ OPERACE, Vzpomínky 
účastníků bojů 

Vzpomínal Mikuláš Končický, nyní 
brigádní generál, předseda MěV ČSBS 



Krmelínský zpravodaj - číslo 1/2015 19

výročí obce

Ostrava a ČsOL Ostrava, nositel čs., sov., 
ukr. a polských vyznamenání včetně 
Řádu Bílého lva, v lednu t.r. oslavil 90. 
narozeniny takto (zkráceno): 

„Hned 1. května jsme dostali rozkaz 
pokračovat na Olomouc.Přejeli jsme letiš-
tě v Hrabůvce a pokračovali na Krmelín. 
Opět jsem jel v čele a sjel jsem z cesty. 
Raději jsme to brali oklikou. Minuli jsme 
zátarasy, které měli Němci vždy doko-
nale zacílené tankoborníky. Byli překva-
peni, že jsme přijeli z boku. Jeden na 
mě zamířil pancéřovkou. Tasil jsem pis-
toli a naznačil mu, ať odhodí zbraň. On 
pancéřovku odhodil za hlavu a my jeli 
dále. Potom jsme dojeli do Světlova. Já 
jsem vylezl a zabouchal na dveře. Až po 
třetím zabouchání vyšla paní, klekla mi 
k nohám a začala je líbat. Bylo to nepří-
jemné a ponižující. Volal jsem, ať toho 
nechá. Němci opustili domek před chvílí 
a říkali, že teď přijdou Rusové a bude se 
znásilňovat. Měla sedmnáctiletou dceru. 
Ujistili jsme ji, že znásilňovat se nebu-
de a odjeli směrem ke Staré Vsi. Vpravo 
z lesa vystupovali Němci, rojnice za roj-
nicí. Stříleli po nás a my střelbu opětovali 
kosili jsme je po desítkách. Pak jsme se 
na tu louku šli podívat, a našli tam plno 
mrtvých, raněných, ale i těch, kteří byli 
v šoku. Tam jsem dostal zásah pancéřo-
vou pěstí, poškozený kanón jsme opravili 
a pokračovali na Fulnek a dále.“ 

 Mikuláš Končický se narodil. 1. led-
na 1925 na Volyni, otec byl český učitel, 
matka Ukrajinka. Dobrovolně vstoupil 
do čs. armády a stal se tankistou. Bojoval 
v Dukelském průsmyku a v Ostravské 
operaci, byl příslušníkem 6. roty třetí-
ho praporu, velitelem tanku věž. č. 666, 
osádka čet. Štěpán Kolář, voj. Dušan 
Zatko, voj. Matěj Rovder a svob. Vasil 
Šubec. Ovšem Krmelín mohl osvobozovat 

v jiném tanku a s pozměněnou posádkou. 
Na tyto aj. situace vzpomínal sám Miku-
láš Končický v dubnu r. 2005 na poutavé 
besedě se starobělskými občany.

 V publikaci OSVOBOZENÍ OSTRAVY 
(1965) je vzpomínka Oty Srubka z Hra-
bůvky: 

„…. přidávali se k nim (k čs. tankis-
tům) mladí dobrovolníci, z nichž 21letý 
zábřežský občan Miroslav Kolář v boji 
u Krmelína zahynul“. 

Krmelíské nebo spíše světlovské udá-
losti 2. května 1945 taky souvisely se 
sousední Starou Bělou. Odtud ustupovalo 
mnoho německých vojáků přes Palesek 
ještě 1. května. Na zahradě pana Josefa 
Lyska (blízko centra, „na Huře“) bylo 2. 
května shromážděno mnoho rudoarměj-
ců. Paní Eliška Krejčíčková, která bydlela 
v Sovinci vzpomíná, jak od severozápadu 
přeletěla dvě sovětská letadla. U Lýsků 
pak shodila bomby, pan Lysek sám zahy-
nul a s ním i jejich šestiletý syn Arnošt. 
Dalšími obětmi byli rudoarmějci. Jednalo 
se o omyl, „Stalinovi sokoli“ letěli s vyso-
kou pravděpodobností bombardovat 
německé pozice v Krmelíně, na Světlově 
nebo u Staré Vsi. Ale přesného vysvětlení 
tragického omylu se již nedočkáme. 

 Tolik ke dramatickým dnům v květ-
nu před 70 roky. Paní kronikářka zajisté 
přidá několik podrobností. Byli tu mrtví 
němečtí vojáci (okolo 70) a padlo 27 rudo-
armějců, zahynul civilista Oto Srubek ze 
Zábřehu a čs. samopalník-desántník Vasil 
Babič. Vesnice utrpěla válkou těžké ztrá-
ty. Materiální škody byly nahrazeny, ale 
ztráty lidské se nahradit nedají. Vzpomí-
náme proto s úctou na všechny oběti 2. 
světové války, na naše blízké asi nejvíce. 

Karel Sýkora, Proskovice
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Jak se díváte 
na životní pro-
středí v Krmelí-
ně (prach, smog, 
zeleň) a jak 
můžete Vy, jako 
místostarosta, 

přispět k zlepšení této problematiky? 
Životní prostředí je vše, co vytváří 

přirozené podmínky existence organis-
mů, včetně člověka a je předpokladem 
jejich dalšího vývoje. Mezi složky život-
ního prostředí patří složky neživé, jako 
je voda, půda, ovzduší, horninové pod-
loží a živé, všechny organismy. Nás jako 
občany Krmelína, trápí nejvíce situace 
kolem ovzduší, která je do značné míry 
ovlivňována smogovou situaci na Ostrav-
sku. V zimním období již delší dobu platí 
signál regulace při překročení denních 
limitů. Pochopitelně se situace lokálně 
zhoršuje hlavně spalováním tuhých paliv 
ve starých kotlech. Na tento problém již 
před časem zareagovalo Ministerstvo 
životního prostředí a je možno žádat 
o dotaci na výměnu starého kotle za kotel 
nový, ekologický. 

Myslím si, že se tato situace u nás 
v obci za poslední roky hodně zlepšila. 
Stále více lidí topí a myslí ekologičtěji. 
Je to dáno jednak větší informovaností 
obyvatel a samozřejmě novým životním 
stylem. Lidé přicházejí na to, že se listí 
nemusí pálit, ale dá se také kompostovat. 
Další z možností je odkládat tento odbou-
ratelný bioodpad do nádob. Tyto nádoby 
se budou v termínu od 1. dubna do 30. 
listopadu, v intervalu každých 14 dní 

vyvážet. Každý občan si pak bude moci 
sám, tedy dle svého uvážení, zvolit objem 
vyvážené nádoby (120, 240 nebo 770 lit-
rů). Co se týká zeleně v naší obci, tak byla 
nedávno vysazena nová alej švestek za 
Krmelínským kopcem. V té době jsme se 
potýkali s obzvláště velkým suchem, pro-
to jsme požádali naše krmelínské hasi-
če o pomoc. Celá alej díky této pomoci 
úspěšně zakořenila a bude sloužit i naší 
budoucí generaci. Zarostlá lokalita tzv. 
„Důl“ se mění na zatravněné sportovní 
hřiště s možností relaxace. Jako místosta-
rosta mohu ovlivnit ozelenění naší kraji-
ny, nicméně nezamezím v plné míře spa-
lování všeho, co se spalovat nemá. Velmi 
těžko se podle barvy kouře z komína dá 
dotyčnému dokázat, že se proti něčemu 
provinil. To je spíše otázka na svědomí 
každého z nás, jak se k této problemati-
ce postavíme. Vždyť čím sami topíme, to 
i sami dýcháme.

Obec nemá žádné propagační předmě-
ty, jako jsou kalendáře, pohlednice a jiné 
předměty, které by si mohli občané nebo 
návštěvníci zakoupit a podpořit tak i zvi-
ditelnění naší obce. Kdy nastane nějaká 
změna v přístupu radních, kteří o tako-
vých věcech rozhodují?

Musíme si uvědomit, že propagačních 
předmětů, kterými by mohla obec dispo-
novat je spousta. Já osobně dávám před-
nost praktickým a přínosným věcem. 
Předně si myslím, že propagační předmě-
ty by se neměly prodávat, ale dávat zdar-
ma! Vždyť plní hlavně funkci propagač-
ní. Obec v minulosti disponovala např. 
pohlednicemi či publikacemi o historii 

 Markem Foltou
Rozhovor s místostarostou obce
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Krmelína. Na nových pohlednicích se 
momentálně pracuje a budou co nevidět 
k dispozici. Nedávno jsem navrhl zakou-
pit reflexní pásky a igelitové tašky s logem 
naší obce. Reflexní pásky byly rozdány 
našim žáčkům mateřské školy a žákům 
základní školy, kdy budou plnit nejenom 
funkci propagační, ale také bezpečnost-
ní. Samozřejmě může někdo namítnout, 
proč reflexní pásky s logem a ne třeba 
turistické známky naší obce. Záleží totiž 
vždy na úhlu pohledu. Není tedy prav-
da, že by obec neměla žádné propagační 
předměty. Jak jsem uvedl v úvodu, mož-
ností je spousta, ale obchůdek se suvený-
ry obce tady asi mít nebudeme.

Kdy budou v obci slibované nové infor-
mační tabule o cyklistických stezkách 
a orientační tabule s názvy ulic?

Informační tabule byly v Krmelíně tři. 
Jelikož jejich stav neodpovídal potřebám, 
budou zcela zmodernizované a doplněné 
o čtvrtou tabuli na Krmelínském kopci. 
Do informačních tabulí budou zazname-
nány cyklistické okruhy a turistické trasy. 
Označení turistických tras v samotném 
terénu bylo provedeno již minulý rok 
pomocí turistických značek. Předpoklá-
daný termín umístění nových informač-
ních tabulí je nejpozději do začátku let-
ních prázdnin. 

Jak jste spokojen s webovými stránkami 
obce? Co si myslíte o zavedení tzv. ekolo-
gického okénka, kde by občané dostávali 
aktuální informace o životním prostředí, 
odpadech, jejich třídění a podobně.

S novými internetovými stránkami 
obce jsem spokojený a myslím, že plní 
svou funkci. Pochopitelně se dají dle 
potřeby rozšířit o další kapitoly. Jedna 
z možností je rozšíření o tzv. ekologické 
okénko, kde by občané získávali aktuální 
informace o životním prostředí. Vím, že 

něco podobného lze najít např. na inter-
netových stránkách města Klimkovice. 
Nicméně i tam najdeme jen všeobecné 
pokyny a návody. Každopádně aktuální 
informace o životním prostředí na našich 
internetových stránkách by byla určitě 
zajímavá věc, která by byla konec konců 
i přínosem.

Můžete občanům sdělit, jak je nakládá-
no s elektroodpadem, který lidé odkláda-
jí do červených kontejnerů ve sběrných 
místech obce?

Do stacionárních kontejnerů je možno 
odkládat baterie a drobná elektrozaříze-
ní jako je např. kalkulačka, rádio, telefon 
a podobně. Staré spotřebiče obsahují jak 
využitelné, tak i nebezpečné materiá-
ly. Mezi nebezpečné patří např. kadmi-
um, rtuť, olovo, šestimocný chrom nebo 
azbest. Aby nedocházelo k poškozování 
životního prostředí a ohrožování lidského 
zdraví, uložila Evropská unie výrobcům 
tyto látky nadále pro výrobu nových spo-
třebičů nepoužívat. Pokud právě z tako-
vého starého spotřebiče někdo odmontu-
je to, co si myslí, že jednou použije nebo 
o čem je přesvědčen, že se podaří výhod-
ně prodat, vystavuje sebe i své okolí zdra-
votnímu riziku. Proto se i naše obec při-
dala k recyklaci tohoto odpadu. Drobný 
elektroodpad se pak, dle druhu materiá-
lu, rozebírá ručně v chráněných dílnách 
nebo pomocí moderních strojů. Moderní 
drtiče dokáží v dnešní době roztřídit kovy, 
plasty a další komponenty, které jsou po 
zpracování připraveny k dalšímu využití. 
Tím se šetří hlavně přírodní zdroje, což je 
podstata recyklace. V obci Krmelín jsou 
umístěny kontejnery od společnosti Elek-
trowin, která provádí sběr a následnou 
recyklaci těchto elektroodpadů.

Otázky kladly Jana Klimková, Táňa Troja-
nová a Yveta Kovalčíková.
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Vernisáž výstavy

 V roce 2007 jsem navázal se svým spo-
lužákem a zároveň ředitelem Soukromé 
střední umělecké školy AVE ART Ostra-
va, s. r. o., Ing. Jaroslavem Prokopem 
spolupráci, jejímž výsledkem byla zda-
řilá výstava plakátů studentů této ško-
ly s názvem Tomáš Garrigue Masaryk. 
Výstava připomněla 70. výročí úmrtí 1. 
československého prezidenta, významné-
ho filosofa, sociologa, pedagoga, vědce, 
spisovatele, žurnalisty, politika a stát-
níka. Jméno našeho prvního prezidenta 
bylo škole propůjčeno při jejím založení 
v roce 1937, v období socialismu a totality 
odebráno státní mocí a v roce 1990 roz-
hodnutím Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy opětovně vráceno.

V následujících letech jsme představili 
další slavné a významné osobnosti naše-
ho regionu či státu: Leoše Janáčka - celo-
světově uznávaného hudebního sklada-
tele, pedagoga, folkloristu, Jana Amose 
Komenského - učitele národů, pedagoga, 
teologa, filosofa, spisovatele, Mirosla-
va Tyrše - tělovýchovného pracovníka, 
spoluzakladatele Sokola, estetika, kriti-
ka, politika, Emila Zátopka - nejlepšího 
atleta 20. století, držitele 18-ti světových 
rekordů, olympijského vítěze, vytrvalce, 
Helenu Salichovou - regionální etnograf-
ku, malířku a ilustrátorku, Boženu Něm-
covou - spisovatelku a zakladatelku novo-
dobé české prózy,

České panovníky - nejslavnější knížata, 
krále, císařovnu a císaře našeho státního 
útvaru z období 10. - 20. století. 

Pro letošní rok připravili studenti SSUŠ 
AVE ART soubor plakátů malíře a ilustrá-
tora dobrodružných knih Zdeňka Buria-

na. Dopolední exkurze našich žáků 19. 3. 
2015 do nového Muzea Zdeňka Buriana 
a jeskyně Šipka ve Štramberku byla dal-
ším podnětem při tvorbě žákovských 
literárních i výtvarných prací. Všechna 
výše zmíněná díla studentů i žáků před-
stavíme veřejnosti ve středu 27. 3. 2015 
v 16:00. Zvu Vás tedy srdečně na vernisáž 
výstavy, která bude ve škole k vidění do 
konce dubna.

Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

Planetárium

V úterý 18. 2. 2015 k nám do školy při-
jelo mobilní planetárium. 

Šli jsme do sálu, kde byl veliký nafu-
kovací stan. Nejprve nám paní lektorka 
rozdala otázky k Vesmíru. Potom jsme 
vešli do stanu a paní lektorka pustila film 
o vzniku Vesmíru, Slunce, hvězd, Země, 
dinosaurech, Marsu, modulech i mimo-
zemšťanech. Po ukončení jsme vyšli ze 
stanu a odpovídali jsme na otázky, které 
jsme dostali na počátku. Na závěr jsme se 
ptali na různé zajímavosti.

Moc se mi to líbilo.

E. Michalcová, 5.ročník

Masopust

Dne 17. 2. 2015 jsme ve škole slavili 
MASOPUST. Šli jsme do sálu, kde byly 
všechny třídy. Nejdříve nám paní učitel-
ky řekly něco o tradicích. Pak se pustila 
hudba a všichni začali tančit. Asi po 5 
minutách se hudba vypnula a začaly hry. 
Na závěr se vyhlásila soutěž o nejlepší 
masku letošního masopustu. Z naší třídy 
měla nejhezčí masku Míša Trojanová.

V. Sasín, 5. ročník
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Dětský karneval

V pátek 6. února 2015 se v krmelínské 
sportovní hale uskutečnil dětský karne-
val. Velká tělocvična se zaplnila pohádko-
vými bytostmi, akčními hrdiny, strašidly 
a dalšími zajímavými postavami. Pro-
gramem provázeli a o skvělou zábavu se 
postarali Klauni na volné noze. Ti si s dět-
mi zatančili a zasoutěžili. Za své snažení 
děti dostávaly sladké odměny. Do karne-
valového řádění klauni zapojili i rodiče 
a prarodiče. Během karnevalu měli všich-
ni možnost občerstvit se v bufetu.

Závěr karnevalového veselí zpestřila 
bohatá tombola. Krásné ceny do tombo-
ly věnovali rodiče dětí ze Základní školy 
v Krmelíně a Unie rodičů působící při této 
škole.

Malí i velcí účastníci karnevalu odchá-
zeli po vyčerpávajícím odpoledni s úsmě-
vy na tvářích a všichni se už těší na příští 
rok.

Poděkování za realizaci a zdárný prů-
běh karnevalu patří Unii rodičů a těm 
maminkám a babičkám, které nám pomá-
haly.

Za Unii rodičů při ZŠ T. G. Masaryka 
v Krmelíně Mgr. Michaela Klimková

Šetření ICILS 2013 versus 
krmelínská škola

Česká republika se na jaře 2013 zúčast-
nila Mezinárodního šetření počítačové 
a informační gramotnosti (Internatio-
nal Computer and Information Literacy 
Study – ICILS 2013). Jednalo se o první 
srovnávací projekt zaměřený na zjišťo-
vání reálných znalostí a dovedností žáků 
v oblasti počítačové a informační gra-
motnosti (CIL). Projekt sledoval připra-
venost žáků na život v informační spo-
lečnosti – tj. schopnost používat počítače 
k vyhledávání, vytváření a sdílení infor-
mací za účelem úspěšného fungování 
jedince doma, ve škole, na pracovišti 
a ve společnosti, která je na mezinárodní 
úrovni koordinována Mezinárodní asoci-
ací pro hodnocení výsledků vzdělávání. 
Konkrétně žáci vypracovali na počítači 
test, který simuloval reálné prostředí 
práce s internetovým prohlížečem, e-
mailovým klientem, textovým editorem, 
editorem pro přípravu prezentací.

Šetření se zúčastnili náhodně vybra-
ní žáci 8. ročníku (u nás 3 200 žáků ze 
170 škol) z 19 zemí. V konečném hod-
nocení se Česká republika umístila na 
1. místě s 553 body, následovala Kana-
da s 547 body, dále Austrálie, Polsko, 
Norsko, Korea, Německo, Slovensko, 
Chorvatsko, Slovinsko atd. Dívky si 
vedly u všech testovaných škol o něco 
lépe. Tento výsledek potvrzuje správ-
nost zapojení pedagogů i žáků krme-
línské školy do projektů Evropské unie 
i Operačních program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost uplynulého obdo-
bí: Modernizace vyučování pomocí ICT 
(nová počítačová učebna – leden 2013), 
S moderními jazyky k úspěšnému studiu 
(pojezdová interaktivní tabule s datapro-

jektorem, 4 notebooky pro pedagogy, 
mobilní žákovská počítačová učebna - 25 
iPadů v kufru – leden 2014), Sdílím, sdí-
líš, sdílíme (6 iPadů pro pedagogy - leden 
2015). Technické zhodnocení těchto pro-
jektů teď přispívá k oživení, větší atrak-
tivitě i modernizaci výuky v krmelínské 
škole.

Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy



Krmelínský zpravodaj - číslo1/201524

rozhovor

V tomto čísle Krmelínského zpravodaje 
jsme položili několik otázek Mgr. Aleši 
Vyvialovi, řediteli Základní školy Vojtě-
cha Martínka v Brušperku.

Jsou nějaké problémy se začleňováním 
dětí z Krmelína do Vaší školy? Jaká je 
návaznost výuky?

Školní vzdělávací program základní 
školy obsahově vychází z Rámcového 
vzdělávacího programu (dále RVP) vyda-
ného MŠMT. RVP má dva „záchytné“ 
a zároveň závazné uzlové body, a to jsou 
výstupy na konci 5. ročníku a na konci 9. 
ročníku. Školy tak mohou zcela svobodně 
vytvořit vlastní vzdělávací program, ale 
zároveň musí počítat s jistou prostupnos-
tí žáků mezi školami.

Přechod žáka z 1. na 2. stupeň znamená 
velkou změnu v životě dítěte. Přestup ze 
školy na školu tuto změnu ještě prohlubu-
je. V posledních letech přechází většina 
krmelínských páťáků na 2. stupeň do ško-
ly v Brušperku. Se svými novými spolužá-
ky se poměrně brzy sžijí a stávají se nedíl-
nou součástí školy. Přicházejí žáci nadaní, 
ale i žáci, kterým se tolik nedaří. Rozhod-
ně platí, že mezi absolventy ZŠ Brušperk 
je celá řada úspěšných „Krmeláků“.

Rozhovor s ředitelem ZŠ Brušperk

Co Vaše škola nabízí za mimoškolní 
činnosti?

Brušperská škola nabízí řadu vlastních 
zájmových aktivit. Na mnoha dalších se 
spolupodílí minimálně tím, že spolky či 
jiná zájmová sdružení své činnosti reali-
zují v prostorách školy. Výčet je zveřejněn 
na webu školy zs.brusperk.cz. Rovněž 
v rozvrhu hodin sportovní haly a gym-
nastické tělocvičny najdete časy proná-
jmu, které jsou určeny dětem.

Jak spolupracuje škola s místní knihov-
nou a ZUŠ?

Ve spolupráci s městskou knihovnou 
v Brušperku už několik let realizujeme 
pravidelné dílny čtení, které navštěvují 
žáci 2. - 5.tříd. Jedná se o snahu rozvíjet 
u dětí čtenářskou gramotnost a posilovat 
kladný vztah ke knihám. Mimo to něko-
likrát během roku přicházejí do knihov-
ny žáci na besedy se spisovateli, cesto-
vateli či jinými zajímavými osobnostmi. 
Prvňáčci bývají na konci školního roku 
„pasováni na čtenáře“.

V době, kdy jsem nastupoval do pozice 
ředitele, jsem měl vizi propojit vzdělávací, 
sportovní a umělecké aktivity pod jednu 
střechu. V roce 2012 se ZUŠ přestěhovala 
do nově zrekonstruované volné části škol-
ní budovy. Dnes mohou děti prožít celý 
den ve škole bez nutnosti přebíhání mezi 
budovami po městě (vyučování, školní 
družina, zájmové vzdělávání, ZUŠ, spor-
tovní hala, bazén). Naše školní děti jsou 
zároveň žáky ZUŠ. Dokladem spolupráce 
je i nedávná prosincová vánoční akade-
mie, kde dílčí část programu připravovali 
učitelé ZUŠ se svými žáky.

Alešem Vyvialem
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Jaká je kapacita školní družiny a kteří 
žáci mohou být do ní přijati? 

Od října 2015 je kapacita zvýšena 
z původních 90 na 120 dětí. ŠD je určena 
dětem 1. stupně a přednostně jsou přijí-
máni žáci 1.- 3. ročníku. Stávající kapaci-
ta by měla uspokojit i zájemce ze 4. a 5. 
tříd.

Jaké jsou úspěchy dětí v soutěžích, při 
přijímacích zkouškách na střední školy?

Úspěchy v soutěžích jsou zveřejňová-
ny v srpnovém čísle Brušperského zpra-
vodaje a jsou součástí Výroční zprávy 
o činnosti školy. Pravidelně zažíváme 
úspěchy v krajských a okresních kolech 
soutěží. Mezi úspěchy máme i opakovaná 
vítězství v národním kole soutěže Mladý 
zahrádkář.

Úspěšnost deváťáků při přijetí na SŠ 
bývá v posledních letech stoprocent-
ní. Všichni se dostávají na svůj vybraný 
obor. Nutno ale podotknout, že přijetí 
na SŠ jako hodnoticí kritérium je méně 
významné. Střední školy se mnohdy pod-
bízejí a ne u všech je kvalita přijímaných 
studentů na prvém místě.

Kterých projektů se žáci a učitelé účast-
ní?

Nerad používám slovo projekt… Žá-
kům se snažíme připravit takový způsob 
vzdělávání a výchovy, který považujeme 
za důležitý a do jejich života prospěšný. 
Především se snažíme o rozvoj sociální, 
čtenářské, informační a jazykové gramot-
nosti. Většina se odehrává v rámci výu-
ky, některé nad její rámec třebas v rámci 
zájmového vzdělávání. Je přirozené, že se 
učitelé proto mimo jiné zaměřují na svůj 
profesní růst.

Kolik dětí z Krmelína navštěvuje Vaši 
školu a jaká je spolupráce se ZŠ Krmelín?

V aktuálním školním roce navštěvu-

je brušperskou školu celkem 49 žáků 
z Krmelína. Školy (podobně jako naše 
obce) spolupracují v rámci Sdružení měst 
a obcí povodí Ondřejnice. Spolupráce je 
nadstandardní a společně konzultujeme 
řadu pracovních záležitostí. V loňském 
roce byla tato spolupráce podpořena 
i metodickým setkáním např. učitelů 
cizích jazyků…

Jaká je vybavenost školy?

V posledních letech probíhaly úpravy 
vnějších i vnitřních prostor školy - výstav-
ba sportovní haly (2006), modernizace 
odborných učeben a sociálního zařízení 
(2010), vybavení audio-vizuální technikou 
a přechod na elektronický systém říze-
ní školy (2011), přestavba školní druži-
ny a ZUŠ (2012), výstavba bazénu (od r. 
2014). Prostřednictvím zřizovatele bylo 
v minulých 10 letech investováno do školy 
více než sto miliónů korun.

Kolik dětí z Krmelína bude do Vaší ško-
ly v následujícím školním roce přijato?

V tuto chvíli se předpokládá, že téměř 
celá 5. třída přestoupí do brušperské ško-
ly.

Odkdy bude v provozu bazén a počítá 
se s výukou plavání dětí z Krmelína od 
příštího školního roku?

V červnu bude bazén dostavěn. Od 1. 9. 
2015 bude bazén k dispozici i pro výuku 
plavání předškolních a školních dětí. Ško-
ly, které projeví zájem, budou zařazeny 
do celoročního rozpisu hodin plavecké 
školy. Věříme, že i startující brušperská 
plavecká škola získá v regionu své jméno 
a na výuku plavání se budou školní děti 
těšit. S krmelínskými dětmi samozřejmě 
počítáme.

Otázky kladly Jana Klimková, Táňa Troja-
nová a Yveta Kovalčíková.
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Tak jako každý rok tak i letos začát-
kem března začíná chovná sezóna. Kaž-
dý kontroluje své chovy a vybírá jedince 
pro nastávající chovnou sezónu a výsta-
vy. Jsou před námi nové úkoly a velké 
cíle, ale nejdříve je třeba zhodnotit uply-
nulý rok. Chovatelé tak učinili na Výroč-
ní členské schůzi spojené s oslavou 
50 let od vzniku organizace Chovatelů 
v Krmelíně, která se konala 21. 2. 2015 
v restauraci Sport klub. Výroční schůze 
se zúčastnili přátelé z družebních orga-
nizací Paskov, Stará Ves nad Ondřejni-
cí a Staříč. Váženým hostem byl i pan 
starosta ing. Václav Zezulka. Také byli 
pozvaní bývalí členové organizace, kte-
ří byli přínosem a pomohli organizaci 
dostat se na pozice, na kterých se v sou-
časné době nachází. Taktéž byli minutou 
ticha uctění členové, kteří spolek zaklá-

Chovatelé hodnotí uplynulý rok 
a činnost za 50 let organizace

dali, dlouhá léta vedli a již nejsou mezi 
námi.

Hlavním bodem bylo předání upomín-
kových plaket bývalým členům a předání 
vyznamenání členům organizace. Násle-
dovala zpráva o činnosti za 50 let od vzni-
ku organizace. Na ní jsme navázali zprá-
vou o činnosti organizace v roce 2014. 
Do roku 2014 jsme vstupovali s 15 členy. 
Jeden člen z organizace vystoupil a poda-
řilo se nám získat jednoho nového člena. 
Myslím si, že jsme funkční organizací, 
i s tak malým počtem členů. Naočkovali 
jsme 410 králíků proti moru a myxema-
toze. Očkujeme i nečlenům. Celá akce 
byla velice vydařená a myslím si, že jsme 
důstojně oslavili 50 let vzniku organizace. 
Zavzpomínali jsme na začátky a pobavili 
se s přáteli. Všichni se dobře bavili, jak 
při tombole, tak i při hudbě kapely pod 
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vedením pana Kovala. Poděkovat chci 
za příspěvek na tuto akci panu Bočkovi, 
Havránkovi a Klimešovi. Děkuji všem, 
kteří se zúčastnili a těším se na další akce, 
které chovatelé plánují.

Úkoly, jež jsme měli vytýčené loňskou 
Výroční schůzí, jsme splnili. Výstavu 
jsme uspořádali 6. - 7. září i s grilováním. 
Zúčastnilo se 210 lidí. O výstavě jsem 
psal v předminulém Zpravodaji.

K výstavě a družebních výstavách.

Hodnocení výstavy v Krmelíně
1. místo Krmelín 1 962,5 bodů
2. místo Stará Ves nad Ondřejnicí 

  1869 bodů
3. místo Staříč 1 777,5 bodů
4. místo Paskov 1490 bodů

Celkové hodnocení družební 
soutěže:
1. místo Krmelín 7 831,5 bodů
2. místo Stará Ves nad Ondřejnicí 

  7 746 bodů
3. místo Staříč 7 391 bodů
4. místo Paskov 6 874 bodů

Soutěž o pohár obce:

Králík

1. místo Miroslav Havran 
Francouzský beran div. 755,5 bodů

2. místo Miroslav Vijačka 
Aljaška 749,5 bodů

3. místo Miroslav Klimeš 
Malburský 746,5 bodů

4. místo Jiří Lyčka 
Castorex 649,5 bodů

5. místo Miroslav Klimeš 
Hermelín červenooký 566,5 bodů

Drůbež:

1. místo Krista Stonišová 
Wyandotka  1 145 bodů

2. místo Miroslav Klimeš 
Bieleferdka 927 bodů

3. místo Miroslav Klimeš 
Rousná žlutá 832,5 bodů

4. místo Jiří Lyčka 
Vlaška 737 bodů

5. místo Zdeněk Zborovský 
Australka 556 bodů

Něco o středisku

Úkoly na rok 2015 budou pokračovat 
adaptací střediska, uspořádáním výstavy 
a dalších dvou akcí. Dalším úkolem je zís-
kat aspoň dva nové členy a začít s krouž-
kem mladých chovatelů.

 

Také bych chtěl vyzvat zájemce o očko-
vání králíků, nechť se přihlásí do 15. 4. 
2015 na Obecním úřadě v Krmelíně.

Miroslav Klimeš
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TJ SOKOL Krmelín
V závěru každého kalendářního roku 

je v naší sportovní hale živo, tradičně 
se konají různá sportovní klání a turna-
je v několika sportech, které se během 
roku na našich hřištích a v hale provozují. 
Vánoční turnaje jsou dlouholetou tradi-
cí v naší TJ a letos nalákaly do haly 264 
rekreačních sportovců. Tentokrát měli 
dostaveníčko v 8 sportech. Podívejme se, 
jak jejich klání, místo sezení u televize 
a plných stolů, dopadla.

Nohejbal
Za tento turnaj byl odpovědný Pavel 

Mácha, ml.
Turnaje se zúčastnilo 37 sportovců v 8 

družstvech. Vítězem se stalo družstvo 
krmelínských hasičů ve složení Mojmír 
Knebl, Ondřej Kuchař, David Redzina, 
Antonín Ručka a Jiří Ševčík.

Tenis
Turnaj losovaných dvojic ve čtyřhrách, 

organizovaný Tomášem Balcarem, hrálo 
18 tenistů.

Ve finále zvítězili Tomáš Balcar a Jiří 
Tošenovský nad Romanem Balcarem 
a Janem Odehnalem. Třetí místo obsadili 
Tomáš Lanča a Petr Matušínský.

Stolní tenis
Pod vedením Jaroslava Jamroze zápoli-

lo v zápasech 12 hráčů. Palmu vítězství 
si odnesl Pavel Holaň z Nové Bělé, který 
porazil Vlastimila Malinu. O třetí místo se 
dělili Karel Folta a Ivo Palmi.

Badminton
Pod taktovkou Lenky Zborovské se 

konal turnaj ve čtyřhře. Do soutěže se 
přihlásilo 22 zájemců, kteří si těsně před 

turnajem vylosovali svého partnera do 
dvojice. Hrálo se na třech kurtech, takže 
turnaj měl rychlý spád. Vítězství vybojo-
vala dvojice ve složení Libuše Janusová 
a Tomáš Balcar, za nimi skončili Ivoš Foj-
tík s Janou Šenkovou a na třetím místě 
Denisa Pracná a Ladislav Jamroz.

Volejbal
Tento turnaj organizoval František 

Janus. Hrála 4 družstva v počtu 24 hráčů. 
Po velmi vyrovnaných výkonech všech 
družstev zvítězilo družstvo Krmelín A ve 
složení Andrea Dvořáková, Eva Haladejo-
vá, Adam Folta, František Janus, Jan Ode-
hnal, Petr Šupík.

Šachy 
Do tohoto turnaje, který měl na starosti 

Jaroslav Holaň, se přihlásilo 18 šachistů. 
Podle hodnocení ELO ČR bylo pořadí 
následující: 1. místo Rudolf Kaminský 
z Havířova, 2. místo Ivo Klečka a 3. místo 
René Balon, oba z Petřvaldu na Moravě. 
Nejlepším krmelínským šachistou byl 
Petr Zedník na 6. místě. Jediná žena na 
turnaji Darina Lančová skončila na 14. 
místě.

Házená
Petr Šindel připravil, jako tradičně, 

dvoudenní turnaj čtyř generací, který 
konfrontuje mladší se staršími. Čtyři 
věkové kategorie byly zastoupeny 47 hrá-
či. Systém turnaje „každý s každým“ uká-
zal, jak jsou rozloženy síly v krmelínské 
házené. Poprvé v dlouhé historii turnaje 
zvítězili hráči nad 35 let (viz snímek), 
za nimi kategorie 28 - 35 let, pak kadeti 
22 - 27 let a poslední junioři do 22 let. 

Rovněž mladší žáci měli, díky Mirkovi 
Vijačkovi, svůj turnaj. Zúčastnilo se ho 
42 mladých házenkářů. V konkurenci 
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čtyř družstev zvítězilo domácí krmelín-
ské družstvo, které porazilo paskovské 
házenkáře.

Sálová kopaná
Posledním turnajem byl III. ročník 

Memoriálu Mirka Hanzelky pod vedením 
Pavla Meitnera.

Mirek Hanzelka, sportovec tělem i duší, 
je neodmyslitelně spjat s TJ SOKOL 
Krmelín a jeho nejoblíbenějším sportem 
byl právě fotbal. Turnaje se zúčastnilo 6 
družstev, celkem 44 hráčů. Loňské vítěz-
ství neobhájilo družstvo z Petřvaldu na 
Moravě, porazilo ho krmelínské družstvo 
ve složení Petr Matušínský, Milan Turčík, 
Ondřej Luč, Radim Mácha, Vítězslav Mrk-
vica, Josef Škrkoň. Jsou to současní nebo 
bývalí hráči našeho futsalového oddílu.

Zajímavosti z oddílů

Karate - vedoucí oddílu Miroslav Zezulka

Naše omladina, která trénuje dvakrát 
týdně, už o sobě dává vědět. Počet přihlá-
šených karatistů roste a předpokládáme, že 
se v příštích letech dočkáme vysoké úrovně 
karate, jak jsme tomu byli zvyklí v minu-
losti.

Letošní sezóna byla zahájena Zimním 
seminářem moderního sportovního karate, 
který se konal dva lednové víkendy v Praze. 
První víkend vedl Miloslav Motl, IV. Dan, 
a byl určen pro žluté a bílé pásy. Oranžové 
a vyšší měl na starosti Miroslav Zezulka, 
V. Dan. Seminář byl zaměřen na základní 
údery a zdokonalení formy. Druhý víkend 
byl pořádán turnaj, kde si karatisté otesto-
vali své znalosti. Před samotným turnajem 
proběhl tréninkový program pod vedením 
mistrů Pavla Sokola, IV. Dan, a Aleny Baje-
rové, II. Dan. Turnaj prověřil schopnosti 
všech účastníků, bojovalo se ve vyšších 

formách,nižších formách. I držitelé nej-
nižších pásů bojovali ve sparingových bo-
jích. Krmelínští karatisté dopadli následo-
vně:
1.místo  . . . . Romana Prčíková Boje F16
2. místo . . . . .Rostislav Palička Boje MO
4. místo . . . . . . . Adam Madzia Boje MY
3. místo  . Rostislav Palička Forma 2. st.
3.místo  . .Romana Prčíková Forma 1. st.

Stolní tenis - vedoucí Ladislav Jamroz

Naše 2 mužstva bojují v okresních 
soutěžích. Družstvo „A“ je ve 2. třídě, 
čtyři kola před koncem, na 9. místě se 
41 body (155:169). Komplikace mohou 
nastat u družstva B ve 3. okresní soutěži. 
Momentálně je na 4. místě se 44 body 
(133:177), jenže družstvo čekají 3 zápasy 
s prvními třemi mužstvy tabulky, kde se 
nedají předpokládat vítězství. Doufejme, 
že štěstěna bude stát při našem družstvu 
i v závěru soutěže.

Futsal - Pavel Mácha, ml.

Mistrovská soutěž divize „F“, kterou 
hraje naše družstvo „A“, právě skončila. 
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Naše mužstvo obsadilo 5. místo s 18 body 
a skórem 66:57. Je to zlepšení, ale výkon-
nostní nevyrovnanost v jarní části připra-
vila tým o lepší umístění. O 4. místo přišli 
jen díky horšímu gólovému poměru.

Naše „B“ hraje městskou 1. okresní 
třídu turnajovým způsobem, kde hraje 
16 družstev z 5 okresů. A opět dosáhlo 
výborných výsledků. I bez nezapočítané-
ho posledního turnaje, je naše „béčko“ 
v čele turnaje před Brušperkem s 34 body 
a skóre 58:29. Z 15 zápasů jedenáctkrát 
vyhráli, třikrát remizovali a pouze jednou 
prohráli. Pro náš futsal je to obrovský 
úspěch, protože zde hraje spousta mla-
dých hráčů. Ti budou rezervou pro divizi.

Házená - Petr Mácha

Zimní přestávku využili házenkáři k tré-
ninkům a přípravným zápasům. Mužstvo 
i žactvo se chystají na mistrovské soutěže, 
které začínají v dubnu.

Naši muži přezimovali na 1. místě tabul-
ky s náskokem 4 body, mají tak reálnou 
naději na postup do II. ligy. Je sice před-
časné před koncem soutěže přemýšlet, 
zda mužstvo do ligy přihlásit a to přede-
vším kvůli finančnímu zajištění a hráč-
skému kádru. To musí být jen po dohodě 
oddílu házené a výboru jednoty. Každo-
pádně by to mělo vliv na dění v naší háze-
né. Nevýhodou je, že druholigová házená 
je sálovým sportem a zápasy by se musely 
hrát v brušperské hale. 

První zápas naši muži odehrají 11. dub-
na v Třinci a 18. dubna doma s Klimko-
vicemi.

Minižáci a starší žáci se na nadcházejí-
cí jarní sezónu rovněž připravují. Zatím 
sehráli několik přípravných turnajů a lze 
očekávat, že si své nelichotivé pozice 
v tabulce vylepší. Také proběhne nábor ve 
2. a 3. třídě naší školy do družstva minižá-

ků. Od podzimu oddíl uvažuje, že do sou-
těží přihlásí i družstvo mladších žáků.

Sport pro všechny – František Janus

Tento oddíl sdružuje nejvyšší počet 
cvičenců a cvičenek ze všech zájmových 
sportů. Organizuje různé turnaje a spor-
tovní akce. V současné době probíhají 
cvičení žen v józe, zumbě, relaxační cvi-
čení, dále volejbal, badminton, sálová 
kopaná, tenis a stolní tenis. Tento oddíl 
spravuje také fitcentrum.

Sokolský ples
Tradiční ples se konal 14. února ve 

sportovní hale. Předcházela mu pečlivá 
příprava výzdoby sálu, osvětlení se světel-
nými efekty, tomboly a programu. K tan-
ci hrála skupina Lordi. I přestože přišlo 
jen 150 hostů, ples se všem zamlouval, 
protože byl dostatek místa k tanci a vyni-
kající zábavě. Ovšem výtěžek byl nízký, 
zachraňovala jej pouze tombola, kterou 
dotovali dobrovolní dárci a sponzoři.

Účast se každý rok pohybovala mezi 
250 až 350 hosty, ze zisku se částečně 
kryl provoz haly, ale hlavně financovaly 
činnost jednotlivých oddílů. Z letošního 
výtěžku bychom asi těžko koupili dvě 
sady dresů pro žáky - házenkáře.

Nějak se asi zapomnělo, že ti, co se celý 
rok v hale a na hřištích vyžívají, by se měli 
takovýchto akcí účastnit a podpořit je. 
Chtěli bychom poděkovat všem sponzo-
rům, kteří přispěli do tomboly hodnotný-
mi dary a všem výhercům udělaly radost.

Jak pokračuje příprava na 
realizaci zateplení haly?

Přípravné práce postupovaly následov-
ně:
•  bylo provedeno výběrové řízení, na 
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základě kterého byla vybrána firma 
DIK stavby, s.r.o

•  na Stavební úřad v Brušperku byla 
podána žádost o vydání stavebního 
povolení

•  Státnímu fondu životního prostředí 
(SFŽP) byly dne 15. 1. 2015 dodány 
kompletní podklady pro vydání Roz-
hodnutí o vydání dotace. Veškeré 
závazné podmínky byly ze strany TJ 
SOKOL Krmelín řádně a včas splně-
ny. Podle posledních informací by 
SFŽP měl naší jednotě předat v březnu 
„Smlouvu“ k podpisu. Po podepsání 
smlouvy bude stavba realizována a to 
od zajištění stavebního materiálu až 
po samotnou realizaci. Termín zatep-
lování stavby se neustále přibližuje 
a během prázdninových měsíců to 
bude velký nápor na organizaci naší 
činnosti v hale i házenkářském hřišti 
a v okolí haly.

Leoš Pchálek, st.

Co nového v tenisovém oddíle 
v roce 2015? 

Loňský rok jsme zhodnotili na výroč-
ní schůzi 17. 3. 2015. Minulý rok byl pro 
naše tenisty zvlášť významný a ojedině-
lý, poněvadž po desetiletém pravidelném 
splacení osmisettisícové bezúročné půjčky 
obci Krmelín, v srpnu zaplatili poslední 
splátku. Tím se naplnily všechny předpo-
klady převodu dočasného majetku vrchní 
stavby tenisového areálu do vlastnictví 
Tělocvičné jednoty Sokol Krmelín. Maje-
tek ve výši 1 838 105 Kč byl převeden 18. 
prosince 2014 Darovací smlouvou. I když 
jsme při různých příležitostech mnohokrát 
zdůraznili, že ze strany naší obce Krmelín 
to byl velmi vstřícný krok pro rozvoj sportu 
v naší vesnici, nezbývá nám než ještě jed-

nou poděkovat krmelínskému zastupitel-
stvu i starostovi obce ing. Zezulkovi. Díky 
obci má Krmelín již deset let tenisový areál 
na dobré úrovni pro všechny věkové kate-
gorie. Je třeba také připomenout, že splatit 
splátku 800 tisíc Kč bez darů od sponzo-
rů, bychom sami nezajistili. Za desetileté 
období se vystřídalo celkem devatenáct 
sponzorů, kteří finančně, případně odbor-
nými pracemi, pomohli umořovat dlužnou 
částku a také přispěli nemalou měrou na 
vybavení areálu, postavení ochranné stěny 
(nad čerpačkou vody na kurty), výstavbu 
tří obytných buněk, úpravu okolí a posta-
vení přístřešku pro případ deště při větších 
akcích a výstavbu ocelového schodiště ze 
spodní části areálu do horní úrovně terénu. 
Co však nejvíce pomohlo našim tenistům, 
je bezesporu dostatečně vybavené sociál-
ní zařízení v jedné z buněk, také kancelář 
správců s klubovnou. Právě sociální zaříze-
ní s možností sprchování ve vedlejší spor-
tovní hale bylo často předmětem kritiky 
především při turnajích a společenských 
akcích. To všechno se nám podařilo, jen 
díky nemalému přispění mnoha brigád-
nických hodin našeho členstva, v poměrně 
krátké době zajistit. 

Tím se uzavřela jedna etapa činnosti 
oddílu tenisu. Vedle pečlivého udržování 
antukového povrchu kurtů a přibývající 
údržby stále širšího strojního vybavení, 
nastanou další nutné činnosti pro zlepše-
ní našeho prostředí i doplňování, případně 
opravy našeho zařízení. Pro nejbližší obdo-
bí to bude napojení kanalizace na obecní 
řád, oprava ochozů v hledišti a úprava 
svahu od schodiště s výsadbou okrasných 
nízkých keřů. To všechno bude závislé 
na finančních prostředcích, které jsme 
v poslední době hodně vyčerpali. 

V letošním roce chceme navázat na již 
zaběhnutý a vyzkoušený model 
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přípravy kurtů, což závisí i na počasí, kte-
ré bývá na jaře dost ošidné. Vloni se nám 
podařilo kurty připravit už v dubnu, což 
mělo vliv i na naše příjmy z pronájmů kur-
tů. Nejhorší jsou ranní mrazíky, které zhatí 
mnoho přípravných prací. Během sezóny 
se chceme věnovat více sportovním akcím, 
přestože v posledních letech obsazujeme 
tři mistrovské soutěže. A to jsou soutž 
žen, mužů a mužů nad 45 let. Při špatném 
počasí soutěže nepokračují podle rozpisů, 
utkání se odkládají a soutěže se protahují 
až do podzimních měsíců. Jen díky organi-
zátorům Šárce Odehnalové, Lukáši Ertelo-
vi a Ivo Šindelovi byla všechna naše utkání 
sehrána. Výkonnost našich družstev se 
postupně zlepšuje, což je vidět na výsled-
cích mistrovských soutěží i turnajích, kte-
ré naše hráčky i hráči absolvují. Turnajová 
činnost je v našem oddíle bohatá, vždyť 
ročně organizujeme šest veřejných turna-
jů, které si získávají ohlas i v okolí. Stěžej-
ním turnajem je vždy turnaj ve čtyřhrách 
mužů o Pohár obce Krmelín. Přestože jsme 
chtěli účast omezit na 12 dvojic, tlaky ze 
strany hlavně přespolních jsou takové, že 
minulý turnaj hrálo 17 dvojic a znovu se 
hrála jedna skupina na kurtech v Brušper-
ku. Loni se konal i turnaj žen ve čtyřhrách 
a další turnaje při vítání jara a babího léta. 
Posledním turnajem byl vánoční turnaj ve 
čtyřhrách ve sportovní hale za účasti 9 dvo-
jic. Víme, že vyšší aktivita na kurtech jako 
turnaje, mistrovská utkání, tenisová škola 
těch nejmenších apod., jsou vítaným obo-
hacením naší sportovní činností, ale záro-
veň nám zabírají 

kapacitu nájemců kurtů v těch nejžáda-
nějších odpoledních hodinách a o víken-
dech, což se projevuje v nižších tržbách. 
Našim hlavním posláním však je podporo-
vat především rekreační a relaxační spor-
tování pro nejširší vrstvy našich občanů 

a mládeže, a proto s tím musíme počítat. 
Od roku 2007 provozujeme celoročně 

školu malých tenistů, jednak ve sportovní 
hale a za příznivého počasí na venkovních 
kurtech. Školu vedou profesionální trené-
ři, hala a kurty jsou v režii oddílu tenisu, 
výcvik si platí rodiče. Předpokládali jsme, 
že výchova těch nejmenších bude 

mít pozitivní vliv na omlazování naší 
členské základny a že absolventi tohoto 
výcviku přejdou mezi členy našeho oddí-
lu. Skutečnost je však taková, že je mezi 
žactvem značná fluktuace a hodně dětí se 
postupně z kurzů vytratí a o tenis ztráce-
jí zájem. Jen malé množství žactva přešlo 
dosud za členy našeho oddílu. Musíme 
v letošním roce přijmout určitá účinná 
opatření, aby se tento stav změnil k lepší-
mu.

Členská základna k 1. 1. 2015 je 63 čle-
nů, z toho 5 z řád mládeže, 42 mužů a 16 
žen. Tenisovou školu navštěvuje 10 až 12 
dětí. Dozor v areálu a úpravu antuky na 
kurtech a mnoho dalších povinností s tím 
souvisejících, již 11 let vzorně vykonávají 
naši správci – Eda Linhart a Jiří Tošenov-
ský. Jejich vizitkou jsou vždy dobře při-
pravené kurty. Ani v letošním roce jsme 
nepřistoupili ke změně provozního řádu 
a nájemní poplatky zůstávají stejné. Poča-
sí během minulé sezóny vůbec nepřálo 
venkovnímu tenisu, neboť byla často vel-
ká vedra, která se střídala s přívalovými 
dešti. Při velkých vedrech je nutno antuku 
neustále zavlažovat a při silných deštích je 
nám antuka odplavována. To se také pro-
jevilo ve vyšších provozních nákladech za 
vodu a větší spotřebě antuky o dvě tuny. 
Navíc rozšiřováním služeb i navyšování 
nemovitého majetku se zvyšuje atraktiv-
nost pobytu v tenisovém areálu, ale na 
straně druhé se zvyšují nároky na energie, 
údržbu, rostou pojišťovací poplatky, revize 
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Karate - Jarní škola 2015 
Jak většina z vás určitě ví, tak o víken-

dech 7. - 8. 3 a 14. - 15. 3 proběhla Jarní škola 
v Hanušovicích na Šumpersku. 

První víkend byl jako obvykle cvičebně výu-
kový a na druhém proběhl turnaj. Na prvním 
víkendu byla ovšem menší změna, které jsem 
se já, Juraj Král, účastnil, jednalo se o natáče-
ní výukového videa formy s tyčí, kterou před-
cvičoval  mistr Adam Knajbl a já jsem byl jako 
útočník. Byla to velmi dobrá zkušenost, kdy 
jsem si opět procvičil boj s tyčí a zjistil jsem, 
že parkety jsou opravdu tvrdé :-) a znovu si 
procvičil pády. A pro ostatní cvičící to bylo 
i takové zpestření, které jsme dovršili i exhi-
biční ukázkou pro všechny přítomné.

Druhý víkend byl zajímavější, protože 
se bojovalo. První den víkendu byly for-
my a skoro v každé kategorii jsme měli své 
zástupce a většina z nás i uspěla. Někteří 
se museli poprat se svou novou formou, ale 
i tak to zvládli skvěle. Druhý den byly boje 
a v těch jsme měli jako oddíl převahu ve 

všech kategoriích, ve kterých jsme nastupo-
vali. Nakonec vyšel i čas na exhibiční boje 
s vyššími pásy. Rozhodlo se, že všechny nižší 
pásy nastoupí postupně na každého z vyšších 
pásů a bude se bojovat ve sparingu. Musím 
říci, že to nebylo vůbec snadné opět bojovat 
ve sparingu, ale zase velmi dobrá zkušenost 
a to by bylo z druhého víkendu vše. 

A ovšem nakonec naše výsledky, které 
nám jako oddílu a jednotlivcům JS přinesla:
Justýna Stoszková: Forma prima: 1. místo 

Boje ženy pod 16 let: 3. místo a povýšení 
na 9. kyu (druhý žlutý pásek)

Andrea Paličková: Boje ženy žluté a oranžo-
vé: 1. místo 

Romana Prčíková: Boje ženy pod 16 let: 
1. místo

Rostislav Palička: Forma secunda: 3. mís-
to Boje muži žlutí a oranžoví: 3. místo 
a povýšení na 6. kyu (první zelený pás)

Juraj Král: Forma terca set: 2. místo Boje zele-
ní: 1. místo a povýšení na 4. kyu (první 
modrý pás)

Takže vidíte, že můžeme být dobří, když 
trénujeme a jezdíme soutěžit          Juraj Král

apod. To všechno musíme zahrnout do plá-
nu rozpočtu na další léta.     Leoš Pchálek, st.
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Z činnosti hasičů
Výroční valná hromada

Výroční valná hromada (VVH) 13. 12. 
2014 byla poslední oficiální akcí sbo-
ru v roce 2014. Protože letos proběhne 
V. sjezd Sdružení hasičů ČMS a končí 
funkční období vedení všech stupňů, 
proběhly nebo proběhnou volby, v nichž 
bude zvoleno vedení všech organizačních 
jednotek na dalších 5 let. Také v našem 
sboru na VVH, po zhodnocení uplynulého 
roku a představením plánu práce na rok 
2015, proběhla volba nového výboru. Poté 
nejlépe pracující členové převzali Čestná 
uznání sboru a okresu. Další obdrželi 
medaile za věrnost, jež jsou udělovány 
nejdříve po 10 letech aktivní činnosti ve 
sboru. Členové dostávají k medaili za věr-
nost po každých 10-ti letech stužku, kte-
rou mohou nosit na slavnostní vycházko-
vé uniformě. Letos jsme předávali stužky 
také za 20, 40 let a dvěma našim členům 
stužky za 60 odpracovaných let ve sboru. 

Zdolání Lysé hory
V sobotu 3. ledna se 16 účastníků vyda-

lo na každoroční výšlap na Lysou horu. 
Dojeli jsme vlakem do Frýdlantu a auto-
busem do Malenovic. A tak k výchozímu 
bodu, hotelu Petr Bezruč, jako v minulých 
letech, bylo nutné dojít po vlastních dal-
ších 2,3 km. Ostrým výstupem s jednou 
„zkratkou“ se zastávkou u Ivančeny jsme 
po části bývalé severní sjezdovky dorazili 
na vrchol. Po občerstvení jsme se na zpá-
teční cestě zastavili u Veličků.

Hasičský ples
Hasičský ples s ručníkem proběhl 

v sobotu 7. 2. 2015. Na počátku přípra-
vy vystoupení byl jeden lechtivější klip 
a nutnost využít ručník. Inspiraci jsme 

čerpali z používání ručníku při cvičení 
a rytmických tancích z internetu. A figur-
ka z plakátu napověděla na sáhnutí po 
motivu Baywatch. V zábavné soutěži se 
u dvou plavců v županech kupovala psa-
níčka pro štěstí, v nichž se daly vyhrát 
menší i větší ceny. Čtyři šťastnější mezi 
sebou losovali o plynový gril SMART. 
Soutěž o nejoriginálnějšího nositele měla 
jen tři účastníky, přesto se zajímavými 
výtvory. Skupina DýmTým vystupovala 
na videoklip LMFAO - Sexy and I Know 
a motiv seriálu Baywatch. Tombola měla 
obrovské množství cen s hlavní plynovým 
grilem Vanilla. Kapela Proxima Orchestra 
využila skvělé atmosféry a během večera 
pořizovala videa na své webové stránky. 
Spousta hitů domácích i zahraničních 
rozproudila krev ve všech návštěvnících, 
kteří vydrželi až do ranních hodin. Také 
v roce 2016 již máme potvrzen termín ple-
su se skupinou Proxima Orchestra – 6. 2. 
2016.

Příprava na soutěže

Soutěžící kolektivy v loňském roce 
nedosáhly na přední příčky v Beskydské 
lize a MSL mládeže a chtějí tento stav 
letos změnit. Sportovní přípravu mohou 
ladit v hodinách ve sportovní hale, kde se 
věnují běhu a kolektivním sportům.

Nezbytnou podmínkou pro jakékoliv 
fungování soutěžních družstev mužů 
a žen je v letošním roce pořízení nového 
závodního stroje. Kromě vlastních pro-
středků na stroj jsme oslovili i sponzory, 
z nichž chceme za příspěvky zatím podě-
kovat skupině Motowolfram a firmě Kar-
dex s.r.o. Před dospělými družstvy stojí 
nyní hlavní úkol, základ nového stroje, 
jehož výroba byla zadána firmě z Frýd-
lantu nad Ostravicí a měla by být dokon-
čena v průběhu března, vybavit příslu-
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šenstvím, vystrojit a připravit na novou 
sezónu. Ta započne soutěží okrsku 8. 5. 
ve Fryčovicích. Další týden v sobotu 16. 5. 
2015 proběhne 1. soutěž Beskydské ligy, 
jejíž pořadatelství připadlo již podruhé 
Krmelínu. Družstva budou znovu zápolit 
na nové trati s oběhnutím sudu a probě-
hem překážky.

Dětské kolektivy začnou na uzlové šta-
fetě a pak již obhájí „odborky“ a budou 
měřit síly s ostatním na hasičském čvach-
tání ve Fryčovicích 28. 3. 2015. Kolotoč 
soutěží MSL mládeže jim začne 25. 4. 
2015 na Lučině.

Zásahová jednotka
Vzhledem k aktivitě některých členů 

zásahové jednotky a i z důvodu ekono-
mických, byl snížen počet členů jednotky 
na 20. Jednotka pokračovala ve výměně 
a fasování potřebné výstroje a výzbroje 
a také se rozběhla celoroční příprava ško-
lení a výcviku. A že je připravena, potvr-
dila v brzkých minutách nového roku 
2015. Krátce po skončení zvuku sirény 
zásahového vozidla na přivítání nového 
roku, v čase 00:09 hod., byla jednotka 
povolána k požáru tújí na ulici Na Bro-
dě. Požár vznikl neopatrným použitím 
zábavní pyrotechni-
ky. Jednotka vyje-
la s CAS 20 Tatra 
Terno v počtu 5+1. 
Suché túje byly ide-
álním materiálem 
pro požár, jehož 
výška v krátké době 
dosáhla několika 
metrů. Po nasazení 
vysokotlaké proud-
nice s hadicí byl 
požár v krátké době 
uhašen a jednotka 

se mohla vrátit zpátky na základnu, aby 
pokračovala v oslavě nového roku. Kromě 
toho v uplynulém období provedla něko-
lik technických pomocí.

Veškeré dění ve sboru je zveřejňová-
no na internetových stránkách sboru na 
adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete 
informace o sboru, fotografie, odkazy na 
videa a další. 

Plánované akce

26. 4. - neděle v 9.00 hod. start výšlapu 
od HD na kole na Prašivou se zastáv-
kami tam na pouti v Dobré a zpátky 
v Brušperku 

30. 4. - čtvrtek od 16.30 hodin stavění 
máje s lidovou veselicí a živou hudbou, 
specialitami kuchyně, grilovanými 
makrelami a soutěží Jistá ruka v háze-
ní šipek a zabíjení hřebíků

16. 5. - sobota - soutěže hasičských družs-
tev v požárním útoku: 

 • od 9.00 mladí hasiči – Moravskoslez-
ská liga mládeže

 • od 14.00 muži, ženy – Beskydská liga 
– O pohár krmelínského kopce 

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín 
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Milí čtenáři, rád bych vám v těchto řád-
cích sdělil něco o činnosti našeho skaut-
ského oddílu za uplynulý rok. Událo se 
toho mnoho, ale vezměme to popořádku.

Nejprve jsme se vydali na střediskovou 
akci oddílů z okolí, což byla víkendov-
ka, kde měly děti za úkol zachránit svět 
a vytrhnout jej ze spárů techniky, která se 
vzbouřila a rozhodla se zajmout lidstvo. 
Děti tak musely pomocí spousty úkolů 
a her zničit systém, který roboty a tech-
niku ovládal.

Jedna z prvních větších akcí každým 
rokem je celostátní akce Výstup na Ivan-
čenu, kam jsme se vydali i letos. Loňský 
ročník byl výjimečný tím, že se mohyla 
bude rekonstruovat a změní po dlou-
hé době svou tvář. Z Ivančeny jsme pak 
pokračovali na Lysou horu a přes Ostravi-
ci zpátky domů.

Další akcí, kterou jsme v prvním polole-
tí roku 2014 podnikli, byl putovní víkend, 
kde si děti mohly vyzkoušet delší puťák 
před nadcházejícím táborem. Našim 
tématem byli partyzáni. Děti putovaly 
po Beskydech a svou cestu zakončily na 
skautské chatě Barnošce. 

V srpnu jsme již tradičně pořádali 
v mnohém netradiční tábor. První týden 
jsme totiž putovali s praotcem Moravou 
z okresní základny v Pochni přes Bruntál 
na tábořiště na Slezské Hartě. Děti si kro-
mě dlouhého putování mohly užít spous-
ty her, zábavy nebo třeba také závodů 
na motokárách. Po příchodu na Slezskou 
Hartu jsme z Velkého Roudného spatři-
li krajinu pod námi a rozhodli se, že se 
v těchto místech usídlíme. A tak začal tra-
diční stanový tábor, přijely další děti a my 
jsme jako praví Moravané začali osidlovat 
moravskou krajinu. Praotec Morava nám 

vždy poradil, jak získat to či ono území 
a my jsme jej pomocí her objevovali. Uži-
li jsme si spoustu zábavy, her a táboráků 
doplněných o hru na kytaru a zpěv. Spous-
ta našich členů složila skautský nebo 
vlčácký slib, a tak jsme se zase rozrostli.

O prázdninách nás ovšem čekala ještě 
spousta zážitků. Jedním z nich byla akce 
pro veřejnost „Za sporty na západ“, kde 
jsme dětem ukazovali, jaké netradiční 
sporty se hrají na západě od nás. Moh-
ly si vyzkoušet kriket, kroket, ragby, 
lacros, baseball a další hry. Na tuto akci 
potom navázala ještě akce „Za sporty na 
východ“, kde děti zkoušely badminton, 
ringo, tejo, volejbal, frisbee a další.

V září jsme se zase o něco rozrostli. 
Nově vzniklá družinka skautů se zvětši-
la o několik nováčků a stejně tomu bylo 
i u vlčat a světlušek. Už je nás přes 40 
členů, což znamená, že nás od loňské-
ho roku přibylo nejvíce ze všech oddílů 
v okolí. Je to díky našim členům, ale i ná-
borům, které můžeme dělat v naší základ-
ní škole. Nezlepšují se ale jenom děti, 
jeden z vedoucích se přihlásil na Vůdcov-
ský kurz a krom toho si všichni vedoucí 
sami pro sebe dělají simulační schůzky, 
kde si procvičují chystání programu, eli-
minují chyby a cvičí se v nestandardních 
situacích.

Opět jsme pomáhali uspořádat Rej 
duchů, kde jsme již tradičně plnili úlohu 
strašidel a potom vymysleli hry pro děti, 
které proběhly na hřišti TJ Sokol Krmelín. 
O několik dnů dříve jste nás mohli spatřit 
na Jarmarku řemesel, kde jsme vybírali 
vstupné, kterým jste přispěli na rozvoj 
činnosti s dětmi.

V listopadu jsme podnikli výpravu 
na víkendovou akci do Vidnavy, kde se 

Zpráva o činnosti skautského oddílu v Krmelíně



Krmelínský zpravodaj - číslo 1/2015 37

skauti / Kondor

každoročně stáváme s asi stovkou dalších 
skautů Rychlými šípy, Vonty nebo Dru-
hostraníky, kteří se utkávají v boji o ježka 
v kleci.

V prosinci proběhla v naší klubovně 
vánoční besídka, kde jsme dávali dárky 
nejen sobě, ale i lesním zvířátkům, roz-
dávali si Betlémské světýlko, které jsme 
potom na Štědrý den přinesli i na půlnoč-
ní mši do krmelínského kostela.

Letos nás čeká zase spousta pravi-
delných i nepravidelných akcí, jejichž 
seznam najdete v soupisu akcí v tomto 
zpravodaji.

Za 1. oddíl Krmelín 
Petr Adamec a Dalibor Flám

Termíny a cíle turistických 
zájezdů skupiny KONDOR 
Stará Ves v roce 2015

1. zájezd 
(3 dny – 8. až 10. května) DONOVALY 

(VELKÁ FATRA + NÍZKÉ TATRY) –

2. zájezd 
(27. června) BESKID ŚLASKI (polské 

Slezské Beskydy)

3. zájezd 
(3 dny – 26. až 28. září) MALÁ FATRA 

a ZÁPADNÍ TATRY

Pozvání na první zájezd 
(DONOVALY)

Chtěli bychom pozvat všechny milov-
níky turistiky na tento třídenní zájezd 
mířící na Slovensko. Uskuteční se ve 
dnech 8. až 10. května. Hlavním opěrným 
bodem (místem našeho dvojího noclehu) 
nám tam bude významný komunikační 

průsmyk mezi Velkou Fatrou a Nízkými 
Tatrami sedlo Donovaly (960 m n. m.). 
To je zároveň významným turistickým 
centrem na hranicích Žilinského a Bán-
skobystrického kraje. Jak bývá na našich 
zájezdech zvykem, na každý den zájezdu 
jsme připravili nějakou tu túru. První den 
tak bude naším cílem Velká Fatra (vrchol 
Rakytov – 1 567 m n. m.). Druhý den si 
pak můžete vybrat mezi hřebenovkou 
v Nízkých Tatrách, nebo hřebenovkou 
Starohorských vrchů. Třetí den jsme na 
závěr nachystali nenáročné túry vedoucí 
do nitra Starohorských vrchů k roman-
tickému hornickému skanzenu ve Špa-
niej Dolině (v minulosti těžba mědi). Na 
zpáteční cestě pak ještě bude možnost 
koupele v termálních bazénech v Turči-
anských Teplicích. Každý večer na Dono-
valech pak můžeme nabídnout po večeři 
společné posezení. Zde bude možnost se 
s ostatními podělit o zážitky z minulého 
dne a možná si i zazpívat u kytary. 

Podrobný program tohoto zájezdu 
(i všech následujících zájezdů) naleznete 
na www.kondorsv.com v rubrice zájezdy. 

Cena zájezdu: 
dospělí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 650 Kč, 
mládež do 18-ti let  . . . . . . . . . . .1 400 Kč 

V ceně zájezdu je doprava autobusem, 
2x nocleh, 2x večeře a 2x snídaně na 
Donovalech. 

 Jízdenky můžete zakoupit u Pavla Fol-
ty (Ke Kapli 481, Stará Ves nad Ondřej-
nicí). Případně krátkodobě rezervovat (do 
zaplacení) na tel: 733 296 175.

Po domluvě možno nastoupit na zájezd 
v Krmelíně!
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Předjaří
Sníh nám ze dvorů odtál, sluníčko každým 

dnem nabírá více na síle. Jen vítr občas ještě 
zastudí, to paní zima ještě dává na vědomí, 
že se jí odcházet nechce. Příroda se probouzí 
a dny se neúprosně prodlužují. Toto vrtkavé 
počasí láká ven nejen nás, ale také všechnu 
přírodní drobotinu.

Za těchto dnů mohou konečně včelaři 
začít kontrolovat své včelky po zimě.

Na první pohled jsou výsledky uspokojivé. 
Katastrofické scénáře ztrát včelstev se v naší 
ZO nepotvrdily. Zatím co ze sdělovacích 
prostředků slyšíme ztráty včelstev v ČR ve 
výši až 36% k 1. 3. 2015, u nás činily ztráty 
pouhé 4%. Tato čísla ztrát se pravděpodob-
ně ještě upřesní po jarních prohlídkách, ale 
výrazně celkové ztráty našich včelstev nezvý-
ší. Jak jsem psal v podzimním příspěvku 
o přemnožení parazita kleštila včelího, bylo 
nad únosnou mez a který včelař podcenil 
a zanedbal preventivní opatření, situaci již 
nezachrání. Celkově v rámci povinného vete-
rinárního vyšetření ze včelí byly výsledky na 
spad kleštila včelího příznivé. Také výsledky 
na spory moru včelího plodu byly bez pozi-
tivního nálezu. Celá tato situace ukazuje, že 
včelaři z Krmelína správně dbají na hygienu 
svých včelstev.

Vandalství

Vyrušování přivádí včely do stresové situ-
ace a ta vede k výraznému zkrácení život-
nosti včel. Během zimních dnů je venku 
chladno a není pro ně přirozené vylétat 
ven, jen pokud dochází za teplejších dnů 
k počišťovacím proletům. Ty jsou nutné pro 
vykálení se mimo úly a dodržování čistého 
prostředí.

Během podzimního ošetření jsem při-
šel s majitelem k jeho stanovišti na ulici 
U Paleska, které bylo poškozeno. Zde jsme 
našli poničenou stěnu včelínu, probitou 

nějakou trubkou, kdy se snad vandal snažil 
probourat dovnitř. Klukovina která zamrzí, 
jsme si řekli, zvláště tehdy kdy se to týká 
vašich věcí. Ale vrcholem byly dva převrh-
nuté úly, které daný výtečník či snad výteč-
níci úmyslně shodili z podstavců. Pak jim 
asi došla kuráž, nebo je rozdivočené včelky 
zahnaly. V každém případě včelstva byla 
nenávratně poškozená, včely pomačkány 
pádem úlu na zem a zborcením celého díla, 
a pak celkové škody na včelíně. Událost byla 
předána k šetření policii ČR v Brušperku.

Kladu si otázku: Proč někomu způsobí 
radost udělání škody jiným? Snad proto, že 
neumí někomu jinému pomoci, nebo vytvo-
řit něco užitečného.

Včelí pastva
Vytvoření pěkných věcí kolem sebe 

potěší snad každého. Přichází jaro a kaž-
dý majitel či hospodář domu rychle v nad-
cházejícím jaru chystá nějakou změnu ve 
své zahrádce. Škoda jen, že nevědomky 
vytváříme kolem sebe mrtvou krajinu. 
V honbě za výjimečností a dokonalostí 
našich zahrad bez jediného tzv. plevelu, 
kolikrát se však jedná o bylinu, ničíme 
kolem sebe původní květenu a vysazuje-
me exotické kultivary. 

Pokud seřadíme typy krajin, a to pod-
le ovlivnění člověkem pak je dělíme na: 
přírodní, obhospodařovaná, obdělávána, 
příměstská, městská, narušená, devasto-
vaná a urban sprawl. Vytváření jednotvár-
né výstavby bez prvků původní vesnické 
výstavby a výsadby. 

Místa stinných zahrad, kde se mohou za 
horkého letního dne setkat sousedé, jsou 
už zřídka vidět. Snad na ulici Starodvor-
ské nebo Záhumenní. Svými neodborný-
mi zásahy vyháníme ze svého okolí zvířecí 
druhy a mezi nimi i včely. Vytvořme kaž-
dý na své zahrádce malý kousek přírody, 
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kde mohou najít útočiště včelky, motýli, 
ještěrky i ježci. Ti vděčně váš dar přijmou 
a nebudou slídit a zmateně hledat nějaké 
útočiště, kde by se mohli schovat před hlu-
kem vaší sekačky či jiných aktivit. Stačí 
keř svídy, dřínu, muchovníku, zimolezu, 
tavoly či tavolníku. Jsou nenáročné a jsou 
stále barevné. Leckteré s jedlými plody.

Výroční členská schůze
První víkend v březnu se konala Výroční 

členská schůze naši ZO. Při té příležitosti 
p.Tříska poděkoval členům za jejich prá-
ci a seznámil je s výsledky po podzimním 
ošetření.

Při této příležitosti znovu připomenul 
velký přínos včelařů p.Kanclíře a p.Klimka 
v minulém období v činnosti preventivní-
ho ošetřování. Zároveň připomenul přínos 
šlechtitelské činnosti. Jejich přispěním 
nemáme včelky agresivní, poněvadž linii 
včelky Černé karpatské nahradili šlechtě-
nou včelou Kraňskou linie Singer. 

Dále popřál jménem včelařů nadcházejí-
cím jubilantům, zvláště p.Václavu Pavlico-
vi drobným originálním dárkem k jubileu 
85 letům.

Protože rok 2015 je rokem volebním, blíží 
se volby nejvyššího orgánu ČSV, volili jsme 
nové zástupce. Výbor ZO ČSV Krmelín 
bude pracovat v tomto složení: p. R. Tříska; 
p. J. Havránek; p. P. Mácha; p. S. Čikas; pí. 
K. Fojtíková.

Součástí Výroční schůze byla uspořádá-
na přednáška na téma Ošetřování včelstev 
v průběhu roku. Pan P. Ženčica, učitel vče-
lařství, vedl přednášku formou dialogu, kdy 
kladením otázek zapojoval do debaty pří-
tomné posluchače. Přednáška se velmi líbi-
la. Čas velmi rychle uplynul, že na nesčet-
né dotazy nakonec nezbyl čas. Účastníci 
odcházeli plni dojmů a nových poznatků.

Zapsal Radek Tříska

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka proběhla letos 

v Krmelíně v sobotu 3. ledna 2015. 
Koledníci byli rozděleni do 9 skupinek 
a v odpoledních hodinách procházeli při-
dělené ulice. I když děti koledovaly až 
do večerních hodin, celý Krmelín se nám 
projít nepodařilo. Omlouváme se těm, ke 
kterým jsme nedošli.

Štědré finanční příspěvky činily letos 
celkem 50 088 Kč. Příspěvky budou 
použity na pomoc lidem v nouzi a na pod-
poru charitního díla.

Děkujeme všem, kteří nás ochotně přijali. 
Lenka Staňková

Tříkrálová sbírka v Krmelíně
Jako každým rokem, tak i letos pro-

běhla TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Protože 
Krmelín je velká obec, tak jsme byli 
rozděleni do skupinek. Chodilo se od 
domu k domu. Každý nám dobrovolně 
přispěl, za to jsme byli moc vděčni. Nej-
větší radost z nás měly babičky, některé 
nás už vyhlížely a volaly na nás. Někdy 
jsme dostali za odměnu menší sladkost, 
za kterou taky moc děkujeme. Myslím, 
že každého i nás, koledníky, tento dobrý 
skutek na pomoc zahřál u srdce, a také 
si myslím, že můžu mluvit za všechny 
koledníky, že jsme si tento den moc užili. 
A jako poděkování za účast nám Charita 
Ostrava připravila krásný dáreček. Kaž-
dý si mohl vybrat z pohádek: TŘI BRAT-
ŘI nebo JÁ PADOUCH. Já byla na Třech 
bratrech a můžu říct, že to je ta nejlepší 
pohádka. Moc jsme si to užili. Takže ještě 
jednou, mé poděkování patří Vám, kteří 
jste nám přispěli, a také Charitě Ostrava, 
která nám připravila nádherné poděková-
ní.

Adéla a Markéta Zdráhalová
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O cyklocestování jsem se poprvé dozvě-
děl v 17 letech, když jsem zrovna hledal 
nějaké informace na internetovém cyk-
listickém fóru. (Ten rok jsem vůbec začal 
aktivně s cyklistikou.) Začalo mě to ihned 

fascinovat. Věděl jsem, že na kole můžeme 
dojet na Lysou horu, ale nevěděl jsem, že 
lze dojet i k moři, nebo objet svět. Rychle 
jsem zjistil, že je to opravdu možné. A co 
víc. Chtěl jsem taky někam vyrazit.

Netrvalo dlou-
ho a z nápadu 
se stala naše 
první cykloces-
ta. Sehnal jsem 
parťáka J. Lan-
ga z naší obce. 
Chtěli jsme začít 
s něčím nená-
ročným a raději 
u nás v republice. 
Nakonec z toho 
byla téměř dva 
tisíce km dlou-
há cesta, skrz tři 

Cestovat se dá jinak, na kole!
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K příležitosti 70. výročí konce 
2. světové války vydává obec 
Krmelín 2. vydání Sborníčku 

z roku 1948.

V prodeji bude od dubna 2015 na 
Obecním úřadě.

hlavní města střední Evropy. Dojeli jsme až 
do Budapešti, přes Brno, Vídeň, Bratislavu.

Když jsem dorazil domů, byl jsem une-
šen a probudilo to ve mě ještě větší chuť 
a touhu další rok někam vyrazit. Zjistil 
jsem také, že mám celkem zajímavý styl 
plánování cest. Většinou začnu s nějakým 
bližším cílem a trasu jak plynou dny, neu-
stále prodlužuji. Takhle to bylo i v případě 
mé druhé cyklocesty v roce 2014. Naplá-
noval jsem si Amsterdam z Prahy. Postup-
ným prodlužováním jsme nakonec jeli 
až na Gibraltar, který rozděluje Evropu 
a Afriku.

 Na cestu jsme vyrazili tři. Můj dobrý 
kamarád A. Myslikovjan a kluk, kterého 
jsme poznali na internetu. Viděli jsme 
jej poprvé v životě, až první den na cestě 
- v Praze. Jelikož za dva měsíce bychom 
neměli šanci takovou cestu ujet celou 
na kole, trošku jsme si pomáhali vlaky. 
V Německu si můžete koupit výhodnou 
jízdenku i pro kolo za pět stovek a můžete 
si dle libosti cestovat 24 hodin po cele zemi. 
Toho jsme využili a Německo jsme skoro 
cele projeli vlakem. Na cestě jsme se také 
rozhodli využít internetových komunit 
lidi, kteří nabízí přenocování u sebe doma 
a to zcela zdarma. Velmi se nám tenhle styl 
přenocování společně se stanováním na 
divoko v lese, nebo na poli, osvědčil. Za 
celou naší cestu jsme neutratili ani korunu 
za ubytování. Na kole jsme urazili téměř 
čtyři tisíce kilometrů a pozorovali jsme 
Afriku ze skály The Rock of Gibraltar. Pro 
člověka, který nikdy nebyl u moře, to byla 
pohádková scenérie.

Zážitků máme neskutečné množství. Jeli-
kož jsem velmi špatný spisovatel, tak jsem 
raději celou cestu zdokumentoval kamerou. 
V tuto chvíli se můžete podívat na našich 
webových stránkách www.transbikers.cz 
na náš náš jedenáctidílný seriál „Na kole 

k hranicím Afriky“, který velmi detailně 
představí cestu, naše pocity a zážitky.

A co bude dále? Chtěl bych opět vyrazit 
na cestu. Tentokrát to nejspíše vyjde na 
pobaltské státy, část Ruska a Finska. Rád 
bych zase poskládal hvězdný tým tří až 
čtyř lidí s jasným cílem - natočit film.

Celé dobrodružství budete moci již teď 
sledovat online na našich Facebook strán-
kách: www.facebook.com/transbikers

Cyklistice a cestování zdar!
Marek Liška
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Plán činnosti klubu seniorů

březen - 5. 3. 2015 čtvrteční poseze-
ní s hudbou k MDŽ a programem – 
vystoupení Bělských babiček, pohoště-
ní ženám

30. 3. 2015 křeslo pro hosta – pí. Slaví-
ková, ředitelka muzea Šenov, povídání 
o Šenovském panství

duben – 2. 4. 2015 velikonoční posezení 
s hudbou, pečení perníkových vajíček, 
vystoupení dětí MŠ a ZŠ

20. 4. 2015 křeslo pro hosta – povídání 
s olympijským vítězem Vítězslavem 
Máchou

27. 4. 2015 křeslo pro hosta – kriminalista 
z Brušperka – přednáška o bezpečnosti 
silničního provozu a jak odolávat šmej-
dům

květen – 1. 5. 2015 prvomájová vycházka

7. 5. 2015 - 70. výročí osvobození Krmelí-
na na Krmelínském kopci

14. 5. 2015 posezení čtvrteční s hudbou, 
oslava dne matek, vystoupení dětí MŠ 
a ZŠ

25. 5. 2015 škvaření vaječiny

28. 5. 2015 zájezd

červen – 4. 6. 2015 posezení čtvrteční 
s hudbou – opékání párků

18. 6. 2015 zájezd

22. 6. 2015 křeslo pro hosta – povídání 
a ostravským hercem P. Viktorou

K 1. 1. 2014 evidoval náš Klub seniorů 
92 členů. Z toho bylo 61 žen a 31 mužů, 
k nim v průběhu roku přibylo 6 nových 
členů. Bohužel nás také 4 členové navždy 
opustili. 

Takže k 31. 12. 2014 máme 95 členů, 
z toho 63 žen a 33 mužů.

Naši členové se tradičně scházejí na 
pondělní posezení, jednou za měsíc se 
setkávají při hudbě „Krmelanky“, pra-
videlně absolvují lékařské přednášky, 
besedy s cestovateli a jinými zajímavými 
lidmi. Samozřejmě nezapomínáme ani na 
pohyb, pravidelnými se staly prvomájo-
vé vycházky, škvaření vaječiny. Oblíbe-
né jsou také autobusové zájezdy. Podle 
zájmu členů se zajišťují další akce. Stejně 
tak navštěvujeme akce pořádané jinými 
Kluby seniorů a jinými organizacemi.

V roce 2014 výbor zorganizoval 12 
měsíčních posezení. Např. v únoru 
„Večírek seniorů“, v březnu oslavu MDŽ 
s kouzelníkem, v květnu vystoupení dětí 
z mateřské školy, letní posezení na terase 
Obecního domu s kapelou, v srpnu s opé-
káním selete. Těší nás, že poslední akce 
slavila úspěch a přilákala velké množství 
lidí. V říjnu jsme oslavili 45 let trvání 
našeho Klubu. Předvánoční setkání se 
neslo ve znamení zpěvu koled a prováze-
la ho sváteční atmosféra nadcházejících 
Vánoc. Paní Havránková a Hronová při-
pravily jako zpestření malou výstavku 
prostírání vánočního stolu se s svícny, 
vánočními osobami, stromečkem a betlé-
my. Také jsme odeslali šestnácti spřátele-
ným Klubům seniorů a organizacím přání 
k Vánocům a novému roku.

Výbor Klubu také pamatuje na členy, 
kteří oslavili kulaté či půlkulaté výročí 
narozenin. 

Zpráva o činnosti Klubu seniorů za rok 2014
Průměr naší členské základny je 76 let, 

proto potřebujeme náš Klub „omladit“ 
a rádi přivítáme mladší členy. 

Sestavila Svatava Hronová
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Minulý týden naši obec navštívily dele-
gace učitelů s žáky z Polska, Chorvatska, 
Slovenska a Turecka. Akce v rámci Pro-
jektu COMENIUS, který financovala EU, 
byla zorganizována pedagogy naší školy, 
jejímž programovým koordinátorem byla 
Mgr. Pavla Lejsková. Cílem tohoto progra-
mu byly výměnné pobyty mezi školami. 
Účastnily se ho školy z Turecka, Chorvat-
ska, Slovenska, Polska a České republiky. 
Školy měly možnost seznámit se s výu-
kou a zvyky, jinými kulturami a děti měly 
příležitost procvičit si své znalosti ang-
ličtiny, protože, ač se to některým z nás 
může zdát divné, mají problém se někdy 
domluvit i se Slováky, jediným spojova-
cím jazykem se stává angličtina, která se 
vyučuje všude.

Celkem přijelo 21 dětí. Polská skupina 
10 dětí byla ubytována spolu s kantory 
v hotelu a 11 dětí bylo umístěno v krme-
línských rodinách, kterým je nutno za 
tuto obětavost poděkovat, protože muse-
ly za tyto děti převzít zodpovědnost a ne 
vždy to bylo jednoduché.  Mezi ty, kterým 

chceme poděkovat, patří rodina Balcaro-
vých, Bonito, Červenkových, Jalůvko-
vých,  Kovalčíkových, Norysových, Sloto-
vých, Šlachtových, Tokarských.

V pondělí 16. 3. se ve škole konalo spo-
lečné setkání dětí, učitelů i rodičů. Každá 
škola předvedla svoji prezentaci a poté 
byli účastníci pozváni na občerstvení, 
které připravili rodiče a zaměstnanci ško-
ly. Návštěvníci tak mohli ochutnat místní 
kuchyni.

Ve středu 18. 3.  uspořádala Unie rodičů 
pro všechny děti naší školy i zahraniční 
návštěvy společnou diskotéku s progra-
mem. S tím nám pomohli skauti a někte-
ré děti si samy připravily taneční vystou-
pení. Myslím, že děti i rodiče, kteří přišli, 
si to moc užili. Ve spojitosti s touto akcí 
musím poděkovat skautům, manželům 
Michalcovým, kteří nám pronajali sál 
zdarma a postarali se o občerstvení, a obci 
za finanční výpomoc.  

Za UR při ZŠ Krmelín Ing. Yveta Kovalčíková

Výměnný pobyt dětí ze zahraničí
Projekt COMENIUS
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Poslední týden v lednu se 23 dětí ve 
věku 4 – 6 let zúčastnilo týdenního lyžař-
ského kurzu „LYŽUJEME SE SLUNÍČ-
KEM„ konaném ve Ski areálu Bílá v Bes-
kydech. Letošní zima se vydařila, sněhu 
bylo opravdu hodně, a děti si ho nadmíru 
užily. Všichni rodiče měli možnost zapůj-
čit si pro své ratolesti lyžařské vybavení, 
stejně jako tomu bylo vloni. Někteří lyža-
ři stáli na lyžích poprvé, jiní jen zlepšo-
vali své lyžařské dovednosti. Každý den 
poctivě dvě hodiny trénovali na svahu, 
a během výcviku se posilnili svačinkou, 
kterou jim maminky připravily.

Pokud u nich došlo k výraznému zlep-
šení, čekal je postup do družstva, kde 
probíhala výuka pro pokročilé lyžaře. 
První den si vyzkoušelo jízdu na vleku 
jen pár odvážlivců, ale koncem týdne se 
u něj již tvořily fronty. Letos byly děti 
chváleny instruktory za to, že jsou každý 
den výborně naladěné a při výuce se vel-
mi snaží podávat co nejlepší výkony.

Na páteční lyžařské závody – slalom 
na čas, se přijel podívat nespočet rodičů, 
a u některých bylo vidět nadšení z toho, 
jak velký pokrok dokázala jejich dítka 
udělat za pouhých pět dní. Celý kurz 
byl zakončen slavnostním vyhodnoce-
ním „nejrychlejších“ lyžařů a všichni byli 
odměněni medailemi a diplomy. Nejen 
dětem, ale i rodičům se tato akce velmi 
líbila a těšíme se, až se zase příští rok 
potkáme na svahu.

Zápis dětí 
do mateřské školy

Ředitelka Mateřské školy v Krmelíně 
oznamuje všem rodičům, že zápis dětí do 
mateřské školy na školní rok 2015 – 2016

Z naší mateřské školy…

Vzpomínka
Dne 13. března uplynul rok, kdy nás 

náhle, bez slůvka rozloučení, opustila 
naše maminka, babička, teta, sestra 

paní Danuše Halaštová, 
roz. Šeděnková.

Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě 
měl rád, ten nikdy nezapomene.

Nikdy nezapomenou dcery Dana 
a Kamila s rodinami, bratr Václav 
s rodinou, přítel Stanislav

• se uskuteční podle ust. § 34 z.561/2004 
Sb. ve čtvrtek 30. dubna 2015

• místo zápisu: Mateřská škola Krmelín, 
kancelář ředitelky – 3. podlaží budovy

• kdy: v době od 13:00 do 17:00 hod. 
• potřebné doklady: průkaz totožnosti 

rodiče (zákonného zástupce), rodný 
list dítěte.

Na webových stránkách mateřské ško-
ly – www.ms-krmelin.cz – si vytisknete 
„Evidenční list“, který vyplníte ve všech 
kolonkách a necháte potvrdit dětským 
lékařem svého dítěte, se zdůrazněním 
na vyplnění povinného očkování dítěte. 
Tento list přinesete k zápisu do mateřské 
školy.

K administrativnímu zápisu se dosta-
ví pouze rodiče (zákonní zástupci, lze 
bez dětí), kteří žádají o přijetí dítěte do 
mateřské školy – děti pozveme k návště-
vě mateřské školy a k seznámení se s no-
vými kamarády ve středu 10. června 2015.

Bližší informace obdrží rodiče při zápi-
su. 

Jitka Janková, ředitelka mateřské školy





www.KANCLIR.cz







Prodáváme: 
záclony, závěsy, bavlněnou 

metráž, garnýže, kolejničky, sys-

témy na římské rolety, japonské 

stěny

Nabízíme: 
šití záclon, závěsů na míru, šití 

dekorací, polštářů, ubrusů, 

povlečení, montáž závěsných 

systému a garnýži

Čalounění: židlí, křesel apod.

Zborovská Věra
Školní 2/82

739 24 Krmelín

Tel. 558 674 274

Mob. 774 402 310

verazborovska@seznam.cz

facebook – bytový textil - 

metráž

• Záclony • Závěsy
  • Čalounění



Zdeněk Matušík

KAMENICKé PRáCE

ul. Výstavní 398 • 739 24 Krmelín • mobil 602 705 466

• broušení starých pomníků a žuly
• zhotovení nových pomníků
• sekání písma, příseky, opravy
• veškeré betonáže a opravy kolem pomníků
• prodej lamp, váz a vitrín

• výuka a výcvik AM, A1, 
 A (do 25 kW), A (bez omezení)
• B, B+E, C, C+E, T, D
• kondiční jízdy
• školení řidičů
• autobusová doprava
• půjčovna motocyklů
• pojištění vozidel (6 pojišťoven)

AUTOŠKO L A JE L ÍNEK
KRMELÍN - HASIČSKÝ DŮM

Jiří Jelínek, U Paleska 281
739 24 Krmelín
telefony:  737 575 139 
  776 702 892
  558 641 041
e-mail: AJepe@seznam.cz

ESTETICKÁ a KOREKTIVNÍ ambulance
Mgr. Simona Lipovská Tel: 603 588 092
Medicinální suchá pedikúra – 100% hygiena (estetické, antimykotické, 
diabetické ošetření) • Permanentní makeup obočí, rty, onko-korekce • Akné 
ošetření a poradna – dermopřípravky • Chemický peeling • Galvanické ošetření 
pleti • Korekce vrásek – výplňové materiály a séra •  Ozónová, kyslíková 
a termoterapie pleti • Trvalá na řasy, líčení, kurzy líčení, tetování • 
Syncare estetické ošetření pleti a lifting (pigmentace, červené žilky, barvení 
obočí a řas)• Léčebné ošetření křehkých nehtů, depilace • Sterilní 
nastřelování náušnic dětem, dospělým • Kognitivní rehabilitace pro seniory, 
nemocné (tréning paměti s angličtinou a práci na PC) • Monitoring krev. tlaku • 
Kurzy Nordic Walking • Speciální Management péče pro muže

Brušperk, simona.lipovska@volny.cz Tel: 558 666 001w
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Nabízíme široký sortiment úsporných, eko-

logických kotlů na tuhá paliva fi rmy Witkowski 

(PL) zal. r. 1984. Automatické kotle s přídavným 

vodním roštem se šnekovým nebo tlakovým 

podavačem na peletky, hnědé i černé uhlí, polo-

automatické kotle i klasické kotle. Záruka 5 let! 

Doprava zdarma! Servis a sklad náhradních dílů 

v ČR. Dodání náhradních dílů do 24 hod! Český 

fi remní zástupce. Více než 400 spokojených 

zákazníků po celé ČR. Navštivte naše web. 

stránky, kde se dozvíte více informací, nebo 

volejte pro bližší informace.

Automatické kotle (splňují emisní třídu 3, 4 – vhodné 
na dotace, poloautomaty, klasické kotle na tuhá paliva

Kvalita za rozumnou cenu! 
Výhradní zastoupení pro ČR - PZT spol. s r. o., Dušan Pospíšil

Školní 118, 739 24 Krmelín, tel. 733 522 420 • e-mail: dusan11p@seznam.cz • Skype: mbdusa220

 www.kotle-witkowski.cz

Možnost nákupu 
i na splátky!

POHYBOVÁ AMBULANCE
MGR. TEREZA ŘEŘICHOVÁ
Tel.: 773 232 803
• Vyřešte své problémy s pohybem 

a bolestí s FYZIOTERAPEUTEM 
- specialistou na pohybový systém 

• CVIČENÍ / MASÁŽ / KONZULTACE / KOREKCE ŠPATNÝCH 
POHYBOVÝCH NÁVYKŮ / TEJPOVÁNÍ - komplexní terapie 
vyřeší Váš problém a předchází jeho návratu

• Kde:  Dr. Martínka 186, Brušperk
• Kdy:  Po telefonické objednávce tel.: 773 232 803
• Cena:  200 Kč/30 min, tejpování 3 Kč/cm + 50 Kč vstup. vyš.
• Web: www.pohybova-ambulance.com
• FB:  www.facebook.com/pohybova.ambulance









Výživový poradce
Chcete se zdravěji stravovat a nevíte jak na to?
Chcete trvale snížit svou váhu pomocí změny v jídelníčku?
Chcete se cítit lépe a snížit svá zdravotní rizika pomocí redukce váhy?
Přijďte se poradit s výživovým poradcem
- redukční jídelníček přímo na míru
- racionální jídelníček, bezlepková poradna a další..
Pavla Lisníková, Studio Radana, Brušperk, Gruntovní 375
Kontakt: 722 518 781, Email: p.lisnikova@seznam.cz
Web: www.poradna-pro-vyzivu-cz.webnode.cz
Akce na duben – sleva 20% na všechny služby výživového poradce

stříhání psů
Šárka Janoutová
Na Cigánce, čp. 679

Krmelín
objednávky na tel.:

731 732 927
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Z naší farnosti …
Poděkování 
za benefiční koncert

Rád bych poděkoval všem, kteří se 
zúčastnili VII. Vánočního benefičního 
koncertu. Velké díky patří účinkujícím 
hostům – dětem z mateřské a základní 
školy, paním učitelkám, které s dětmi 
program nacvičily, violoncellistovi Prof. 
Janu Hališkovi a jeho zahraničnímu hos-
tu, cimbálové muzice Ondřejnica.Také 
dětem z naší scholičky a zpěvákům kos-
telního sboru, pořadatelům. Výtěžek kon-
certu činí 44 300 Kč. Všem dárcům patří 
upřímné Pán Bůh zaplať.

Velikonoční přání
Tvou smrt zvěstujeme,

Tvé vzkříšení vyznáváme, 

na Tvůj příchod čekáme, 

Pane Ježíši Kriste!  

Pokoj a radost, které dává Zmrtvých-
vstalý Kristus

Přeje P. Bohuslav Novák

Velikonoční bohoslužby 
v našem kostele 
sv. Jana a Pavla 

29. 3. 2015 KVĚTNÁ NEDĚLE 
   8.45 Mše svatá

2. 4. 2015 ZELENÝ ČTVRTEK  
    16.45 Mše svatá na památku 

poslední Večeře Páně
    18.00 - 21.00 Bdění v Get-

semanech

3. 4. 2015 VELKÝ PÁTEK  
  9.00 - 16.00 Adorace

    15.00 - Novéna k Božímu 
milosrdenství

    16.45 Křížová cesta a obřady 
Velkého pátku 

4. 4. 2015 BÍLÁ SOBOTA 

     8.00 Modlitba ranních 
chval 

    20.00 Obřady Velké noci 

5. 4. 2015 BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 
   8.45  Mše svatá, žehnání 

pokrmů

6. 4. 2015 VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

   8.45 Mše svatá

Boží Tělo

Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme 4. 6. 
2015 slavnostní bohoslužbou, po které - 
letos již po čtvrté - vyjdeme slavnostním 
průvodem se modlit za naši vesnici.

Přehled akcí farnosti:

24. 5. 2015  Smažení vaječiny na zahradě 
u kostela v Krmelíně

29. 5. 2015  Noc kostelů 

4. 6. 2015 Boží Tělo

28. 6. 2015  Pouť k svatému Janu a Pavlu 
v Krmelíně

Více informací o dění a akcích v naší 
farnosti si můžete najít na internetových 
stránkách: http://starabela.farnost.cz/



Dětský oddíl karate
25. 3. 2015
Foto: Šimečková Taťána

Chovatelský 
kroužek
25. 3. 2015
Foto: Šimečková Taťána



Vánoční koncert 
11. 1. 2015
Foto: Tomáš Sládeček





Silvestr
v Krmelíně 
Foto:  Taťána Šimečková


