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úvodník

Mezi námi, 
všimli jste si? Špačci už doletěli. Téměř 

o týden dřív než vloni. Počasí je jako na 
houpačce. Polední teploty někdy i nad 
12 stupňů, v noci teploty klesají pod 
0. Jen aby keře a stromy nezačaly rašit 
a následně všechno nespálil mráz. To 
období si pamatujeme. Letošní rok je 
rokem přestupným. A navíc Velikonoční 
pondělí je zároveň výročním dnem nar-
ození Jana Amose Komenského - učitele 
národů. Druhá neděle v květnu, patřící 
Dni matek je zároveň i výročním dnem 
osvobození v roce 1945. Zůstaňme u Veli-
konoc. Svátky jary, a důležité období nás, 
křesťanů, oslava zmrtvýchvstání. Veli-
konoce, na rozdíl od Vánoc, které mají 
Štědrý den vždy 24. prosince, mají datum 
Hodu Božího velikonočního proměnlivé. 
Datum připadá na první neděli po prv-
ním jarním úplňku. Boží Hod velikonoční 
v letošním roce je 27. 3. 2016. Popeleční 
středou 10. 2. začalo období půstu v délce 
40 dní. Poté následuje 6 postních nedělí, 
pašijový týden se Škaredou středou, Zele-
ným čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou 
sobotou, Božím Hodem velikonočním 
a Velikonočním pondělím. Je škoda, že se 
neudržely všechny zvyky jako v dobách 
našeho dětství. Vzpomínám si, že v paši-
jovém týdnu se vše bílilo a uklízelo, pek-
ly se mazance, beránci, zapečené záviny 
s klobásou, vařilo se uzené maso, pekla se 
hlavičková nádivka. Těšily se především 
děti - chlapci na šmigrust. V ruce jalovce, 
později tatary a ta radost, když byli obda-
rováni malovanými vajíčky. Dnes, věřím, 
budou mít sbírku vykoledovaného. Vedle 
čokoládových, vajíčka ozdobená slámou, 
textilem, odrátkovaná, perníková vajíčka, 
doslova umělecky zdobená voskem, nebo 
vyškrabovaná do ornamentů. Nádherná 

přehlídka dovednosti a především trpě-
livosti tvůrce. A je dobře, že alespoň na 
tyto návštěvy se děti těší, jsou obdarová-
ny a my jejich návštěvou také. Přeji Vám 
všem požehnané Velikonoce a radost 
z Kristova vzkříšení! 

Den 28. 3. patří každoročně všem vyu-
čujícím. Dávněji byl i v kalendáři uve-
den jako Den učitelů. Antické přísloví 
zní: „Řeč je obrazem Vašeho ducha.“ 
Již od školy mateřské, která prohlubuje 
u dětí hygienické návyky a vychovává, 
tak u školy základní, která žáky vzdělává 
a vychovává, jsou to pedagogové, jejichž 
posláním je od katedry vědomosti dle 
osnov žákům předávat a věřím, že ve 
spolupráci s rodiči, budou žáci nadšeni 
a ostatní spokojeni. Paní učitelky, páni 
učitelé, nejen z našich škol, ale všichni 
pedagogové z naší obce, děkuji za všech-
ny, kterým jste svými učebními metoda-
mi vstup do života po ukončení školního 
vzdělání nastartovali tak, že na Vás vzpo-
mínají s láskou. Děkujeme Vám a svůj 
svátek si dle představ prožijte. 

Druhá neděle v květnu patří mamin-
kám. Je dobře, že se k této tradici vracíme, 
vždyť je to matka, která udržuje rodinný 
krb. Dávněji jsem četla jednu radu: „Je-li 
Ti smutno a chceš-li být šťasten, zaposlou-
chej se do smíchu svých rodičů.“ Četla 
jsem to v době, kdy už bylo pozdě, ale Vy, 
kteří smích můžete nahrát, udělejte to. 
Soužití rodičů nás provází celým životem 
a je to matka, u které je domov. A domov 
je místo, které nám dovolí, vyplakat se na 
rukou. Tak ať ruce matky, jsou pro každé-
ho z Vás, široce rozevřeny. Požehnané 
Velikonoce, radost z příchodu jara - ast-
ronomické jaro je 20. března - a nebojte, 
i pod sněhem je již jaro, a radost z každé-
ho dne Vám přeje 

Vaše Ludmila Adámková 
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 1. Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí:
a) Kontrolu usnesení z 9. zasedání zastupitel-

stva obce
b) Informaci o dění v obci od 8. zasedání 

zastupitelstva obce
c) Projednání Zápisu z 8. schůze kontrolního 

výboru
d) Projednání Zápisu ze 4. schů ze finančního 

výboru

2. Zastupitelstvo obce 
schvaluje:
a) Rozšíření programu zasedání o nový 

bod 10. Schválení rozpočtového opatře-
ní č. 7/2015 a o nový bod 11. Schválení 
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje v maximální 
výši 44,17% celkových skutečně vyna-
ložených uznatelných nákladů na realizaci 
projektu „Kanalizace Krmelín – II. etapa“, 
maximálně ve výši 500 000 Kč. Původ-
ně označené body 10. až 12. budou nově 
označeny 12. až 14. a rozšíření programu 

 o nový bod 15. Vypovězení smlouvy firmě 
Tachezy. Původně označené body 13 až 15 
budou nově označeny 16. až 18.

b) Žádost o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu obce Krmelín pro rok 2016, spolek - 
TJ Sokol Krmelín, ve výši 100 000 Kč

c) Rozpočet obce na rok 2016 - bez výhrad 
(viz. příloha)

d) Rozpočtový výhled obce na roky 2017 
a 2018

e) Rozpočtové opatření č. 7/2015

f) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje - dotační pro-
gram: „Program na podporu přípravy 
projektové dokumentace 2015 – projekt: 
Kanalizace Krmelín – II. etapa (v maximál-
ní výši 500 000 Kč)

g) Ukončení pořizování změny č. 4 Územní-
ho plánu obce Krmelín

h) Pořízení Územního plánu Krmelín (§6, 
odst. 5 písm. a) Stavebního zákona

ch) Směnu nově odměřeného pozemku pí. 
Aleny Smetanové parc. č. 138/2 – ostat-
ní plocha, ostatní komunikace o výměře 
15 m2 za nově odměřený pozemek obce 
Krmelín parc. č. 141/3 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 14 m2.

i) Zrušení usnesení z 5. zasedání zastupitel-
stva obce bod 4 a) – nebyl nutný a zrušení 
usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce 
bod 3 b) – bude zpracován nový ÚP

 3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) Vysvětlit zastupitelům obce rozdíl mezi 

zadávací dokumentací a úvěrovou 
smlouvou na financování kanalizace do 
31. 3. 2016

b) Radě obce oslovit zájemce o využití pozem-
ku parc. č. 787/1 a pozemku parc. č. 788 
do 31. 3. 2016

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 22. 12. 2015 v Obecním domě

Vydává Obecní úřad Krmelín v nákladu 900 kusů. Toto číslo vychází 21. 3. 2016. 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: krmelinskyzpravodaj@seznam.cz, 
krmelin@krmelin.cz. Uzávěrka příštího čísla je 1. 6. 2016. 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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Dosud nejsou k dispozici všechny 
potřebné podklady pro zahájení kolau-
dačního řízení. Jde zejména o nutný 
souhlas vlastníků u pozemků, jež byly 
stavbou dotčeny z titulu potřebného 
dodatečného povolení. Nepříznivé počasí 
tohoto období navíc realizaci oprav dále 
termínově posouvá. Plánovaná kolaudace 
stavby v měsíci březnu bude minimálně 
o měsíc posunuta. Majitelé nemovitostí, 
jejichž připojení je možné až po proběh-
lém kolaudačním řízení budou o termínu 
připojení písemně uvědoměni.

Součástí jarních prací na této stavbě 
bude i odstraňování zapsaných nedo-
dělků nebránících užívání stavby, které 
bude zhotovitel provádět do 30. 5. 2016. 
Jedná se o terénní úpravy po poklesech 
v místech realizovaných stok, výškové 
úpravy poklopů v komunikacích i teré-
nu a podobně. Situace bude ověřována 
pochůzkami v trase stavby, přivítáme 
však i upozornění vlastníků na stav, jež 
vyžaduje úpravu nebo opravu.

Obec Krmelín získala dotaci na projek-
tové práce pro dostavbu kanalizační sítě 
v obci – KANALIZACE KRMELÍN - II. 
etapa, kterou současný projekt neobsaho-
val. Jedná se o lokality ulice Zahradnické, 
ulice Na Brodě s přilehlými nemovitostmi 
a lokalitu Světlova od silnice I/58 po ulici 
V Zahradách. Na zajištění komplexní pro-
jektové přípravy pro tuto dostavbu včetně 
potřebných inženýrských činností až po 
kolaudaci a autorský dohled projektanta 
bylo vypsáno výběrové řízení, kterého se 
zúčastnily čtyři firmy. Celkové hodnocení 
bude zveřejněno na webových stránkách 
obce. Součástí přípravných prací na zajiš-
tění projekční přípravy bude i zjištění 
stávajícího stavu splaškových kanalizací 
u jednotlivých nemovitostí, které jsou 
potřebné pro reálný návrh kanalizační 
sítě. Prosíme proto vlastníky nemovitostí, 
kteří budou v rámci těchto prací osloveni, 
o zodpovědnou a vstřícnou spolupráci.

Ing. Jiří Černík

Kanalizace Krmelín

Nedávné kontroly odhalily po celém 
Moravskoslezském kraji stovky neozna-
čených domů. Ty komplikují práci pošťá-
ků i záchranářů. Domkaři o povinnosti 
označení často nevědí, nebo se jim jedno-
duše tabulky s domovními čísly připev-
ňovat nechce.

Čísla popisná a evidenční přidělu-
je obecní úřad. Vlastník nemovitosti 
je povinen dle ustanovení § 32 zákona 
o obcích na svůj náklad označit budo-
vu přiděleným číslem popisným či evi-
denčním a udržovat ho v řádném stavu. 

Čísla se umisťují tak, aby byla viditelná 
z veřejné komunikace. Pokud lidé svůj 
dům neoznačí, dopouštějí se přestupku. 
Za nesplnění této povinnosti může být 
dle přestupkového zákona vlastníkovi 
nemovitosti udělena pokuta až deset tisíc 
korun.

Pokud tedy patříte mezi ty, kteří svůj 
dům nemají touto domovní cedulkou 
označen, prosíme o zjednání nápravy ve 
vlastním zájmu. 

Zpracovala Ing. Yveta Kovalčíková

Domům chybí čísla popisná
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Rekapitulace
papír 9,12 t • plast 22,65 t • sklo směsné  
26,35 t • kov směs 0,186 t • nápoj. karton 
0,088 t

V loňském roce, na základě výše 
uvedených údajů, 
byla celková odměna 
ve výši 205 360,50 Kč. 

Tato částka je odměnou, kterou společnost 
EKO-KOM, a.s. platí za zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů. Odměna 
je vypočtena na základě zaslaného výkazu 
(OZO) a uzavřené Smlouvy o zajištění zpět-
ného odběru a využití odpadů z obalů. 

Produkce odpadů v obci Krmelín 
v roce 2015
Název druhu odpadu  . . . . . . . . . množství v tunách

Papír a lepenka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,919

Plasty  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,928

Sklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,350

Biologicky rozložitelný odpad . . . . . . . . . . . . . . . . . .85,344

Jiný biologicky nerozložitelný odpad . . . . . . . . . . . .25,900

Směsný komunální odpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320,486

Objemný odpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54,170

Sběr starého papíru a použitého 
potravinářského oleje 
Termíny sběru: 
4. - 5. dubna 2016 - 7 hod - 8.30 hod
2. - 3. května 2016 - 7 hod - 8.30 hod
6. - 7. června 2016 - 7 hod - 8.30 hod

Starý papír, nebo nově i starý olej můžete 
odevzdat v těchto termínech a čase u ZŠ 
v Krmelíně. S odběrem Vám pomohou 
zaměstnanci školy i obce.

Svoz odpadu 
ze zeleně 

Pravidelný svoz biologicky roz-
ložitelného odpadu ze zahrádek (trá-
va a listí, spadané ovoce) ze speciál-
ních hnědých nádob na bioodpad, 
které mají občané objednány, bude 
probíhat opět v období od 1. 4. 2016 
do 30. 11. 2016. Pokud by došlo ze 
strany svozové firmy ke změně svo-
zového dne oproti loňskému roku (tj. 
1x za 14 dní, sudý kalendářní týden 
v pátek), bude každý poplatník touto 
firmou písemně informován. 

Noví zájemci o tuto službu se 
mohou přihlásit o dodání nádoby 
a zajištění svozu v kanceláři Obecní-
ho úřadu Krmelín, telefonicky či elek-
tronicky na tyto kontakty: 

Ludmila Havránková, 
havrankova@krmelin.cz, 

tel. 558 674 046 

Hana Plačková, 
plackova@krmelin.cz, tel. 558 637 911 

Biologicky rozložitelný odpad 
z těchto nádob je svážen na kom-
postárnu OZO Ostrava a využit 
k výrobě kompostu a zeminových 
substrátů. Nádoba je odvětraná, aby 
v ní odpad ze zeleně nezahníval. 

Poplatek

Poplatek za biologicky rozložitel-
ný odpad rostlinného původu pro 
období 1. 4. 2016 – 30. 11. 2016 je dle 
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 
splatný ke dni 30. 4. 2016 a stanoven 
v této výši: 
• tarif G2 01 objem nádoby 120 l 

částka Kč 776,-- 

Tříděný odpad 
v Krmelíně za rok 2015
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• tarif G3 01 objem nádoby 240 l částka 
Kč 912,-- 

• tarif G4 01 objem nádoby 770 l částka 
Kč 2.024,-- 

Možnost jednorázové platby poplatku: 
* hotově v kanceláři Obecního úřadu 

v Krmelíně 
* bezhotovostně: 
bankovní spojení: ČS a. s. Karviná, 

pobočka Brušperk 
č. účtu: 1681981389 , kód banky: 0800 
variab. symbol: 13371xxx (tj. číslo popis-

né, např. 1337001) 
konstantní symbol: 3558 

Splatnost poplatku je ke dni 
30. 4. 2016. 

Z knihovny 
V roce 2015 jsem nakoupila pro knihov-

nu 483 knih. Z toho 118 knih pro děti 
a 365 pro dospělé. Obecní úřad zaplatil 
za časopisy a knihy celkem 80 274 Kč. 

V knihovně máme registrováno 243 
čtenářů, z toho 59 chlapci a muži a 184 
děvčat a žen. Nejstarší registrovaný čte-
nář má 86 let, nejmladšímu jsou 3 roky. 
Místních 227 čtenářů a ostatních 16. 

Za loňský rok si čtenáři vypůjčili 11 402 
knih a 874 časopisů. Webovou stránku 
www.naseknihovna.cz navštívilo 4 288 
čtenářů. Dozvíte se v ní mimo jiné, jaké 
akce v knihovně pořádáme. Elektronický 
katalog knih, který je součástí webových 
stránek, shlédlo 618 občanů. V katalogu 
si můžete vyhledat všechny knihy, které 
v knihovně máme. Přes katalog si regis-
trovaný čtenář může půjčenou knihu 
rezervovat. Loni tuto službu využilo 49 
občanů. 

Pro čtenáře a návštěvníky je knihovna 
otevřena vždy v pondělí a středu od 16.30 
hod do 19 hod, v pátek od 16 do19 hod. 
Prodloužení výpůjční doby knih a časo-
pisů je možno dohodnout telefonicky na 
čísle 558 640 830, nebo e-mailem: knihov-
na.krmelin@seznam.cz 

Víte, že 1. březen je Světový den knihy? 
Tento den byl určený UNESCO jako celo-
světový svátek knihy a čtení, a je připo-
mínán ve více než 100 zemích po celém 
světě. V pátek 1. dubna od 18.30 hod 
proběhne v naší knihovně „Noc s Ander-
senem“ pro žáky z 5. třídy ZŠ Krmelín. 
Provoz knihovny bude tento den pouze 
do 18.30 hod. 

Na vaši návštěvu se těší a hodně hez-
kých chvil při čtení přeje 

Marie Vašicová, vedoucí knihovny. 

Novela zákona 
o silničním provozu

Ve Sbírce zákonů vyšla 5. února 2016 
novela č. 48/2016 Sb. Novela nabývá 
účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, 
tedy 20. února 2016. 

Změny
Nejvýraznější změnou je nová povin-

nost chodců nosit reflexní prvky při 
pohybu na vozovce mimo obec při 
snížené viditelnosti. Povinnost použít 
reflexní oděvní prvek budou mít chodci 
při pohybu po krajnici nebo okraji vozov-
ky mimo obec v místě, které není osvět-
leno veřejným osvětlením. Prvky z retro-
reflexního materiálu musí mít chodec na 
sobě umístěné tak, aby byly viditelné pro 
ostatní účastníky provozu na pozemních 
komunikacích. Pokud již takové prvky 
má přímo některá součást oblečení, je to 
dostačující. Při nedodržení hrozí pokuta 
až 2 tisíce korun.
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Termíny
Termíny svozu a zneškodnění objemo-

vého odpadu od obyvatel obce Krmelín 
• sobota 2. 4. 2016 v ranních hodinách, 

odvoz kontejnerů po 12 hodině
• sobota 18. 6. 2016 v ranních hodinách, 

odvoz kontejnerů po 12 hodině
• sobota 1. 10. 2016 v ranních hodinách, 

odvoz kontejnerů po 12 hodině

Rozmístění
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

Nebezpečný odpad
Přistavení mobilní sběrny na nebezpeč-

né odpady
v pátek 20. 5. 2016 od 12 do 17 hod. plo-

cha vedle Hasičského domu
v sobotu 21. 5. 2016 od 8 do 12 hod. par-

koviště vedle hostince Na Světlově
v pátek 30. 9. 2016 od 12 do 17 hod. plo-

cha vedle Hasičského domu
v sobotu 01.10.2016 od 8 do 12 hod. par-

koviště vedle hostince Na Světlově

Velkoobjemový odpad Ukliďme Česko
Komise pro kulturu, školství a sport 

vyhlašuje 

1. ročník - ukliďme Krmelín

Termín: 16. dubna 2016
Sraz: v 9 hodin na hřišti TJ Sokol Krme-

lín

Lokality k úklidu: 
Příčná cesta
Důl
Máchovec
Úklid proběhne ve třech skupinách, 

po ukončení akce malé občerstvení pro 
všechny účastníky. Srdečně jsou zváni 
dospělí i děti, kterým není lhostejné, jak 
naše obec vypadá a jsou ochotni přiložit 
ruce k dílu. Pytle na odpad zajištěny. 
Rukavice s sebou.

Pokud někdo ví o nelegální skládce, 
prosím nahlaste to na Obecní úřad Krme-
lín. Děkujeme.

Více informací o této celorepublikové 
akci najdete na www.uklidmecesko.cz 

„Ukliďme svět, ukliďme Česko nevznik-
lo jen proto, abychom uklidili černé 
skládky a nepořádek. Hlavním cílem je 
dosáhnout stavu, kdy budeme žít v čis-
tém prostředí a podobné akce už nebu-
dou dávat smysl. Myslíme si, že s preven-
cí je důležité začít v mladém věku. Proto 
chceme dětem a mládeži zprostředkovat 
autentický zážitek úklidu nepořádku, či 
černé skládky. Kdo jednou uklízel, víc-
krát neznečistí,“ věří Radek Janoušek, 
předseda spolku Ekosmák. „K akci se 
však mohou přidat nejen mládežníci, ale 
všichni bez rozdílu věku, kterým není 
stav naší krajiny lhostejný. Dne 16. dubna 
jdeme společně na to!“
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Vážení spoluobčané, rád bych Vás 
informoval o bezpečnostní situaci ve 
služebním obvodu Obvodního oddělení 
Policie České republiky Brušperk. 

Který zahrnuje Města Brušperk a Pas-
kov a obce Řepiště, Žabeň, Staříč, Fryčo-
vice, Stará Ves nad Ondřejnicí a Krme-
lín, PČR prověřovala od 1. 1. 2015 do 
31.12.2015 celkem 222 trestných činů, 
229 přestupků, 1169 dopravních přestup-
ků a dalších 379 spisů běžné pořádkové 
agendy, což je celkem 1999 spisů. U pro-
věřovaných trestných činů je nutné uvést, 
že z celkového počtu 222 trestných činů 
bylo 32 trestných činů odloženo s odů-
vodněním, že se trestný čin nestal, popř. 
odevzdáno správnímu orgánu s pode-
zřením ze spáchání přestupku. Lze kon-
statovat, že již dva roky po sobě dochází 
k výraznému poklesu trestné činnosti. 
V roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 ten-
to pokles činí 20 %, přičemž objasněnost 
trestné činnosti v roce 2015 činila 55 %. 

V Krmelíně
V obci Krmelín došlo od 1. 1. 2015 do 

31. 12. 2015 k 23 trestným činům, 166 pře-
stupkům (včetně 139 dopravních přestup-
ků), což v porovnání s rokem 2014 zna-
mená pokles trestné činnosti o 1 trestný 
čin. Objasnit se podařilo, či je před objas-
něním 15 trestných činů. 

U trestných činů převažují majetkové 
delikty, zejména krádeže vloupáním do 
motorových vozidel, zanedbání povinné 
výživy, trestné činy obecně nebezpeč-
né a ohrožující, pro představu se jedná 
o různé formy ublížení na zdraví, řízení 
motorových vozidel pod vlivem alkoho-
lu, drog, maření úředního rozhodnutí, 

apod. Ačkoli pokles trestné činnosti je 
zaznamenán téměř u všech druhů trest-
né činnosti, zejména pak u majetkových 
trestných činů, např. krádeží vloupáním, 
v jedné oblasti trestné činnosti je naopak 
zaznamenán výrazný nárůst a to u trest-
ných činů proti životu a zdraví a dále 
u trestných činů narušující soužití. Jedná 
se zejména o různé formy úmyslného či 
nedbalostního ublížení na zdraví, týrá-
ní osoby ve společném obydlí, veřejnos-
ti známé pod obecným pojmem domácí 
násilí a také různé formy nebezpečného 
vyhrožování, popř. nebezpečného proná-
sledování a vydírání.

Buďt pozorní
Vážení spoluobčané, chtěl bych 

Vás požádat, abyste i nadále věnovali 
pozornost tomu, co se děje ve vaší obci 
a v případě potřeby jste se co nejrych-
leji obraceli na Policii ČR, na telefonní 
číslo 558 666 222, což je přímo na naše 
obvodní oddělení PČR Brušperk, možno 
i na služební mobilní telefon a to na číslo 
725 516 485, nebo na tísňovou linku 158. 
Bez Vaší pomoci nemůžeme být nikdy 
tak úspěšní, jak bychom si všichni přáli. 
V minulosti jsme na základě všímavosti 
občanů objasnili několik trestných činů 
s tím, že byl pachatel zadržen přímo na 
místě trestného činu nebo byl na zákla-
dě významných a přesných informací od 
občanů, později dohledán.

Magistrát města Frýdku-Místku na 
základě Veřejnoprávní smlouvy s obcí 
Krmelín projednával 19 přestupků za rok 
2015.

Za kolektiv OOP Brušperk 
npor. Mgr. Kamil Václavík

POLICIE Brušperk
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Počet obyvatel obce 
k 31. 12. 2015

I v loňském roce pokračoval trend růstu 
počtu obyvatel naší obce, k 31. 12. 2015 
zde bylo hlášeno k trvalému pobytu 2 277 
obyvatel. 

V průběhu roku se narodilo 18 dětí, 10 
chlapců a 8 děvčat. K vítání občánků do 
svazku obce jsou zváni dítě a jeho rodiče 
na základě předem vyplněného souhla-
su dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v účinném znění, doda-
ného obecnímu úřadu. Formulář je mož-
né obdržet v kanceláři Obecního úřadu 
Krmelín, případně nalézt na interneto-
vých stránkách obce www.krmelin.cz. 

Krmelín - počet obyvatel

všichni obyvatelé. . . . . . . . . . . . . . . . 2 277

     muži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 113

     ženy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 164

z toho děti do 15 let  . . . . . . . . . . . . . . 350

     hoši  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

     dívky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

V roce 2015 nás navždy opustilo 11 
mužů a 3 ženy. Rodinám zemřelých obča-
nů vyjadřujeme hlubokou soustrast. 

Statistiky Úřadu práce 
Frýdek-Místek

Nezaměstnanost k 31. 1. 2016

Počet obyvatel ve věku 15-64 let  . . . . . . . . . . . . 1516

Počet žen ve věku 15-64 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754

Počet uchazečů  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Počet uchazečů - žen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Počet uchazečů základ. stupně vzdělání  . . . . . . . . . 6

Počet uchazečů OZP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Počet uchazečů – evidence nad 12 m. . . . . . . . . . . . 7

Počet uchazečů - absolventů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Podíl nezaměstnaných osob 

z dosažitelných uchazečů . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,0

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných 

uchazečů - žen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7

Počet uchazečů potřebujících zvláštní péči  . . . . . . . 0

Počet uchazečů potřebujících zvláštní péči - ženy . . 0

Počet uchazečů ve věku do 24 let  . . . . . . . . . . . . . . . 6

Počet uchazečů ve věku nad 50 let . . . . . . . . . . . . . 14

Počet uchazečů starších 60 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Průměrný věk uchazečů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,7

Průměrný věk uchazečů - ženy  . . . . . . . . . . . . . . 45,3

Počet uchazečů – evidence nad 24 m. . . . . . . . . . . . 5

Počet uchazečů žen v evidenci nad 24 m.  . . . . . . . . 3

Průměrná doba evidence (dny) . . . . . . . . . . . . . . . 525

VÝZVA REDAKČNÍ RADY: 

PODĚLTE SE O HISTORICKÉ 
FOTOGRAFIE A DOKUMENTY

Vážení občané, pokud máte doma 
historické fotografie Krmelína, nebo 
zajímavé dokumenty, podělte se o ně 
s ostatními. Můžete nám je zaslat na 
e-mailovou adresu zpravodaje krme-
linskyzpravodaj@seznam.cz, nebo 
zanést na Obecní úřad, kde je naske-
nují nebo ofotí a vrátí vám je.

Děkujeme, členky redakční rady 
zpravodaje Krmelína
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Poplatek ze psů
V souvislosti s novým rokem připomí-

náme držitelům psů, že do 31. 3. 2016 je 
dle Obecně závazné vyhlášky obce Krme-
lín č. 1/2010 o místních poplatcích splat-
ný poplatek ze psů. 

Poplatek je možno 
uhradit hotově v kanceláři 
obecního úřadu, případně 
bezhotovostně:
číslo bankovního účtu Obce Krmelín: 

1681981389/0800
variabilní symbol: 1341 + číslo popisné 

rodinného domu
specifický symbol: datum narození
konstantní symbol: 3558

Sazba poplatku 
za kalendářní rok činí
a)  za prvního psa 180 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa té-

hož držitele 276 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel 

invalidního, starobního, vdovského 

nebo vdoveckého důchodu, který je 
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo 
poživatel sirotčího důchodu 90 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 Kč,

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

•  za druhého a každého dalšího psa té-
hož držitele v nájemním domě 540 Kč,

•  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 Kč,

h) za druhého a každého dalšího psa té-
hož držitele v nájemním domě, poživa-
tele invalidního, starobního, vdovské-
ho nebo vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo 
poživatele sirotčího důchodu 276 Kč.

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
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V jarních měsících se uskuteční dvě 
vzpomínkové akce na počest zesnulého 
generála Ing. Mikuláše Končického, pří-
slušníka čs. samostatné tankové brigády, 
který zemřel 13. prosince 2015. Generál 
bojoval na Dukle, u Jasla a osvobozoval 
Ostravu a taky Krmelín a Starou Ves nad 
Ondřejnicí. Za svůj život zasvěcený vlas-
ti, svobodě a demokracii byl mnohokrát 
vyznamenán.

Československá obec legionářská, jed-
nota Ostrava 1, pořádala v sobotu 19. 
března 2016 výšlap na Lysou horu jako 
Memoriál gen. Mikuláše Končického.

Český svaz bojovníků za svobodu 
Ostrava (gen. Končický byl dlouholetým 
předsedou městského výboru ČSBS) 
pořádá v sobotu 16. dubna Pochod po sto-
pách bojovníků za svobodu. Starty budou 
ve Štítině a v D. Lhotě, cíl u Památníku 
v Hrabyni. Vítáni budou i krmelínští 
a staroveští cyklisté.

Připomínám, že v roce 1945 byl tehdejší 

rtn. M. Končický jedním z velitelů posled-
ních 7 československých tanků 6. praporu 
při osvobozování Ostravy. Přímo se pak 
podílel 2. května na osvobozování Krme-
lína (boj začal po 9.30 hod) a pozdě večer 
taky osvobozoval Starou Ves n. O. (tanky 
č. 603 – rtn. Šerák, 725 – rtn. Opočenský, 
věžové číslo tanku rtn. Končického není 
známo a čtvrtý tank asi věž. č. 843 – des. 
Zámečník, nabíječem byl voj. Fr. Čep, 
pozdější občan sousedních Proskovic). 

ČSBS Ostrava zve na tuto akci mládež 
i dospělé občany obou obcí. Mohou tak 
pěšími pochody nebo na kolech neoká-
zale uctít statečnost a památku tohoto 
osvoboditele Krmelína i Staré Vsi. A také 
památku dalších Končického spolubojov-
níků i obětí 2. světové války z řad spolu-
občanů i osvoboditelů. 

Karel Sýkora, O.-Proskovice

Pocta generálu Končickému

Změny příměstských linek 
autobusového dopravce Arriva Morava

Dne 28. února 2016 vešly v platnost jízdní řády příměstských 
linek, které v naší obci zajišťuje ARRIVA MORAVA a. s. Jízdní řády 
linek č. 333, 371, 372, 373, 374, 376, 378, 379, 621, 641 a 670 (případ-
ně i dalších) mohou občané obdržet v kanceláři Obecního úřadu 
v Krmelíně. 

Pracovníci obecního úřadu rovněž přijímají připomínky k jízd-
ním řádům, které budou následně postoupeny dopravci k vyřízení.
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V tradiční Tříkrálové sbírce na podpo-
ru lidí v nouzi se díky štědrosti obyvatel 
Ostravy a dalších obcí a za účasti oko-
lo třinácti set dobrovolných koledníků 
shromáždila částka 1 673 867 Kč. Pro-
středky z veřejné sbírky využije Charita 
Ostrava a Charita sv. Alexandra na pod-
poru služeb klientům mobilního hospice, 
pro lidi ohrožené sociálním vyloučením, 
seniory, lidi se zdravotním postižením 
v chráněných dílnách nebo přímou hmot-
nou pomoc lidem v obtížné životní situaci.

V naší obci, kde probíhala sbírka ve 
dnech 2. - 3. ledna 2016, byla vybrána část-

Tříkrálová sbírka 2016
ka 57 590 Kč, což ve srovnání například 
s Brušperkem, který má více obyvatel, 
a kde se vybralo 59 362 Kč, je skvělé čís-
lo. Je vidět, že lidem v obci není lhostejný 
osud lidí, kteří nutně potřebují pomoci. 
Koledníci měli k dispozici 9 pokladniček, 
kam lidé mohli vhazovat své finanční dary. 

Přehled záměrů využití Tříkrálové sbír-
ky je dostupný na webu www.ostrava.
charita.cz.  Všem lidem, kteří se jakkoli 
podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové 
sbírky 2016, děkujeme.

Zpracovala Ing. Yveta Kovalčíková

V poslední době se v některých kruzích 
šíří informace o záměru výstavby haly na 
chov slepic, které jsou založeny na subjek-
tivních pocitech bez snahy o poznání čin-
nosti obce v dané záležitosti jednající.

Zástupce budoucího investora požádal 
dne 15. 1. 2016 obec o předběžné vyjádře-
ní k záměru výstavby haly na chov slepic 
na pozemku parc. č. 684/1 v katastrálním 
území Krmelín (v areálu bývalého družstva 
Zemkovo). Touto záležitostí se zabývala 
stavební komise dne 4. 2. 2016 s tím, že 
se mají zjistit okolnosti, které způsobily 
nesouhlas s touto stavbou v katastrálním 
území Nová Bělá. Z jednání s bývalým i 
současným starostou obce vyplynulo, že 
zamítavé stanovisko s touto stavbou vydal 
Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního 
architekta a stavebního řádu (záměr je v 
rozporu s Územním plánem Ostravy).

S žádostí o předběžné stanovisko obce 
bylo doloženo Vyjádření Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Odboru územního rozvoje 

a stavebního řádu, Oddělení územního 
rozvoje ve znění: Záměr výstavby haly 
pro chov drůbeže na pozemku parc. č. 
684/1 katastrální území Krmelín není v 
rozporu se záměry územního plánování, 
zejména s platným Územním plánem 
obce Krmelín ani se Zásadami územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje.

Na dalším jednání stavební komise dne 
3. 3. 2016 byly vzaty v úvahu nově zjiš-
těné skutečnosti a na základě společného 
stanoviska všech členů komise bylo obcí 
vydáno předběžné vyjádření s tímto závě-
rem: Vzhledem k tomu, že umístění haly 
je v blízkosti několika rodinných domů, 
je obava ze zhoršení životního prostředí a 
tím snížení kvality bydlení v této lokalitě. 
Z uvedených důvodů obec Krmelín tuto 
stavbu nedoporučuje.

Všem, kteří prahnou po pravdivých 
informacích, tyto s radostí poskytneme.

Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Informace rady obce
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Z naší farnosti… 
Poděkování 
za benefiční koncert 

Děkuji všem, kteří se zúčastnili VIII. 
Vánočního benefičního koncertu - dětem 
z mateřské a základní školy a jejich 
paním učitelkám, které připravily hezký 
program, letošním hostům - Proskovické 
schole a cimbálové muzice Ondřejnica. 

Poděkování patří také místním hasi-
čům, kteří nám každoročně zapůjčují 
židle na benefiční koncert. 

Výtěžek koncertu letos činí 44 444 Kč 
a bude použit na výstavbu centra setkává-
ní, které bude sloužit sociálnímu zázemí 
kostela. Všem dárcům upřímné Pán Bůh 
zaplať!  

Velikonoční bohoslužby 
v kostele sv. Jana a Pavla v Krmelíně 

24. 3. 2016 ZELENÝ ČTVRTEK 
16:45 Mše svatá na památku poslední-
Večeře Páně 
18:00 - 21.00 Bdění v Getsemanech 

25. 3. 2016 VELKÝ PÁTEK
9:00 - 15.00 Adorace 
15:00 - Obřady Velkého pátku 

26. 3. 2016 BÍLÁ SOBOTA
8:00 Modlitba ranních chval 
8:00 – 10.00 Bdění u Božího hrobu 
20:00 Obřady Velké noci 

27. 3. 2016 BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
8:45 Mše svatá, žehnání pokrmů 

28. 3. 2016 VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
8:45 Mše svatá 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov 

VYHLAŠUJE ve dnech 13. 6. – 17. 6. 2016

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení - dámské, 

pánské, dětské
• Lůžkovin, prostěradel, ...
• Látky
• Domácí potřeby...
• Peřiny, vatované přikrývky, 

polštáře a deky 
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky

Věci zabalené do igelitových pytlů 
či krabic, můžete odevzdat v době 
úředních hodin obecního úřadu v pří-
zemí budovy.

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme.
Diakonie Broumov

Velikonoční přání 
Velkopáteční pohled na kříž není to 

poslední, co vidíme ze života Ježíše. Je to 
pohled poznání, že někdo naše problémy, 
těžkosti, smutky a nepohody zná a řeší. 
Pohled nedělní na prázdný hrob nás má 
ubezpečit, že život člověka je něco víc, 
než jen pár desítek let života zde na zemi. 
V tom je podstata Velikonočních svátků. 
Přeji všem čtenářům a obyvatelům Krme-
lína: „Ať vám VELIKONOCE přinesou do 
soukromého i rodinného života hodně 
NADĚJE A RADOSTI!“ 

Přeje P. Bohuslav Novák 

Zveme vás 
Modlitba za mír na Krmelínském kopci 
Dne 8. 5. 2016 v podvečer se budeme 

na Krmelínském kopci společně modlit 
a prosit za mír na celém světě a pokoj 
v našich rodinách. 

Smažení vaječiny na zahradě u kostela 
- 15. 5. 2016 

Boží Tělo 
Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme 26. 

5. 2016 slavnostní bohoslužbou, po kte-
ré průvodem půjdeme s Eucharistií ke 
kříži na rozcestí ulic Školní a Světlovská 
a budeme prosit za život v naší vesnici. 

Noc kostelů 2016 
Letos již podruhé proběhne Noc koste-

lů u nás v Krmelíně. Tentokrát vás zveme 
do našeho kostela 10. 6. 2016 od 18 hodin. 
S programem budete včas seznámeni. 

Pouť k svatému 
Janu a Pavlu - 26. 6. 2016 

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

tel.: 224 316 800, 224 317 203
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Jste předsedkyní Komise pro občanské 
záležitosti. Náplní práce komise je kom-
plexní péče o občana od jeho narození, 
ale nejedná se jen o slavnostní vítání 
občánků. Daří se Vám pomáhat rodinám, 
seniorům, popřípadě občanům v hmotné 
nouzi? Pomáháte s umístěním do domovů 
důchodců? Evidujete nezaměstnané, nebo 
kolik rodin potřebuje dotaci na bydlení? 

Komise pro občanské záležitosti je prá-
vem vnímána jako důležitý maják čin-
nosti Obecního úřadu ve všech rovinách 
občanského soužití v naší obci. Jsme při-
praveni komunikovat s našimi občany jak 
v rovině osobních záležitostí, tak i celoo-
becních. 

Nemůžeme ale suplovat roli sociálních 
úřadů, protože nám tato pravomoc nepří-
sluší. Pokud se však občan na nás obrá-
tí s prosbou o pomoc v jeho záležitosti, 
samozřejmě se mu snažíme pomoci - jako 
např. občanům v hmotné nouzi či s umís-
těním do domovů důchodců apod. V této 
rovině bych ale podotkla, že respektujeme 
práva každého člověka a že vůbec nemusí 
být vhodné vnucovat pomoc tam, kde je 
na místě vlastní iniciativa občana, případ-
ně kde se jde proti právu na jeho soukro-
mí. A může být velmi delikátní záležitostí 
pomáhat např. dospělým dětem umís-
tit jejich stárnoucí rodiče do domova 
důchodců a nerespektovat přitom přání 
a důstojnost starého člověka, který ani ve 
svém stáří neztrácí svou lidskou hodnotu. 

A jako výraz toho, že si starších spolu-
občanů naše obec váží, navštěvujeme je 
doma u příležitosti jejich životních jubileí, 

abychom jim mohli poblahopřát, potěšit 
dárkem a sdílet s nimi jejich život, rado-
sti, starosti, vyslechnout si jejich názory, 
připomínky nebo přání k činnosti obce. 

Pospolitost – myslíte si, že je to právě 
ona, co našim obyvatelům schází, nebo 
naopak ji zde vnímáte? Jak přistupovat 
ke sblížení nových občanů se staroused-
líky? 

Pospolitost je výrazným „lakmusovým 
papírkem“ kvality činnosti obce ve vztahu 
k občanům. Ale nedá se nařídit, musí se 
žít. Ze strany obce se projevuje podporou 
činnosti zájmových skupin, vytvořením 
možností vzájemného setkávání občanů 
při nejrůznějších společenských, rodin-
ných či obecně občanských setkáních. 
Domnívám se, že v této rovině je naše 
obec na dobré úrovni a to od roviny práce 
s dětmi až k nejrůznějším zájmovým sku-
pinám a spolkům, které naše obec pod-
poruje. A na druhé straně zde stojí noví 
občané, kteří se mají možnost zapojit do 
těchto aktivit a určitě nejsou v přístupu 
k těmto možnostem oproti starousedlí-
kům nijak znevýhodňování.

Myslíte si, že v naší obci jsou dosta-
tečné služby pro seniory a co by se mělo 
v této oblasti případně zlepšit?

Specifickou oblastí v každé obci je 
oblast podpory starších občanů. Do této 
oblasti spadají všechny potřeby v oblas-
ti fyzické, duševní a duchovní. Mám za 
to, že první dvě oblasti - oblast duševní, 
fyzická, i zdravotní jsou v obci řešené 
dobře. Pokud jde o oblast duchovní pod-
pory, jsem ráda, že za pomoci obce se 

Janu Paličkovou
Otázky pro paní doktorku
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podařilo hezky zrekonstruovat náš kos-
tel a mnozí z vás vědí, pro kolik starých 
lidí je to duchovní zázemí, kterého si moc 
váží. A je to zázemí pro všechny naše 
občany napříč generacemi až k našim 
nejmladším občánkům. 

A protože v každé nové generaci se 
vytváří i nové potřeby, budeme vděčni za 
každou novou inspiraci. 

Jste jedna z nejdéle „sloužících“ zastu-
pitelek v Krmelíně, můžete nám říci, zda 
se obec v posledních 10 letech zúčastni-
la jakéhokoliv zvelebení vesnice (když 
nepočítám zateplení a přestavbu obec-
ních budov)? Jak obec pečuje o vesnické 
památky? Zapojila se obec někdy do sou-
těže o nejhezčí obec roku? 

Myslím si, že naše obec v posledních 
letech opravdu zkrásněla. A není to jen 
přestavbou obecních budov, ale zmínila 
bych i opravu přirozené dominanty obce 
- kostela sv. Jana a Pavla, na kterou obec 
významně přispěla. Dále obec upravila 
hřbitov včetně sociálního zázemí, necha-
la opravit historické kříže a pietní místa, 
vybudovaly se cyklostezky s posezeními 
a mapami, originálně se upravil a zvelebil 
krmelínský kopec, podařilo se zrealizovat 
kanalizaci a postupně opravovat cesty 

a chodníky. A pokud jde o otázku zapojit 
se do soutěže o nejhezčí obec roku, je to 
krásná výzva pro nás všechny, ale stála 
by jednotné neuhádané úsilí zastupitelů 
a obětavé úsilí všech našich občanů, bez 
kterých by to samozřejmě nešlo. 

V centru Nové Bělé se plánovalo vybu-
dování velké drůbežárny. Tento projekt 
zde byl zamítnut. Nyní se v tichosti pře-
místil k nám, opět do centra. Proč váz-
nou informace mezi obcí a občany? Proč 
se k nim tento, ale i podobný projekt 
s výstavbou tří velkokapacitních hal, ješ-
tě nedostal? Vyrůstá zde nová průmyslo-
vá zóna? Je šance s tím ještě něco dělat? 
Jak to ovlivní životní prostředí v obci? 
Nebo v Krmelíně je to o nás bez nás? 

Tyto otázky řeší hlavně stavební komise, 
která jako účastník řízení spolupracuje se 
Stavebním úřadem v Brušperku. Nejsem 
kompetentní na tyto otázky odpovídat.

Jako zastupitelka vím, že podél cesty do 
Ostravy existuje zona lehkého průmyslu, 
která byla schválena v územním plánu 
obce v r. 2001 z důvodu vytvoření nových 
pracovních míst a nemožnosti výstavby 
rodinných domů v tomto pásmu.

 Otázky kladly členky redakční rady na 
podněty občanů Krmelína

Plánované akce v obci 
2. dubna Toulání s Kondorem
9. dubna Holubářská výstava
16. dubna Ukliďme Česko
30. dubna Stavění máje
21. května Pohárová soutěž SDH
11. června Rockshow
21. června Školní akademie
24. - 26. června Krmelínská pouť
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Maškarní bál 
v Krmelíně

V pátek 5. února 2016 se již tradičně 
konal maškarní bál pro děti, který pořá-
dala Unie rodičů při ZŠ Krmelín. I přes 
chřipkovou epidemii se sál rychle zapl-
nil a řada originálních kostýmů a masek 
vesele zbarvila taneční sál. Začátek zahá-
jilo vystoupení tanečních skupin zumba 
a latinskoamerické tance, které si připra-
vila děvčata ze ZŠ. Ke skvělé zábavě nám 
přispěli Klauni na volné noze, ti se starali 
nejen o zábavu, ale vyhlašovali i tombolu, 
která byla tentokrát nekonečná, což bylo 
zásluhou sponzorů - rodičů a přátel školy.

Proto bych touto cestou chtěla poděko-
vat nejen jim, ale i všem, kteří se podíleli 
na přípravě bálu, od chystání sálu, výzdo-
by, přípravy občerstvení a měli zásluhu 
na celkové atmosféře.

Jeden bál skončil a již začíná příprava 
dalšího ročníku, ten se tentokrát odehra-
je bez tří členů Unie, kteří letos končí, 
a společně to za pomoci přátel táhli čty-
ři roky. Věřím ale, že noví nástupci jsou 
stejně šikovní, něco od starých převzali, 
ale přijdou s novými nápady a příští roč-
ník bude opět posunut kousek dál.

Za Unii rodičů děkuje 
Ing. Yveta Kovalčíková

Už umíme 
plést vánočky 

V úterý 2. března 2016 navštívila 5. tří-
da ZŠ novou pekárnu pekařství Boček. 
Do tajů pekařského umění nás zasvě-
coval vedoucí provozu pan Kocmunda. 
Všechny nás pasoval na nové síly pekár-
ny a dal nám za úkol uplést vánočku. Ple-
tení se nám pletlo, ale trpělivost přinesla 

ovoce a každý si svou vánočku nakonec 
upletl. Nadšení bylo veliké a o to větší, 
když jsme se dověděli, že si své výrob-
ky můžeme po upečení odnést domů. 
Vánočky odvezli do kynárny a my jsme 
se šli podívat do plného provozu. Začali 
jsme ve skladě surovin, kde jsme po čichu 
hledali směs na výrobu perníku. 

Poté jsme se přemístili ke strojům, díva-
li se, jak se míchá těsto, a velice dlouho 
obdivovali složitou výrobu listového těs-
ta. Nakoukli jsme do chladírny, prošli se 
mrazákem a ohřáli se u pecí. S velkým 
zaujetím jsme sledovali, jak se plní a zdo-
bí máslové koláčky. Vůně pekárny nám 
trhala nos a trápila naše chuťové buňky, 
zaměstnanci pekárny nás však netrá-
pili a dali nám ochutnat některé hotové 
výrobky. 

Děkujeme za krásně a smysluplně strá-
vené odpoledne, děkujeme panu Bočkovi 
za umožnění nakouknout do jeho krá-
lovství, panu Kocmundovi za čas, který 
nám věnoval, a maminkám paní Šlachto-
vé a Kovalčíkové za doprovod a zajištění 
exkurze. 

Mgr. Marcela Vlčková 

Sněhuláci pro Afriku
Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepo-

staví, mnozí z nich se ale nedostanou ani 
do školy. 

Na první informaci nic nezměníme, 
s tou druhou je v našich silách něco udě-
lat. Toto je motto charitativní akce Sněhu-
láci pro Afriku 2016, projektu, do kterého 
se letos zapojila i naše škola. 

Protože sněhové podmínky nám taky 
letošní zimu příliš nepřály, část dětí stavě-
la sněhuláky tak, jak to mají děti v zimě 
nejraději – ze sněhu a část žáků vyrobi-
la hezké sněhuláky ve výtvarné výcho-
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vě. Jak ale stavěním či tvořením žáci 
pomohli? Následovala druhá část akce, 
kdy rodiče a děti odevzdaly třídním uči-
telkám dobrovolný příspěvek, který bude 
sloužit k převozu kol do Afriky. A jestli 
jste loni odevzdali starou lékárničku, tak 
za peníze vybrané právě v sněhulácích, se 
Vaše lékárnička společně s koly dostala 
k lidem, kteří tuto pomoc potřebují. Kon-
tejnerů s koly už odjelo několik a chystají 
se další. Více si o charitativní akci můžete 
přečíst na stránkách www.snehulacipro-
afriku.cz. 

Zbývala poslední část akce – spočí-
tat drobné mince i papírové bankovky 
a odměnit žáka, který si tipl nejblíže, 
kolik se ve škole podaří vybrat peněz. 
Všem, kteří přispěli, děkujeme, podařilo 
se vybrat 3 337 Kč a nejblíže této částce 
byla Klárka Norysová s tipem 3 320 Kč. 

Poděkování patří také vedení školy, 
paním učitelkám, Unii rodičů a hlavně 
všem dětem, bez kterých by tato akce 
neproběhla.           

     
Mgr. Míša Klimková
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Aktuality 
ze ZŠ Brušperk

V brušperské škole už bezmála 20 let 
používáme elektronický systém eviden-
ce veškeré školní dokumentace. Před pár 
lety jsme zprovoznili elektronickou třídní 
knihu, která se nám velmi osvědčila. Řada 
škol, především pak středních, víceletá 
gymnázia a některé základní, používají 
elektronickou žákovskou knížku (eŽK). 
I my jsme se rozhodli, že nastala chvíle, 
kdy tento způsob evidence známek chce-
me zkusit taky.

Aktuálně máme připraveno „digitální 
prostředí“, které jsme pár měsíců testo-
vali. Elektronická eŽK bude zatím urče-
na jen žákům druhého stupně (a jejich 
rodičům). Každý žák už má zřízen svůj 
jedinečný přístup do své eŽK. Rodičům 
byly zaslány přihlašovací údaje s vyge-
nerovaným uživatelským jménem a hes-
lem a odkaz pro přihlášení je umístěn na 
webu školy.

V následujících několika týdnech bude 
systém papírové a elektronické ŽK zdvo-
jen, a to pro účely testování v plném 
provozu. Až se ukáže, že lze papírovou 
ŽK pro zápis známek vypustit, budeme 
o tomto rodiče informovat. Papírovou ŽK 
pak ponecháme pouze pro omluvenky 
a jiná sdělení.

V eŽK lze kromě známek najít některé 
další informace – osobní údaje vedené ve 
školní matrice, přehled absence, rozvrh 
hodin, seznam vyučujících, plán školních 
akcí…

Přístup do eŽK je připraven i pro mobil-
ní zařízení se systémem Android. Pro 
iOS a Window Phone je aplikace vyvíje-
na a měla by se v brzké době objevit ke 
stažení.

Jsme si vědomi toho, že oba způsoby 
vedení ŽK (papírová i eŽK) mají své výho-
dy a nevýhody. Věříme, že nám pomůžete 
překonat případné úvodní těžkosti 
a budete s eŽK spokojeni. V případě 
dotazů nás kontaktujte prostřednictvím 
oficiálního emailu zsbrusperk@seznam.
cz. Dotazy i odpovědi budeme zveřejňo-
vat na webu školy. 

Před koncem tohoto školního roku 
chceme zhodnotit průběh zavádění eŽK 
a připravit eŽK na nový školní rok.

Mgr. Aleš Vyvial, ředitel školy

Tady jsme doma
I letos je naše škola zapojena do celo-

státního projektu „Tady jsme doma“, 
který podporuje začleňování folklóru 
do škol a uvědomování si svých koře-
nů a objevování bohatství, které nám 
zanechali náš předkové.

V prosinci jsme v sále školy zpívali 
společně naše krásné lašské koledy. 
Nanečisto si vyzkoušeli některé vánoč-
ní zvyky a obyčeje.

Únor je pro nás ve znamení „Maso-
pustu“. Na tento obyčej se děti obzvláš-
tě těší. Tanec, hry, soutěže jsou víta-
ným zpestřením v běhu školního roku.

Březen, za kamna vlezem... My se ale 
opět sejdeme v sále. Jarní pošta dětem 
doručí úkoly spojené s jarními lidový-
mi zvyky. Společně se o ně podělíme 
a pak vyrazíme. Kam? No přece vynést 
Mařenu!

Těšíme se na jaro, těšíme se na spo-
lečné setkávání a prožívání toho, co 
možná, i když trochu jinak, prožívaly 
generace před námi.

Mgr. Yvona Voráčová
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Již třetím rokem vyhlašuje školní druži-
na při ZŠ T. G. Masaryka v Krmelíně 
soutěž „O nejlepšího sběrače kaštanů“. 
Nápad se zrodil v hlavě jedné paní vycho-
vatelky, která má ráda přírodu a chtěla 
dětem ukázat, jak lehce může obyčejný 
člověk udělat dobrý skutek a pomoci tam, 
kde je to potřeba. Ve spolupráci s panem 
myslivcem Vladislavem Bejochem, který 
působí v Mysliveckém spolku ODRA se 
sídlem ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, jsme 
uskutečnili slavnostní předání nasbíra-
ných kaštanů a vyhlášení vítězů celé sou-
těže. Pan myslivec přivezl výhercům krás-
né ceny v podobě sladkostí a pro vítěze 
a jeho rodiče pozvání na „Poslední leč“. 
Ostatní děti, které nevyhrály, ale také 

Nejlepší sběrači kaštanů jsou v Krmelíně
velkou měrou přispěly několika kily kaš-
tanů, nezůstaly bez povšimnutí, dostaly 
myslivecký kalendář a něco dobrého na 
zub.

Na samotný závěr si pro nás pan mys-
livec připravil besedu, kde se děti dozvě-
děly různé historky z mysliveckého živo-
ta, zmínil pravidla, kterými by se měl 
řídit každý, kdo vstoupí do lesa. Nabádal 
děti, aby samy v zimě navštívily krmelec 
s nějakou dobrotou pro zvěř.

Náš dík patří panu myslivci Vladislavu 
Bejochovi za spolupráci a dětem za to, že 
měly chuť sbírat a přispět k dobré věci.

Školní družina Krmelín nasbírala 
684 kg kaštanů!

Brumovská Barbora
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zahrádkáři

Zahrádkáři bilancují
75. od založení 

Krmelínští zahrádkáři na své výroční 
členské schůzi, která se koná 1. dubna, 
budou hodnotit uplynulý rok a také si 
připomenou půlkulaté výročí 75 let od 
založení 1. zahradnického spolku v Krme-
líně. Toto se stalo na ustavující schůzi 14. 
6. 1941 a byl to, dnešní mluvou řečeno, 
společný projekt chovatelů drobného zví-
řectva a několika zahradnických nadšen-
ců. Prvním předsedou tohoto sdružení 
se stal tehdejší učitel p. Josef Zmrzlík, 
později Karel Pytlík. Organizace měla 15 
členů. 

Historie

V tomto uspořádání působila organi-
zace po celou dobu okupace do r. 1945, 
kdy spolek chovatelů zanikl, ale zahrád-
káři působili v této podobě dál až do r. 
1954. V tomto roce vznikl tzv. zahrádkář-
ský zájmový odbor pod hlavičkou teh-
dejší osvětové besedy. Spolek měl v této 
době již 17 členů a předsedou byl zvolen 
p. Antonín Břenek. Bohužel z této doby 
nemáme žádné jiné písemné záznamy, 
víme jen, že už tenkrát se pořádaly růz-
né besedy, výstavy, přednášky, dokonce 
i nějaké zájezdy. Odbor se postupně roz-
růstal, až v r. 1963 vznikla samostatná 
základní organizace čsl. zahradnického 
svazu v rámci celostátní působnosti, kte-
rá v různě pozměněné podobě působí 
dosud. 

Tímto krátkým zhodnocením historie 
chceme připomenout, že zahradničení 
v obci má bohatou tradici a byla by určitě 
škoda tuto tradici porušit. A pravě touto 
skutečností se má výroční členská schů-
ze zabývat a najít motivaci k tomu, aby 

zahrádkáři v Krmelíně byli i nadále vidět 
a jejich činnost byla přístupná jak pro čle-
ny, tak i pro ostatní veřejnost. 

Připravujeme
I pro letošní rok opět připravujeme 

nabídku tematických zájezdů spojených 
se zajímavým doprovodným progra-
mem, odborné přednášky a praktické 
instruktážní ukázky z ovocnářství, jejíchž 
uskutečnění je již nyní aktuální a termín 
bude podle vývoje vegetace upřesněn 
a veřejnosti včas oznámen. Samozřejmos-
tí je zajistit podzimní moštovací sezonu 
a s tím spojenou údržbu lisovacího zaříze-
ní. Čekají nás také drobné stavební práce 
při rekonstrukci sociálního zařízení a cel-
kové vylepšení interiéru moštárny. Věří-
me, že se nám podaří navázat na dřívější 
činnost a byť v jiné, pozměněné podobě 
odpovídající dnešním podmínkám pokra-
čovat v tradici zahrádkaření v Krmelíně. 

Ing. Jaromír Havránek 

Foto: Taťána Šimečková
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Výroční schůze
Tak jako každý rok i letos začátkem 

března začíná chovná sezóna. Každý kont-
roluje své chovy a vybírá jedince pro nastá-
vající chovnou sezónu a výstavy. Jsou před 
námi nové úkoly a velké cíle, ale nejdříve 
je třeba zhodnotit uplynulý rok. Chovatelé 
tak učinili na Výroční členské schůzi, kte-
rá se konala 27. 2. 2016 v restauraci Sport 
klub. Výroční schůze se zúčastnili přátelé 
z družebních organizací z Paskova, Staré 
Vsi, Staříče a další hosté. 

Hlavním bodem bylo zhodnocení roku 
2015, které provedl ve své zprávě před-
seda Mirek Klimeš. Do roku 2015 jsme 
vstupovali se 14 členy. Myslím si, že jsme 
funkční organizace známá i mimo náš 
kraj i s tak malým počtem členů. Výroční 
schůzi zpestřili svým vystoupením děti 
navštěvující chovatelský kroužek. Úkoly, 
jež jsme měli vytyčené loňskou Výroční 
schůzí, jsme splnili. Výstavu jsme uspořá-
dali v měsíci září. Minivýstavu dětí jsme 
připravili o pouti. V měsíci říjnu jsme 
s dětmi navštívili výstavu ve Staré Vsi nad 
Ondřejnicí

Poděkování
Chci poděkovat paní Adámkové, která 

nám dala peníze z výtěžku z Vánočního 
jarmarku na chod chovatelského krouž-
ku, peníze se použily na besídku pro děti 
navštěvující kroužek. 

Též chci poděkovat pánům Bočkovi, 
Jarolímovi, Havránkovi, Klimešovi a paní 
Neuhyblové za sponzorské dary při koná-
ní výstavy, vystoupení dětí a Výroční 
schůze. Dále chci poděkovat kamarádům 
Jaroslavu Holbojovi a Josefu Vijačkovi, 
kteří nám přišli zahrát a pobavit členy při 
Výroční schůzi.

Chovatelé po celý rok pokračují v adap-
taci střediska.

Při Výroční schůzi též proběhlo vyhod-
nocení nejlepšího chovatele v soutěži 
organizace o Pohár obce v oboru králík 
a drůbež. V oboru králík se umístila na 
prvním místě paní Krista Šmídová s ple-
menem Novozélandský červený s 757,5 
body. V oboru drůbež vyhrál pan Miro-
slav Klimeš s plemenem Bieleferdka 
rodobarvá zdrobnělá s 1124 body.

A jaké jsou úkoly na rok 2016? 
Pokračujeme v adaptaci střediska, 

chceme natřít výstavní materiál, podhled, 
žlaby, dveře a vrata. V zadní části chce-
me uklidit, aby se v době konání výstavy 
dalo zaparkovat. Budeme se snažit při-
jmout aspoň dva nové členy. Dále chceme 
pokračovat v kroužku mladých chovate-
lů a zúčastnit se okresního kola soutěže 
mladých chovatelů, které se koná 12. 
dubna 2016 ve Staré Vsi. Dáváme si vel-
ké úkoly, ale doufám, že se nám je podaří 
splnit. Žádám zájemce o očkování, ať se 
co nejdříve přihlásí, buďto u mě na tele-
fon 734 410 502 nebo na obecním úřadě. 
Očkování by mělo proběhnout v druhé 
polovině dubna. 

Za ZOČSCH Miroslav Klimeš 

Chovatelé hodnotí uplynulý rok 2015

foto Yveta kovalčíková
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TJ Sokol Krmelín 
Koncem loňského roku v naší hale, jako 

již tradičně, probíhaly vánoční turnaje. 
O tom, že si tyto turnaje mezi občany 
Krmelína a členy naší TJ získaly na obli-
bě, svědčila hojná účast. A jak tyto turna-
je dopadly? 

Nohejbal 

Turnaje se zúčastnilo 36 sportovců v 8 
družstvech. Vítězem se stalo družstvo 
krmelínských hasičů ve složení Mojmír 
Knebl, Ondřej Kuchař, David Redzina, 
Antonín Ručka. 

Tenis 

Turnaje se zúčastnilo 14 dvojic, které 
byly rozlosovány do 7 párů. 

1. místo – Tomáš Balcar + Valerie Sinérová 

2. místo – Tomáš Boček + Petr Sikora 

3. místo – Tomáš Lanča + Karel Paulík 

Šachy 

Dne 27. 12. 2015 se v hasičské zbrojnici 
konal již 16. ročník Krmelínského vánoč-
ního turnaje v bleskovém šachu. Mezi 
dvaceti účastníky turnaje nechyběli hráči 
s ELO nad 2000 bodů a o zvyšující se úrov-
ni turnaje svědčí i účast hráče s šachovým 
titulem „Mistr FIDE“. Turnaj hraný švý-
carským systémem na 8 kol vyhrál, již po 
páté za sebou, Rudolf Kaminský z TJ Slo-
vanu Havířov s 6,5 body, před FM Jarosla-
vem Čempelem ze Slezanu Opava (6,5 b) 
a Zdeňkem Blechou z TJ Sokol Brušperk 
(6,5 b). Za všechny účastníky turnaje by-
chom chtěli poděkovat za ceny a občer-
stvení sponzorům akce – ŘEZNICTVÍ 
JULIE ERNEKEROVÉ na Světlově a spo-
lečnosti PKS Servis s.r.o. 

Házená čtyř generací 
Turnaj probíhal ve dvou hracích dnech. 

Mezi jindy sehranými spoluhráči jiskři-
la rivalita a boje byly do poslední chvíle 
divácky atraktivní. 

Závěrečná tabulka: 
Junioři Kadeti Muži Senioři Skóre Body 

Pořadí 
Junioři 18:22 22:28 13:18 51:94 0 4. 
Kadeti 22:18 15:23 29:23 67:64 4 2. 
Muži 28:22 23:15 26:19 77:56 6 1. 
Senioři 18:13 23:29 19:26 60:68 2 3. 

Volejbal 
Termín: 29. 12. 2015 od 16 do 21 hod. 
Účast: 6 týmů – 2x volejbal, 2x Kondor, 

1x Blue team a 1x Hasiči. Celkem 29 lidí. 
Systém: Každý s každým na 2 sety do 

20 vyhraných míčů - přesně. 
Od poloviny odehraných zápasů byly 

z časových důvodů sety zkráceny na 15 
vyhraných míčů. Za vyhraný set obdržel 
tým 1 bod. 

Výsledky: 
1.místo - Volejbal „A“. - 9 bodů 
2.místo - Blue team - 8 bodů 
3.místo - Volejbal „1“ - 5 bodů 
4.místo - Kondor „1“ - 5 bodů (horší 

skóre) 
5.místo - Kondor „2“ - 3 body 
6.místo - Hasiči - 0 bodů 

Stolní tenis 
Turnaje ve stolním tenise, který se 

konal během Silvestra, se zúčastnilo 9 
hráčů. Pět členů našeho oddílu, dva přes-
polní hráči byli pozvaní jako hosté a přišli 
i dva, kteří stolní tenis nehrají závodně. 

1. Vidlička Radomír 
2. Přívětivý Bohumil 
3. Holáň Petr 
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Badminton 
Tradičního badmintonového turnaje 

smíšených dvojic se zúčastnilo 7 párů. 
Hrálo se systémem každý s každým na 
dva sety. 
1. místo – Odehnalová Šárka + Odehnal 

Jan 
2. místo – Zborovská Lenka + Zborovský 

Pavel 
3. místo – Papáková Markéta + Bláha Jan 

Ples 
V sobotu 13.2 proběhl sokolský ples. 

Tentokrát pod názvem „sportovní“ aby si 
všichni všimli, že je v novém rázu. Pro hos-
ty byla připravená sportovní gymnastická 
dráha, za jejíž absolvování účastníci zís-
kali odměnu. Také vystoupení se neslo ve 
stylu sportu. Předvedli se na něm mladí 
krasojezdci z oddílu Petřvald. K tanci 
hrála skupina Lord a všichni účastníci se 
dobře bavili. Mnohokrát děkujeme všem 
sponzorům za dary do tomboly a v nepo-
slední řadě všem hostům za účast a pod-
poru sportu v Krmelíně. 

Z činnosti oddílů: 

Házená 
Mini žáci naši obec opět reprezentova-

li v rámci své soutěže. Poslední turnaj se 
konal v Karviné 21. 2. 2016, kde se naším 
minikům podařilo vyhrát všechny čtyři 
zápasy. Svými zákroky v bráně domino-
vali David Vrkoč s Matějem Máchou. Své 
střelecké umění ukazovali Matěj Dlouhý, 
Veronika Břežná, Lukáš Křístek, či Jirka 
Šajer. Pilíři obrany byli Tereza Dorotíko-
vá, Honza Pavlík, Viktorie Böhmová. Vše 
pod vedením trenérského dua Karin Břež-
ná, Jana Blačinská.

I muži vstoupili do své soutěže, kde se 
začíná hrát jarní část soutěžního ročníku. 

V prvním zápase se nepodařilo prolomit 
smůlu a muži prohráli ve Vsetíně 22:26. 
Druhé kolo jsme hráli na „domácí“ palu-
bovce v hale ORLA Paskov. Tentokrát 
jsme vybojovali cenné vítězství nad HC 
Zubří 37:19. V následujících kolech nás 
čeká ještě mnoho těžkých soubojů, a pro-
to nás můžete přijít do haly povzbudit. 

Rozpis zápasů
• Muži: Mladší žáci: (hrají v Krmelíně) 
Krmelín - V. Bystřice 5.3. 18:00 10.4. 10:00 

Sokol Krmelín - KH Orel Paskov 
Krmelín - Holešov 19.3. 18:00 8.5. 09:00 

Sokol Krmelín - SK Opava 
Krmelín - Rožnov p.R. 9.4. 18:00 

29.5. 10:00 Sokol Krmelín - SKH Polan-
ka n. O. 

Krmelín - Hranice B 16.4. 18:00 
Krmelín - SKP F-M B 30.4. 18:00 
Krmelín - Šumperk 14.5. 18:00 

Futsal 
Mistrovská soutěž divize „F“, kterou 

hraje naše družstvo, právě skončila. 
Naše mužstvo obsadilo 4. místo s 21 

body a skórem 59:57. Je to zlepšení oproti 
minulé sezoně o jednu příčku. Vítězem se 
stalo mužstvo Baracuda Jakubčovice. 

Pozvánka na valnou 
hromadu  TJ Sokol Krmelín,

která se koná dne 28. 4. 2016 
ve Sportklubu.
Na programu zpráva je o činnosti, hospo-
daření, diskuse, usnesení. 
Začátek: 18:00 hod.  ČTVRTEK!!! 
Srdečně zve a o dochvilnost žádá 
výkonný výbor TJ.

Za výbor TJ: Balcarová Radana předseda
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Klub seniorů 
Pokud shrneme výsledky naší práce za 

rok 2015, můžeme říct, že byl velice plod-
ný. Bylo zorganizováno 48 pondělních 
posezení a 13 přátelských čtvrtečních 
posezení s hudbou Krmelanka, progra-
mem a kolem štěstí s účastí v průměru 
51 členů na akci.Také jsme připravili 
a zúčastnili se 35 akcí –byly to besedy, 
přednášky, filmy, pozvání do ostatních 
Klubů, opékání párků, selete, špízů, 
vycházky, zájezdy. 

Příjemné prostředí jsme si připravili 
na Mikuláše a Vánoce vyzdobením klu-
bovny. Mikulášské posezení proběhlo 
v salónku. Jako každý rok nás navštívil 
Mikuláš - J. Vijačka, čertice – J. Pchálková 
a andílek M.Trojanová. Mikuláš nás přiví-
tal podáním ruky, poděkoval za vykona-
nou práci, čertice mimo strašení přidala 
humorné povídání. Andílek rozdával pří-
tomným balíček s cukrovím, nepřítom-
ným byly rozeslány. 

Rovněž předvánoční posezení v Klu-
bu proběhlo s vánočními koledami 
a pohoštěním. A Silvestr? Ten sklidil vel-
ký úspěch, který se musel opakovat. Dík 
ženám a mužům, kteří vystupovali a těm, 
kteří program připravili. 

Také v tomto roce oslaví kulaté a půlku-
laté narozeniny 75,80,85,90 a více let 24 
jubilantů, na které nezapomínáme. 

Také jsou stále F. Grutmanovou orga-
nizované zájezdy do ostravských divadel. 
Všechny aktivity Klubu organizuje výbor. 
Jen málo akcí by bylo možné uskutečnit, 
jsou to většinou jedinci, hlavně členové 
výboru, kteří se snaží zajišťovat různé 
akce. Všem, kteří se na konání akcí podí-
leli, musíme poděkovat, a také novým 
členkám, které se zapojují do aktivit. 

Sportovní sloupek

Jak jsem psala v minulém roce, že naší 
jedinou sportovní akcí je bowling, letos 
už to není pravda. Přidali jsme od ledna 
2016 jedenkrát měsíčně plavání a zúčast-
nilo se 21 členů Klubu. Také plánujeme 
jízdu na kole, kde se už hlásí zájemci 
a také některé členky navštěvují již mno-
ho let sportovní halu, kde chodí cvičit 
a některé členky cvičí pravidelně jógu. 
Milí senioři, i když je nám v průměru 76 
let, tak do toho „Sportu zdar“. 

Jsem ráda, že i v našem krmelínském 
zpravodaji dostáváme prostor, abychom 
se mohli podělit s našimi občany o tom, 
jak se baví naši senioři, že se snaží dělat 
různé akce, zvou zajímavé hosty. 

Zpracovala Svatava Hronová 

Plán činnosti klubu seniorů

BŘEZEN 2016 

• Pondělní posezení u kávy • Bowling • 
Křeslo pro hosta a beseda s ostravskou 
herečkou Š. Ranošovou  • Čtvrteční 
posezení s oslavou MDŽ a programem • 
Plavání 

DUBEN 2016 

• Pondělní posezení u kávy • Křeslo pro 
hosta • Čtvrteční velikonoční posezení • 
Plavání 

KVĚTEN 2016 

• Pondělní posezení u kávy • Křeslo pro 
hosta • Prvomájová vycházka • Čtvrteční 
posezení ke Dni matek • Škvaření vaječi-
ny • Výjezd na kole 

ČERVEN 2016 

• Pondělní posezení u kávy • Křeslo pro 
hosta • Čtvrteční posezení – opékání 
špekáčků • Zájezd • Výlet na kole 



stříhání psů
Šárka Janoutová
Na Cigánce, čp. 679

Krmelín
objednávky na tel.:

731 732 927

Poděkování - odběry krve
Děkujeme touto cestou paní Denise Rennerové, za 40 bezplatných odběrů krve, za 

které obdržela od Českého červeného kříže Zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského. 
Panu Petru Pastrňákovi za 80 bezplatných odběrů krve za které obdržel od Českého 
červeného kříže Zlatý kříž a panu Petru Máchovi za 160 bezplatných odběrů krve 
a krevní plazmy za které obdržel Zlatý kříž I. třídy.

Upřímně děkujeme jménem všech, kterým pomohli navrátit zdraví.





Od května bude v prodeji točená zmrzlina z Opočna
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Z činnosti hasičů
Začátek roku

V sobotu 2. ledna byl uspořádán výšlap 
na Lysou horu. Letos jsme vystoupali na 
vrchol nejvyšší hory Beskyd po nové žlu-
té trase od přehrady Šance. Po zastavení 
v Kameňáku a fotu u Mohyly jsme nakouk-
li do nové Bezručové chaty. Zpáteční cestu 
jsme nasměrovali přímo na Ostravici. Po 
cestě, kterou jsme místy nepoznávali (byly 
vybudovány opěrné stěny), jsme skoro bez 
lidí došli až na Ostravici. Celkově se jedna-
lo o jeden z nejstudenějších výšlapů s mini-
mální sněhovou pokrývkou. Viditelnost 
nebyla nic moc. Účast byla podobná jako 
v posledních letech - 13 lidí a jeden pes.

V neděli 3. 1. 2016 v noci krátce po tři-
advacáté hodině vyjela JSDH Krmelín, 
společně s jednotkou z Brušperku a jednot-
kami HZS z Ostravy Hrabůvky a Frýdku – 
Místku, k požáru hospodářské budovy na 
ulici Záhumenní.

Už při příjezdu bylo zdálky možné vidět 
šlehající plameny ze střechy budovy. Po 
příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří 
hospodářská budova o rozměrech cca 3x4 
metry a plameny ohrožují vedlejší rodinný 
dům. Jednotka z Krmelína, která byla na 
místě jako první, ihned nasadila dva vod-
ní proudy C. Po příjezdu dalších jednotek 
hasiči nasadili ještě třetí proud a požár 
dostali pod kontrolu asi za dvacet minut 
od nahlášení události. Likvidace požáru 
zabrala další 2,5 hodiny a byla prováděna 
současně s rozebíráním dřevěných kon-
strukcí, aby byla uhašena všechna ohniska 
požáru.

Po celou dobu zásahu práci hasičům 
komplikoval silný mráz. Okolo druhé hodi-
ny ranní se pak jednotky vrátily zpět na své 
základny.

Hasičský ples

Hasičským plesem v uniformě, který 
se konal 6. února, pokračují akce kona-
né v roce 2016. V letošním roce slavíme 
120. výročí založení SDH. Symbol plesu 
se nabízel, vždyť v uniformě plesy připra-
vujeme již několik let. Nyní jsme oslo-
vili i návštěvníky, aby došli v rozličných 
uniformách a ti nejodvážnější se zúčast-
nili soutěže o nejoriginálnějšího nosite-
le. Jako každý rok bylo velmi povedené 
vystoupení skupiny DýmTým. V tombole 
se dal vyhrát přehršel cen od domácích 
i přespolních živnostníků a podnikate-
lů a hlavní cenou byla bublinková vířivá 
vana. Kapela Proxima Orchestra odved-
la vynikající hudební výkon a nenecha-
la diváky sedět nebo alespoň nezpívat. 
Skladby klasické, pomalé, rockové i bala-
dy měly obrovský úspěch a připravily 
všem návštěvníkům maximální zážitek.

Zásahová jednotka

Peripetie s nepojízdným dopravním 
automobilem AVIA, kdy byly omezeny 
přepravní možnosti jednotky, se ještě 
v roce 2015 vyřešily. Obec využila nabíd-
ky MS kraje na možnost pořízení nového 
dopravního vozu v rámci projektu zcela 
financovaného ze strukturálních fondů 
Evropské unie, s částečným příspěvkem 
obce. K společnému potěšení jsme na 
posledním zastupitelstvu obce roku 2015 
přijali informaci o změně dotace, což 
v konečném důsledku znamenalo získání 
nového vozu zdarma. Auto bude bezplat-
ně zapůjčeno po dobu pěti let a po této 
době přejde do majetku obce. 

Níže v krátkosti podrobnosti z webu 
hzsmsk.cz 

„Bylo zakoupeno 50 dopravních auto-
mobilů pro vybrané jednotky požární 
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hasiči

ochrany obcí a městských obvodů Ostra-
vy za více než 192 milionů korun. Dob-
rovolní hasiči ve vybraných obcích kraje, 
kde nejvíce potřebují obnovit zastaralý 
vozový park, dostanou k dispozici auta 
s pohonem 4 krát 4, s počtem míst 1 plus 
8. Součástí jejich vybavení jsou také tech-
nické prostředky pro zdolávání požárů 
(hadice, proudnice, dýchací přístroje, 
hasicí přístroje a další) a technické pro-
středky pro technické zásahy (čerpadla, 
lanový naviják, elektrocentrála, osvětlo-
vací soupravy aj.).

„Nadstandardně jsou všechna vozidla 
vybavena i vysokotlakým hasicím zaříze-
ním a 300litrovou nádrží na vodu.“

Dne 21. 1. 2016 starosta obce s velite-
lem jednotky v budově Trojhalí v Ostravě 
převzali klíče k užívání nového dopravní-
ho automobilu Mercedes-Benz Sprinter 
4×4. V jednotce již probíhá seznamování 
s novým vozidlem včetně výbavy. Auto 
již bylo zařazeno do výjezdu a stalo se 
platným pomocníkem při řešení zejména 
technických pomocí a dalších potřebných 
zásahů. Připravujeme požehnání nového 
vozu. S autem se můžete blíže seznámit 
na slavnosti Stavění máje. 

Příprava na soutěže
Dětské kolektivy začínají soutěže tra-

dičně na uzlové štafetě a pak již obhájí 
odborky a budou měřit síly s ostatním 
na hasičském čvachtání ve Fryčovicích. 
Kolotoč soutěží MSL mládeže jim začne 
30. 4. 2016 na Lučině.

Sezóna 2015 nebyla pro naše kolektivy 
mužů, žen a kategorie 35 let příliš úspěš-
ná, tak doufejme, že letos se to zlepší. Jak 
děti, tak dospělí mohou nabírat kondici 
v hodinách ve sportovní hale. Kromě 
kolektivních sportů jako odbíjená, florbal 
či futsal podstupujeme i fyzickou přípra-

vu na překážkových dráhách. A přípravu 
s vodou zkusíme začít návštěvami bazénu 
v Brušperku. Soutěžní stroj ani družstva 
v loňském roce zřejmě nepředvedly to 
nejlepší, nicméně potenciál ke zlepšení 
zatím čeká na využití. 

První akcí dospělých soutěžních družs-
tev bude 1. kole postupové soutěže – okr-
sek dne 8. 5. 2016. Pohárové soutěže MSL 
mládeže a I. kolo Beskydské ligy v Krmelí-
ně proběhnou v sobotu 21. 5. 2016, soutěž 
dětí od 9. hod. a Beskydská liga ve večerně 
nočních hodinách téhož dne. Vloni během 
soutěže náš hokejový tým bojoval v semi-
finále MS. Letos večer připadne soutěž 
na stejnou událost, opět semifinále, zda 
s naší účastí, uvidíme, ale pro všechny 
případy připravíme několik televizních 
obrazovek a možná i FAN zónu.

Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno 
na internetových stránkách spolku na 
adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete 
informace články, fotografie, odkazy na 
videa a další. 

Plánované akce
23. 4.  - sobota 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.  - sobota 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 zatloukání hřebíků

21. 5.  - sobota - soutěže hasičských 
družstev v požárním útoku: 

• od 9.00 hod. mladí hasiči – Moravsko-
slezská liga mládeže

 • od cca 19-20 hod. muži, ženy – Beskyd-
ská liga – O pohár krmelínského kopce 

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín 
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