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Jedny z nejstarších pohlednic Krmelína ze sbírky pana Leoše Jarolíma
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Mezi námi, 

vážení občané, víte, že správně pro-
žitý čas je největším bohatstvím, které 
máme? 

IX. Vánoční benefiční koncert, který 
se konal 8. 1. 2017 v našem kostele, byl 
nádhernou akcí, která důstojně zahájila 
nejen rok2017, ale přispěla i k násled-
ným oslavám 570 výročí založení naší 
obce/ 1. písemná zmínka dle kroniky 
je 9. ledna 1447- oslavy se uskuteční 
v květnu t. r.

Děti i žáci opět předvedli, co dokáží 
pod vedením zkušených pedagogů, 
hostů Cimbálové muziky Kozlovice byli 
skvělí a sopranistka paní Pavla Flámová, 
absolventka Scholy v Basilei, zazpívala. 
Ano, sólistka přesvědčila, že má dar 
od Pána Boha, nádherná barva jejího 
hlasu je ojedinělá, ale za tím vším je její 
píle, zdravá ctižádost a odpovědnost. 
Všechno, co dělá, se narodilo z odříkání. 
Odříkání pohodlí a z něho pramenící lax-
nosti k hodnotám ducha i statků pozem-
ských. Vážená paní Pavlo Flámová, budu 
stručná, děkujeme. Za všechno. Za to, že 
jste. Svým vystoupením jste zanechala 
hluboké stopy nejen v našem kostele ale 
i v srdcích všech přítomných.

Velký dík pro i organizátora a kon-
ferenciéra celého koncertu panu Mgr.. 
Petru Paličkovi, který svým citlivým 
slovním doprovodem dokázal vytvořit 
sváteční slavnostní atmosféru. Kéž by 
trvala v nás všech alespoň 1 rok!

Letošní zima-vzpomeňte na Ladovy 
obrázky-někdy to tak vypadalo i v naší 
obci. Chválím proto všechny ty, kteří 
i v těchto dnech svědomitě plnili své 
povinnosti - naše poštovní doručova-
telky, paní Kamilu a Dášu z Fryčovic 

a pana Grutmana, který rozvážel obědy.  
Vlivem počasí byly mnohé chodníky 
i komunikace velmi obtížně přístupné. 
Za nevšední úsilí mnohokrát děkujeme.

A měsíc březen-dle Karla Čapka 
měsíc, kdy chodíme spát s rýčem a vstá-
váme se skřivanem. Všechno na zahradě 
čeká-ovocné stromy, trávník, skleník, 
a podobně. Ptáci zpívají a čekají na 
1. jarní den ten je 20. března dopole-
dne. 28. březen je Dnem učitelů. Všichni 
pedagogové, nejen naší MŠ a ZŠ, ale 
i Vy, občané naší obce, kteří jste si toto  
životní poslání vybrali, přijměte naše  
blahopřání. Ať je oboustranně dobrá 
spolupráce rodiny a školy, ať se děti i žáci 
do škol těší. Škola vychovává a vzdělává 
a  věřte, že žáci až mnohem později ocení 
trpělivost a čas, který jste jim věnovali.

Velikonoce jsou nejdůležitějším obdo-
bím nás, křesťanů. Období i před těmito 
svátky vyžaduje naši pokoru vůči lidem,  
k přírodě, Bohu i k sobě.

Druhá neděle v květnu patří mamin-
kám. Našim maminkám, které vytvářejí 
domov a domov je místo, kde se můžeme 
na jejich rukou vyplakat. Věřím, že na 
své maminky nezapomenete a přijdete 
na návštěvu, buď domů, nebo na hřbi-
tov. Dávněji jsem listovala v útržcích po 
babičce. Její Desatero rodiny mi znovu 
připomenul období, kdy tyto věty před-
čítala. I Tobě babičko, ke květnovému 
svátku, poděkuji.

Vážení spoluobčané, přeji požehnané 
Velikonoce, mějte se hezky a buďte 
zdrávi. A dovolte citát řeckého filosofa: 
Stůj sám zpříma a nemusí Tě nikdo 
rovnat. 

 Zdraví Ludmila Adámková 

úvodník
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historie obce

570 let od první písemné zmínky o obci Krmelín 
9. ledna 2017 jsme si připomněli první 

písemnou zmínku o existenci obce Krme-
lín. Jedná se vlastně o dva různé zápisy 
v lenní knize Biskupství olomouckého. 
Z jejich obsahu plyne, že blíže neznámá 
Anežka, dcera krmelínského mana 
Podika, zesnulá krátce před rokem 
1447, byla manželkou Arkleba, řečeného 
Klepaře z Medařic (v originále Arkleb 
dictus Kleparz de Medarzycz, Arkleb 
de Kleparzow alias de Medarzicz). Po 
její smrti se vdovec vzdává jejího práva 
na ves Krmelín se dvorem ve prospěch 
Mikuláše z Wolfenberka a z Paskova. 
Dne 9. ledna 1447 rozhodl biskup Pavel 
z Miličína (1434 – 1450), že uprázdněné 
léno připadne jmenovanému Mikulášovi. 
Tímto datem a zároveň i první písemnou 
zmínkou končí kratičké dějiny samot-
ného léna, jehož další osudy byly pak již 
trvale spojeny s dějinami Paskova. Obec 
Krmelín přesto mohla vzniknout daleko 
dříve, neboť některé okolní obce a města 
vznikly již v 13. století. Název obce může 
svádět k různému laickému výkladu. 
Vznikl však zcela prostě od osobního 
jména Krmela pomocí přivlastňovací 
přípony-ín. 

1447 • První písemná zmínka o existenci 
Krmelína pochází z 9. ledna 1447.

1849 • Obec Krmelín byla sloučena s osa-
dami Světlov a Starý dvůr v jednu poli-
tickou obec, přičemž si zmíněné osady 
i nadále ponechaly své názvy. 

1866 • V tomto roce táhli od Moravské 
Ostravy Světlovem směrem k Novému 
Jičínu Prusové.

1880 • V tomto roce postihlo obec něko-
lik požárů. Vyhořela také budova býva-
lého fojtství, v níž požár zničil mnoho 
písemností, uložených na půdě stavení. 
1883 • Konce února tohoto roku se do 
obce přistěhoval nový učitel Alois Šulc, 
s jeho osobou bylo na řadu dalších let 
spjato mnohé kulturní a osvětové dění 
v obci. 
1884 • V tomto roce byla postavená nová 
školní budova, která měla již dvě učebny, 
byt pro nadučitele, byt pro mladšího uči-
tele, kabinet a místnost, která sloužila 
jako obecní kancelář. 
1893 • Na podzim tohoto roku se z inicia-
tivy nadučitele Šulce ustavil první místní 
spolek, a to Krejcarový spolek ke zvele-
bení národní školy v Krmelíně.
1895 • 1. října založil šestnáctiletý tulák 
v jedné z místních stodol oheň. Požár se 
velmi rychle šířil. Bylo zničeno 10 obyt-
ných stavení a 11 stodol. 
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informace obce

3) Zastupitelstvo obce 
neschvaluje:
a) rozšíření programu o bod odvolání sta-

rosty

4) Zastupitelstvo obce ukládá:
a) Radě obce zpracovat rozpočtové opat-

ření na opravu místních komunikací 
zasažených kanalizací

b) panu starostovi předkládat zastupitel-
stvu obce zprávu o činnosti SMOPO

c) zveřejňovat veškeré smlouvy a výběrová 
řízení schválené radou obce

Velkoobjemový 
odpad

Připomínáme občanům, že poslední 
možnost likvidace velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu z domácnos-
tí v letošním roce budou občané mít 
v říjnu, a to:

•  pátek 2. 10. 2015, mobilní sběrna 
nebezpečného odpadu na parkoviš-
ti před hasičskou zbrojnicí, provoz-
ní doba od 12 do 17 hodin

•  sobota 3. 10. 2015, přemístění sběr-
ny nebezpečného odpadu na par-
koviště na Světlově vedle hostince, 
provozní doba od 8 do 12 hodin

•  sobota 3. 10. 2015, 8 – 12 hodin, 
rozmístění kontejnerů na velkoobje-
mový odpad na 7 stanovišť, včetně 1 
kontejneru na elektroodpad v areálu 
bývalé autolakovny na ulici Zahrad-
nické

A to na místech:
• ulice Stará cesta

• plocha za bývalou prodejnou potra-
vin, pod sokolským hřištěm (z ulice 
Brušperské)

• ulice Na Brodě – před budovou Čes-
kého svazu chovatelů

• ulice Záhumenní, v křižovatce s ulicí 
Paskovskou

• křižovatka ulic Školní, Světlovská 
a Za Křížem

• parkoviště u silnice I/58 vedle hos-
tince Na Světlově

• ulice Hajní

Poděkování za sběr 
plastových víček 

Před časem ve vašem Zpravodaji 
proběhla výzva ke sběru plastových 
víček, která můžete přinášet na obecní 
úřad Krmelín, a pomáhat tak našemu 
synovi Lukáškovi v boji s jeho nemocí. 
Sbírka probíhá již dva roky a podpoři-
lo ji mnoho vašich obyvatel. Nasbíra-
ná víčka jsou pravidelně odvážena do 
výkupu a díky těmto finančním zdro-
jům podstoupil Lukášek v lednu 2015 
měsíční rehabilitaci v lázních Klim-
kovice. Intenzivní cvičení Lukáškovi 
prospívá, je více stabilní a lépe koordi-
nuje tělo. Viditelné pokroky nás moti-
vují nadále ve sběru plastových víček 
pokračovat. Na další finančně náklad-
nou rehabilitaci se Lukášek chystá na 
podzim.

Chtěli bychom všem obyvatelům 
Krmelína moc a moc poděkovat. Více 
informací o Lukáškovi a jeho léčbě získá-
te na www.lukasjendrulek.webnode.cz

Marcela a Petr Jendrulkovi, 
rodiče Lukáška

1896 • Byl založen v obci Sbor dobrovol-
ných hasičů.
1900 • Během první poloviny roku 
dostavěla obec novou kapli. Slavnostně 
ji 1. července vysvětil farář Fabián Gregá-
rek ze Staré Bělé. Kaple byla zasvěcena 
sv. Janu a sv. Pavlu.
1905 • Místní učitel Eduard Klega založil 
čtenářský spolek Havlíček. 
1908 • Děti z místní školy vysázely 
v dubnu kolem nové kaple lípy. 
1911 • Byly dokončený práce na novém 
obecním hřbitově.
1911 • 10. prosince byl založen první 
tělovýchovný spolek v obci – Tělový-
chovná jednota Sokol.
1914 • 28. července vypukla I. světová 
válka, která postupně odvedla z obce 
přes 150 mužů.

1918 • V tomto roce došlo k velké udá-
losti, 28. října byla vyhlášená Českoslo-
venská republika a 11. listopadu skončila 
I. světová válka. 

1923 • Sloučení obce Krmelína s osadami 
Starý dvůr a Světlov jednu obec, nesoucí 
jméno Krmelín.

1923 • 20. května byla slavnostně ote-
vřena budova nové sokolovny. 

1930 • V létě byla slavnostně otevřená 
nová školní budova, která nesla název 
T. G. Masaryka. 

1933 • 19. března byla slavnostně ote-
vřena knihovna. 

1935 • V srpnu byl zaveden do obce telefon.

1937 • Jednou z nejvýznamnějších udá-
lostí tohoto roku byla bezesporu elektri-
fikace Krmelína. 

1938 • Vyskytla se v obci slintavka 
a kulhavka.

1939 • 15. března okupace a vytvoření 
Protektorátu Čech a Moravy. 

Na podzim tohoto roku opustil protek-
torát náš občan Alois Vávra, který se 
začlenil do řad československých letců 
ve Velké Británii. Dne 18. listopadu 1943 
se jeho letoun nevrátil z operačního letu. 

1945 • 2. května byl od německých oku-
pantů osvobozen Krmelín Rudou armádou. 

Rudoarmějců padlo při osvobozování 
obce 27. Za celou dobu okupace zahy-
nulo 18 krmelínských občanů a mnoho 
jiných bylo vězněno. 

1947 • Tohoto roku byl úředně prohlášen 
za mrtvého kapitán Alois Vávra, letec 
RAF (britského vojenského letectva).

1949 • Na jaře bylo ustanoveno Jed-
notné zemědělské družstvo. Soukromé 
obchody byly zestátněny a zavřeny.

1951 • Byla zařízena celodenní školka. 

1954 • Konečně byla zřízena poradna pro 
matky a kojence, zatím v domku p. Karly 
Lissové na Světlově.

1958 • Byla dokončená přestavba školní 
budovy, která byla rozšířena o nové míst-
nosti, kuchyň a jídelnu, kde se vařilo pro 
děti ze ZŠ a MŠ.

1960 • Ke Krmelínu byla připojena část 
obce Stará Bělá – nazvána Cigánka. 
Územně byla obec začleněna zpět do 
okresu Frýdek-Místek.

1961 • Požární sbor obdržel nový vůz 
Tatra 805. 1. května bylo otevřeno kino 
se 160 místy. 

1962 • Po 15 letech žádostí byla zřízena 
v obci pošta v budově MNV.

1965 • Na místě bývalého hostince č. 77 
byl vybudován nový kulturní dům.

historie obce
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1966 • Byla započata stavba vodojemu na 
krmelínském kopci pro Ostravu.

1972 • Byla kolaudována a daná do uží-
vání modlitebna Československé církve 
u hřbitova. 

1972 • Tento rok byl rokem XX. Letních 
olympijských her v Mnichově. Vítězslav 
Mácha, krmelínský rodák a občan, získal 
zlatou olympijskou medaili v klasickém 
zápase ve váhové kategorii do 74 kg. 

1973 • Během roku byla rozšířena mateř-
ská škola o místnost po poštovním 
úřadě, který byl přestěhován do domu 
č. 67 na křižovatce místo prodejny potra-
vin. Místní knihovnu vedl Josef Menšík 
ml., po svém otci.

1974 • Z mistrovství světa v řeckořím-
ském zápase, které se konalo v Katovi-
cích, přivezl olympijský vítěz Vítězslav 
Mácha zlatou medaili.

1976 • O znovuproslavení naší obce se 
zasloužil náš občan a rodák pan Vítězslav 
Mácha, který na XXI. olympijských hrách 
v Montrealu v Kanadě vybojoval stříbr-
nou medaili v řeckořímském zápase. 
Jako památku obdržel každý medailista 
sazenici kanadského javoru. Stromek byl 
zasazen před vchodem do základní školy. 

1977 • Kolem cesty na Krmelínský 
kopec bylo vysázeno 45 lip a umístěny 
dva žulové kvádry s pamětními deskami 
obětem ve II. světové válce. 

1978 • Kanceláře MNV byly přestě-
hovány do budovy požární zbrojnice. 
Bývalé kanceláře MNV byly upraveny 
na další místnosti mateřské školy. 

1979 • V tomto roce byla dokončena 
lékařská stanice. Byla přestavěna 
z budovy č. 214. V přízemí od potoka 
byla zachována prádelna a sběrna mléka. 
Ve zvýšeném přízemí byly vybudovány 
ordinace pro lékaře, čekárny, sociální 
zařízení. 

1983 • Byla zprovozněna nová Hala TJ 
Sokolu. S jejím vybudováním se začalo 
v roce 1979, kdy byla zbourána stará 
sokolovna. 

1984 • Byla zahájena přístavba kuchyně 
a jídelny v základní škole současně 
s nadstavbou, která bude sloužit účelům 
základní školy. 

V tomto roce se také započalo s další 
přístavbou mateřské školy. 

1989 • 1. září byla otevřena nová budova 
mateřské školy. 

1990 • Od 17. 12 1990 má opět škola 
název T. G. Masaryka. 

1991 • 28. září by v Krmelíně znovu zalo-
žen Junák. 

1994 • Vzhledem ke ztrátovému provozu 
ustala činnost místního kina v Kultur-
ním domě. 

2005 • Největší investicí obce Krme-
lín pro tento rok byla rekonstrukce 
Základní školy. 

2008 • Již v loňském roce se započalo 
s rekonstrukcí budovy Obecního úřadu. 
Od 22. září 2008 byl zrekonstruovaný 
Obecní úřad znovu otevřen. 

Napsala:  
Martina Helísková kronikářka obce 

historie obce
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Usnesení z 17. zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 22. 12. 2016 v Obecním domě 

1. Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí

a) kontrolu usnesení z 16. zasedání zastu-
pitelstva obce

b) informaci o dění v obci od 16. zasedání 
zastupitelstva obce

c) dokument označený jako „Petice proti 
industrializaci Krmelína“, doručený 

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 24. 11. 2016 v Obecním domě 

1. Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí

a) kontrolu usnesení z 15. zasedání za-
stupitelstva obce.

b) informaci o dění v obci od 15. zasedání 
zastupitelstva obce.

c) projednání zápisu z 13. schůze Kont-
rolního výboru 

d) žádost TJ Sokol Krmelín, ul. Brušper-
ská, Krmelín 72 o prodloužení termínu 
k vyúčtování dotace na opravu střechy 
haly TJ Sokol Krmelín.

 2. Zastupitelstvo obce 
schvaluje

a) stočné na rok 2017 ve výši 35,89 Kč 
bez DPH 15%

b) dohodu mezi obcí Krmelín a Římsko-
katolickou farností Ostrava – Stará Bělá 
o vzájemné spolupráci při poskytování 
prostor v Centru setkávání v Krmelíně

c) dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Krmelín TJ Sokol Krmelín

3. Zastupitelstvo obce zamítá
a) žádost společnosti Mega-Sun Proper-

ty s.r.o., se sídlem Mitrovická 128/66, 
724 00 Ostrava - Stará Bělá, IČO: 
03924025 o udělení souhlasu se stav-
bou „Sjezd ze silnice I/58 v Krmelíně na 
pozemku parc. č. 1227 v k.ú. Krmelín

b) žádost společnosti Mega-Sun Proper-
ty s.r.o., se sídlem Mitrovická 128/66, 
724 00 Ostrava - Stará Bělá,

 IČO: 03924025 o udělení souhlasu 
s odnětím půdy – pozemku parc. 
č. 1227 v k. ú. Krmelín ze zeměděl-
ského půdního fondu pro účely stavby 
„Sjezd ze silnice I/58 v Krmelíně“.

4. Zastupitelstvo obce ukládá
Bod c a d z 15. zasedání zastupitelstva 

zůstávají
a) po vyzvání zhotovitele stavby ustavit 

komisi pro převzetí díla ve složení pan 
starosta Ing. Václav Zezulka,

      paní Ing. Yveta Kovalčíková a pan Ing. 
Dalibor Staněk

b) do 5. 12. 2016 rozeslat zastupitelům smlou-
vu o vyúčtování stočného pro občany Kr-
melína napojené na novou kanalizaci

informace z obce
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obci Krmelín dne 24. listopadu 2016 
a dokument označený jako „Věc: 
Výzva petičního výboru Petice proti 
industrializaci Krmelína starostovi 
obce“, doručený obci Krmelín dne 
7. prosince 2016. 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) rozšíření programu zasedání o bod 

„Vyhrazení si pravomoci v rozhodo-
vání o nemovitých věcech“

b) zrušení bodu 6. programu zasedání 
„Projednání zápisu ze 14. schůze kon-
trolního výboru“.

c) předložený pozměňovací návrh, kde 
došlo k chybě psaní. Celkový objem 
původně rozpočtovaných prostředků 
se nezměnil, k chybě došlo u OdPa:

 3419 – uvedeno 90 000,-, správně 
340 000,-  - list 1

 3429 – uvedeno 440 000,-, správně 
390 000,-  - list 1

     3419/5222 – uvedeno 30 000,-, správně 
280 000,-  - list 2

 3429/5225 – uvedeno 196 000,-, 
správně 146 000,-  - list 2

d) rozpočet pro rok 2017 ve znění předlo-
ženého pozměňovacího návrhu – pří-
loha 1

e) rozpis ukazatelů dle schváleného roz-
počtu vč. poskytnutí příspěvků, dotací, 
peněžních darů právnickým a fyzic-
kým osobám v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb, ve znění pozdějších 
předpisů.

 Pro MŠ v Krmelíně, PO a ZŠ TGM 
v Krmelíně, PO jsou závaznými ukazateli:

 OdPa 3111, položka 5331 – MŠ
 OdPa 3113, položka 5331 -  ZŠ
 OdPa 3113, položka 6351 -  ZŠ

f) na základě tohoto návrhu rozpočtu 
pro zřízené příspěvkové organizace 
s odvoláním na § 28 odst. 6. b) 

     zákona č. 250/2000 Sb., ve znění poz. 
předpisů, zřizovatel ukládá odvod do 
svého rozpočtu:

     Mateřské škole Krmelín, příspěvkové 
organizaci ve výši 202 000 Kč

 Základní škole T. G. Masaryka Krmelín, 
příspěvkové organizaci ve výši 
138 000 Kč.

g) rozpočet sociálního fondu – příloha 2

3. Zastupitelstvo obce 
stanovuje:

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)  
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
kompetenci Rady obce Krmelín k prová-
dění rozpočtových opatření v následují-
cím rozsahu:

a) navýšení závazných ukazatelů v rámci 
třídy 1 (daňové příjmy), třídy 2 (neda-
ňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové pří-
jmy) neomezeně

b) navýšení závazných ukazatelů v rámci 
třídy 4 (přijaté dotace) vč. zapojení úče-
lových dotací do výdajové části roz-
počtu neomezeně 

c ) výdaje (třída 5 – běžné výdaje a třída 6 – 
kapitálové výdaje) do výše 500 000 Kč 
v rámci jednoho závazného ukazatele 
v rámci jednoho rozpočtového opatření

d) f inancování (třída 8) ve výši 
1 000 000, Kč

4. Zastupitelstvo obce si 
vyhrazuje:

a) provádět rozpočtová opatření mimo 
rozsah stanovený radě obce

informace z obce
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b) právo na informaci o každém rozpoč-
tovém opatření provedeném v kompe-
tenci rady obce na nejbližším zasedání 

     zastupitelstva, konaném po schválení 
rozpočtového opatření radou obce 
(odůvodnění lze na zasedání podat 
ústně).

c) pověřit účetní obce k provedení roz-
pisu schváleného rozpočtu do plného 
třídění rozpočtové skladby

 dle vyhl. č. 323/2002 Sb.

d) podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) v účin-
ném znění, pravomoc rozhodovat 

    ve všech věcech v samostatné působ-
nosti Obce Krmelín, které se jakko-
liv týkají pozemků v katastrálním 
území Krmelín, zařazených podle 
aktuálně účinného územního plánu 
Obce Krmelín jako „Plochy smíšené, 
výrobní – výroba a skladování, občan-
ská vybavenost“ a ukládá starostovi 
obce, aby zastupitele ihned informoval 
o každém zahájeném řízení, které by 
se týkalo staveb na pozemcích v kata-
strálním území Krmelín, zařazených 
podle aktuálně účinného územního 
plánu Obce Krmelín jako „Plochy smí-
šené, výrobní – výroba a skladování, 
občanská vybavenost“.

5. Zastupitelstvo obce 
neschvaluje

a) přenesení rozhodování o věcech nemo-
vitých z rady obce na zastupitelstvo 
obce

6. Zastupitelstvo obce ukládá
a) oznámit termín zasedání zastupitel-

stva 14 dnů předem a v zastupitelstvu 
projednat všechny návrhy, které obdrží 
Obecní úřad do 10 dnů před tímto 
termínem

b) do příštího zasedání zastupitelstva 
připravit návrh jednacího řádu – zod-
povídá Mgr. Jakub Čmiel a stanovení 
technického dozoru staveb – zodpo-
vídá rada obce

c) předložit splnění bodů c a d z 15. zase-
dání zastupitelstva obce na příštím 
zasedání zastupitelstva

d) do 6. ledna zaslat zastupitelům pře-
hled volných finančních prostředků 
a obchodní podmínky o nákupu 
směnky

e) na příštím zastupitelstvu obce před-
ložit informaci o provedených roz-
počtových opatřeních týkajících se 
platby za technické zhodnocení fasády 
Obecního domu a na nákup právních 
služeb.

POČET OBYVATEL OBCE K 1. 1. 2017
Muži 1127 z toho 958 starší 15ti let
Ženy 1184 z toho 1000 starší 15ti let
Celkem 2 311 obyvatel
Cizí státní příslušníci: 
Muži 9, ženy 6
Celkem 15 obyvatel, z toho 9 s trvalým 
pobytem, 6 s pobytem přechodným.

Dohromady tedy v obci Krmelín žije 
2 320 trvale přihlášených obyvatel
Míra nezaměstnanosti v obcích 
SMOPO k 31. 12. 2016:
max. Staříč 4,75 %
min. Krmelín 2,35 %

informace z obce
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Termíny svozu a zneškodnění objemového 
odpadu od obyvatel obce Krmelín  
sobota 17. 06. 2017, sobota 07.10.2017 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 Čes-

kého svazu chovatelů
4) ulice Záhumenní 
5) křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za 

Křížem
6) parkoviště vedle hostince „Na Světlově“
7) ulice Hajní – před bytovkami
1 kontejner – elektroodpad – v areálu 
bývalé autolakovny na ul. Zahradnické

Přistavení  
mobilní sběrny  
na nebezpečné odpady
- v pátek 06.10.2017 od 12 do 17 hod. 

plocha vedle Hasičského domu

- v sobotu 07. 10. 2017 od 8 do 12 hod. 
parkoviště vedle hostince Na Světlově

Pro případ potřeby mimořádného 
svozu směsného komunálního odpadu 
z domácností mohou občané využít ige-
litových pytlů, nabízených svozovou fir-
mou OZO Ostrava, o objemu 70 l. Cena 
1  ks pytle je 30,- Kč, k dispozici jsou 
v kanceláři obecního úřadu. 

Svoz odpadu ze zeleně
Pravidelný svoz biologicky rozložitel-

ného odpadu ze zahrádek (tráva a listí, 
spadané ovoce) ze speciálních hnědých 
nádob na bioodpad v období od 01. 04. 
2017 do 30. 11. 2017 bude probíhat jako 
vloni, ve čtvrtek v sudém kalendářním 
týdnu (první svoz biologicky rozložitel-
ného odpadu dne 06. 04. 2017, poslední 
svoz dne 30. 11. 2017 (harmonogram při-
kládáme). Poté je nutné nádoby uschovat 
pro období následujícího roku.

Poplatek za biologicky rozložitelný 
odpad rostlinného původu pro období 
01. 04. 2017-30. 11.2017 zůstává ve stejné 
výši, splatnost ke dni 30. 04. 2017: 

 

tarif G2 02 objem nádoby 110 l 
částka Kč 776,-
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/kód banky:
1681981389/0800

informace z obce
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Sběr starého papíru 

3. – 4. dubna 
15. – 16. května
5. – 6. června

Vždy v 7 – 8 hodin u ZŠ v Krme-
líně. Zde můžete odevzdat i starý olej 
z domácností. S odběrem Vám pomo-
hou zaměstnanci školy i obce.

Sběr starého oleje 

Ve stejných termínech zde můžete 
odevzdat i starý olej z domácností. 
O nevhodnosti vylívání oleje do dřezu či 
do záchodové mísy jsme psali již dříve.

Existují i jiné možnosti, jak se zbavit 
již nepotřebného oleje. Je nutno uza-
vřít přesmažený olej do plastových PET 
lahví a vyhodit poté do popelnice. Obsah 
takto nevyteče ani do sběrné nádoby 

ani na chodník. Samotné prázdné obaly 
od olejů je potřeba vymýt teplou vodou 
a prostředky proti mastnotě a pak je 
možné je vhodit do žlutých popelnic 
určených na plasty. Pokud je nevymy-
jete, měli byste je vhodit do klasického 
kontejneru na komunální odpad.

V současnosti vzniká projekt, který 
by měl domácnosti také zapojit do eko-
logické likvidace olejů. Je tedy možné, 
že v budoucnu budeme třídit olej tak 
jako plast, sklo a papír. Pilotním měs-
tem, kde záměr vyzkoušeli, jsou České 
Budějovice a od místních občanů jsou 
povětšinou slyšet kladné ohlasy. Nevý-
hodou je zatím minimální množství 
těchto kontejnerů na olej v ulicích 
města. V dalších letech se také zapo-
jila města jako je Plzeň, Ostrava, Praha 
nebo Brno, ale i některé malé obce.

Zpracovala  
Ing. Yveta Kovalčíková

Sběr elektroodpadu za rok 2016    
EKO-KOM, a.s.: 
Tříděný odpad – uváděno v tunách:
- Papír  9,07
- Plast 32,51

- Sklo 28,69
- Kov    0,25

 Odměna za zajištění míst zpětného 
odběru, za obsluhu míst zpětného odběru 

a za zajištění využití odpadů z obalů cel-
kem 217 741,50 Kč.
ELEKTROWIN, a.s.:
Počet odebraných spotřebičů celkem 
19, hmotnost 0,586 t, částka celkem 
1 259,90 Kč.

variabilní symbol: 13371xxx 
(xxx = číslo domu)
konstantní symbol: 3558

V případě jakéhokoliv dotazu či žádosti 
o změnu služby, zavedené u Vašeho 
domu, neváhejte, prosím, kontaktovat 

pracovníky Obecního úřadu Krmelín, 
elektronicky či telefonicky:

Ludmila Havránková, havrankova@
krmelin.cz, krmelin@krmelin.cz, tel. 558 
674 046

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

informace z obce / ekologie
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Kam s ojetými pneumatikami?
Pneumatika – je směs pryže, ocelo-

vého kordu, trochy textilu a sazí. Mnoho 
automobilistů často řeší otázku likvidace 
použitých pneumatik tím nejjednoduš-
ším způsobem – hodí ojetou pneumatiku 
někam u cesty do lesa nebo do křoví za 
garáž. Můžou však využít i ekologického 
způsobu – tzv. zpětného odběru.

Zákon 185/2001 o odpadech v para-
grafu 38 mimo jiné stanovuje dovozci 
nebo výrobci povinnost zpětného odběru 
pneumatik a jiných výrobků. Poslední 
prodejce takového výrobku je při jeho 
prodeji povinen informovat spotřebitele 
o způsobu zpětného odběru již nepoužitel-
ných výrobků. Pokud tak neučiní, je povi-
nen odpad odebírat sám. Zpětný odběr 
musí být proveden bez nároků na úplatu 
od spotřebitele a místa zpětného odběru 
musí být pro spotřebitele stejně dostupná, 
jako místa prodeje. S vráceným výrobkem 
musí být následně naloženo v souladu se 
zákonem o odpadech.

Kontrolou, zda prodejci naplňují své 
povinnosti, je pověřena Česká inspekce 
životního prostředí (ČIŽP).

Než do prodejny přivezete vaše ojeté 
pneumatiky, informujte se, zda zpětný 

odběr provádějí přímo v prodejně. Může 
se stát, že prodejce má smluvené plnění 
povinností s třetí osobou (například může 
mít dohodu se sběrným dvorem či jiným 
prodejcem) a pneumatiky je pak nutné 
odevzdat na jiném místě

Ve sběrných dvorech lze zpravidla 
odevzdat veškerý nadměrný odpad 
a nebezpečné odpady z domácností a také 
pneumatiky.

Pneumatiky lze recyklovat, v současné 
době se používají pouze dvě technologie, 
jejichž výsledkem je separovaná ocel z pat-
ních lan a kordu, textil a pryžový granulát.

Spalování pneumatik je další způsob 
likvidace. Často je považován za ekologič-
tější palivo pro cementárny než jiné druhy 
paliv, například topné oleje. Zařízení na 
spalování pneumatik musí mít povolení 
ČIŽP, která také provádí kontrolu a moni-
toring spalování a vzniku emisí.

Skladování pneumatik je zakázáno 
vyhláškou 383/2001 Sb. s výjimkou pne-
umatik používaných jako materiál pro 
technické zabezpečení skládky v souladu 
s provozním řádem skládky.

Zpracovala Ing. Yveta Kovalčíková

ekologie

UKLIĎME KRMELÍN 
Komise pro kulturu školství a sport se 

opět rozhodla přihlásit obec Krmelín do 
celorepublikové uklízecí akce pod názvem 
„Ukliďme Krmelín“. Akce se bude konat 
v sobotu 8. 4. 2017 od 9.00 a místem srazu 
je hala TJ SOKOL Krmelín.

Tímto bychom chtěli požádat občany 
o spolupráci s vytipováním lokalit pro úklid 
v katastru obce Krmelín.

Místa k úklidu můžete nahlásit přímo 
na Obecním úřadu anebo na mail:  
peta.macha@gmail.com.

Do akce se můžete přihlásit a přidávat 
tipy na úklid na internetových stránkách: 
http://www.uklidmecesko.cz/event/13893/

Předem děkuji a těším se na spolupráci, 

za KŠaS Petr Mácha
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NOVÁ VLNA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ 
ODSTARTOVÁNA 

Z podpory stát tentokrát vyjmul kotle, ve 
kterých se topí pouze uhlím a kombinované 
kotle s ručním přikládáním. Podpora zů-
stává na kombinované kotle na uhlí a bio-
masu, kotle pouze pro biomasu, tepelná 
čerpadla nebo plynové kondenzační kotle.

V kombinaci programu Nová zelená 
úsporám bude podpora činit až 147 500 Kč, 
další peníze mohou přidat kraje nebo obce 
a města. V minulé výzvě obec Krmelín 
podpořila obyvatele, kterým stát přidělil 
dotaci, dalšími 5ti procenty z celkové část-
ky dotace. Tuto možnost využilo 17 maji-
telů nemovitostí v obci Krmelín.

V druhé výzvě stát přidělil Moravsko-
slezskému kraji největší podíl z celkových 
dotací, a to 891 480 000 Kč.

Věříme, že i další občané, nejen Krme-
lína, využijí této možnosti a zúčastní se 
druhé vlny kotlíkových dotací. Zároveň 
doufáme, že i tentokrát obec Krmelín 
poskytne žadatelům nějaký příspěvek, 
který dopomůže k motivaci občanů, 
aby vyměnili své staré kotle a přispěli 
tak k lepšímu ovzduší v obci v zimních 
měsících.

Zpracovala Ing. Yveta Kovalčíková

POLICIE BRUŠPERK 
Vážení spoluobčané, 

rád bych Vás stručně informoval o bez-
pečnostní situaci ve služebním obvodu 
Obvodního oddělení Policie České 
republiky Brušperk. V rámci služebního 
obvodu, který zahrnuje města Brušperk 
a Paskov a obce Řepiště, Žabeň, Staříč, 
Fryčovice, Stará Ves nad Ondřejnicí 
a Krmelín, Policie České republiky prově-
řovala od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 celkem 
208 trestných činů, 152 přestupků, 1210 
dopravních přestupků a dalších 352 spisů 
běžné pořádkové agendy, což je celkem 
1922 spisů. U prověřovaných trestných 
činů je nutné uvést, že z celkového počtu 
208 trestných činů bylo 33 trestných činů 
odloženo s odůvodněním, že se trestný 
čin nestal, popř. odevzdáno správnímu 
orgánu s podezřením ze spáchání pře-
stupku. Lze konstatovat, že již tři roky 
po sobě dochází k výraznému poklesu 
trestné činnosti. V roce 2016 ve srovnání 

s rokem 2015 tento pokles činí sice jen 
6 %, ale v porovnání s rokem 2014 tento 
pokles činí již 48 %. Objasnit se v roce 
2016 podařilo téměř 56 % trestných činů. 

V samotné obci Krmelín došlo od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 k 19 trestným činům, 
151 přestupkům (včetně 130 dopravních 
přestupků), což v porovnání s rokem 
2015 znamená pokles trestné činnosti 
o 4 trestné činy. Objasnit se podařilo, či 
je před objasněním 10 trestných činů. 

U trestných činů obecně převažují 
majetkové delikty, zejména krádeže 
vloupáním do motorových vozidel, zane-
dbání povinné výživy, trestné činy obecně 
nebezpečné a ohrožující, pro představu se 
jedná o různé formy ublížení na zdraví, 
řízení motorových vozidel pod vlivem 
alkoholu, drog, maření úředního rozhod-
nutí, apod. 

Za kolektiv OOP Brušperk 
npor. Mgr. Kamil Václavík

ekologie / informace Policie ČR



Krmelínský zpravodaj - číslo 1/201716

Splatnost poplatku ze psů
V návaznosti na informaci k místnímu poplatku, uveřejněnou v prosincovém 

čísle našeho zpravodaje, připomínáme držitelům psů, že splatnost tohoto po-
platku na letošní rok uplyne dne 31. 03. 2017. Poplatek je možno uhradit hotově 
v kanceláři obecního úřadu, případně bezhotovostně:

číslo bankovního účtu Obce Krmelín: 1681981389/0800

variabilní symbol: 1341xxx (xxx = číslo popisné rodinného domu)

specifický symbol: datum narození

konstantní symbol: 3558

Otázky pro zastupitelku  
Ing. Kamilu Balcarovou  
1) Jste členkou finančního výboru, proto 

první otázka míří k financování naší 
obce:

Prozradíte nám, s jakým celkovým 
rozpočtem obec hospodařila v roce 
2016, tedy kolik jsme měli k dispozici 
na investice, kolik peněz se ročně 
vydává na běžný provoz obce a jaký 
je nový hospodářský plán na rok 
2017? Kde přesně se občan dozví, 
jak na tom tedy jsme, a dá se tato 
informace dohledat na webových 
stránkách obce?

Nemám co prozrazovat, rozpočet 
obce je veřejným dokumentem, který 
je schválený zastupitelstvem. Přesná 
čísla o hospodaření obce v roce 2016 
budou k dispozici až po schválení 
závěrečného účtu v polovině letošního 
roku. Uvedu základní údaje, které 
by občany mohly zajímat. Rozpočto-
vané příjmy na rok 2016 byly ve výši 
22 milionů korun. Tento objem činí 
vždy z 90% příjmy z daní (přerozdě-
lené ze státního rozpočtu). Zbytek 

tvoří nedaňové příjmy jako poplatky 
od občanů, příjmy z pronájmu apod. 
Plánované výdaje byly ve výši 25,7 mil. 
Z toho kapitálové výdaje neboli výdaje 
na investice 14,3 mil. Kč a běžné výdaje 
11,4 mil. Kč. Běžné výdaje zahrnují 
fungování obce, tedy: činnost úřadu, 
zastupitelstva, školy, školky, dopravu, 
hospodaření s odpady, veřejnou 
zeleň, veřejné osvětlení, knihovnu, 
požární ochranu, příspěvky spolkům 
atd. Plánované investice byly: úprava 
okolí obecního úřadu, oprava fasády 
Obecního domu, chodníky Paskovská 
a Proskovická, územní plán, napojení 
obecních budov na kanalizaci a další. 
Neuskutečněné projekty přecházejí do 
dalšího roku.  

Rozpočet na rok 2017 je navržen 
v příjmové části ve výši 26,6 mil. Kč, 
ve výdajové části 35,4 mil. Kč. Z toho 
provozní výdaje 12,8 mil., investiční 
22,6 mil. Kč. Chybějící část je pokryta 
přebytky hospodaření z minulých let. 
K neuskutečněným projektům z r. 
2016 přibyla II. etapa kanalizace a hři-

informace z obce / rozhovor
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ště za školou, to jsou akce významné 
z hlediska finanční náročnosti. Kromě 
toho splácíme úvěr za kanalizaci ve 
výši 3,5 mil. Kč ročně, až do roku 2025. 

Na webu obce v záložce „Účetnictví 
a rozpočet“ je odkaz na stránky Mini-
sterstva financí a postup, jak se dostat 
k účetním datům obce Krmelín. 

2) Kolik peněz se loni vložilo a jaké pro-
jekty se uskutečnily v sociální oblasti, 
kultury, sportu a školství?

Financování kultury a sportu pro-
bíhá – dá-li se to tak říci – podporou 
spolků, které tyto aktivity v obci zajiš-
ťují. Občané, kteří se rádi účastní spo-
lečných akcí, vědí, jak široká nabídka 
je. Ti ostatní se, doufám, časem také 
zapojí. Plesy ve velké hale, sportování 
a zábava na hřišti, jarmarky, kon-
cert v kostele, akce u hasičárny a na 
Krmelínském kopci, turnaje v Dole 
– to všechno připravují obětaví dob-
rovolníci a díky nim Krmelín skutečně 
žije. A bez velkých nákladů na obecní 
finance, v řádech desítek tisíc korun. 

Školství je pevnou součástí roz-
počtu, škola i školka jsou příspěvkové 
organizace zřizované obcí. Sociální 
služby jsou prozatím také v řádu desí-
tek tisíc korun. Tady bych připomněla 
projekt sociálního bydlení pro seniory, 
který nás v budoucnu s velkou pravdě-
podobností čeká.   

3) Obec sokolská v Krmelíně dostala 
v loňském roce nemalé dotace od 
státu, stejně  tak od obce. Můžete 
nám sdělit, jaká částka to byla a jak 
s ní bylo naloženo, co to znamená pro 
občany obce? 

Navážu na předchozí otázku. Úvo-
dem ale rozklíčuji dvojí „Sokoly“ v obci. 
„Velký Sokol“ je majitelem velké haly 

a lokality Důl. „Malý Sokol“ je maji-
telem  tenisových kurtů, ale hlavně 
je vlastníkem pozemků pod halou 
a celého venkovního hřiště. Ani vleklá 
soudní jednání v minulosti nenašla 
způsob, jak tuto naprosto nesmyslnou 
situaci 2 rozdílných majitelů vyřešit. 
Krmelínští sportovci řešení našli  – 
založili v r. 2003 vlastní buňku Malého 
Sokola, a domluvili se s Velkým Soko-
lem jednou provždy na spolupráci.   
Vrátím se k otázce. Malý Sokol dostává 
dotace na údržbu tenisových kurtů 
ve výši 30.000 Kč ročně. Areál je 
nový, v provozu jen polovinu roku, 
velké investice nepotřebuje, členové 
obětavě brigádnicky o areál pečují.  
Velký Sokol spravuje velkou tělocvičnu. 
To, že o největší „spolkovou“ nemovi-
tost v obci se starají dobrovolníci, čle-
nové výkonného výboru,  je dědictvím 
historie. Sportovní a kulturní zařízení 
jsou totiž běžně majetkem měst či 
obcí, a jsou provozovány a dotovány 
z veřejných financí – samy se neuživí.  
Otázka zmiňuje „nemalé dotace od 
státu a obce pro (Velký)  Sokol“ – ty 
ale nejsou darem Sokolům, jak by se 
mohlo na první pohled zdát. Jsou to 
investice do majetku na území obce, 
sloužícího všem občanům. V roce 2016 
proběhla ve sportovní hale nezbytná 
výměna plynových kotlů, na kterou 
obec přispěla částkou 300.000 Kč. 
Havarijní stav střechy si vyžádal zásadní 
rekonstrukci, která bude dokončena 
v měsíci březnu 2017, příspěvek obce 
v loňském roce činil 2,233 mil. Kč. 
Veškeré investice týkající se velké 
haly administrativně  zajišťují členové 
Sokola svépomocí. Když jsem nastou-
pila do funkce „pokladníka v Sokole“ 
v roce 1995 – ano, to není překlep, 
nenapadlo mě, že po 20 letech budu 

rozhovor
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rozhovor

najednou  členkou týmu projektového 
manažera. Náš tým vedený paní Rada-
nou Balcarovou už procesně zajistil 
projekty v řádu mnoha milionů korun. 

Občané Krmelína tak mají k dispo-
zici opravenou zateplenou tělocvičnu 
s novou střechou.  

4) V poslední době se rozpoutala vášnivá 
debata na téma „hřiště za školou“. 
Můžete nám sdělit Váš názor na toto 
téma? 
Debata by vůbec nemusela být vášnivá. 

Naopak je potřebná debata věcná, se 
zapojením široké veřejnosti. Pokud jde 
o zásadnější, finančně náročné projekty, 
měli by mít občané možnost se vyjádřit 
a to s dostatečným předstihem. To se 
v případě „hřiště za školou“ nestalo, 
proto se vše řeší na poslední chvíli, kdy 
už je projekt hotový a ukázalo se, že je 
kontroverzní. Máme v Krmelíně více 
hřišť – asfaltové u haly, antukové kurty na 
tenis, travnaté hřiště v Dole a travnatou 
plochu za školou. Jaké hřiště a pro koho 
by tam mělo být, jestli jen pro školní děti 
nebo pro veřejnost, s jakým režimem 
provozu – na to se názory různí. Bude 
se o tom diskutovat na zastupitelstvu.  
Můj názor je, že by se zastupitelé měli 
scházet na pracovních poradách, vyměnit 

si své pohledy na jednotlivé problémy 
a hledat společně řešení. V minulém 
roce jsem už dvakrát podobnou poradu 
svolala, před významným hlasováním. 
Většina zastupitelů se opravdu zúčastnila 
a výstup byl vždy ku prospěchu občanů 
a celého Krmelína. Snažím se hledat 
smírná řešení, akceptovatelná význam-
nou většinou zastupitelů. Nejen těsnou 
„osmičkovou většinou“. Najdeme řešení 
i pro hřiště za školou. 
5) Byla byste pro, aby naše obec oceňo-

vala  osobnosti, které si to zaslouží, 
například - osobnost  obce – aktivní 
přístup za dobrovolnickou činnost - 
úspěšný občan,  kolektiv, sdružení, 
firma – za výjimečné výsledky v oboru. 
Takových lidí tu máme spoustu. 
Nápad ocenit významné osobnosti 

Krmelína mě doslova nadchnul.  Opravdu 
máme v Krmelíně občany, kteří si 
zaslouží, aby se o nich a jejich aktivitách 
vědělo. Umím si představit na webových 
stránkách rubriku, kde se budou zveřej-
ňovat nominace.  Můžeme vyzvat občany, 
aby navrhli, jakou formou to oceňování 
pojmout – například vytvořit „Síň slávy“. 
A na další návrhy se budu těšit.

Otázky připravily členky redakční rady 
na náměty občanů. Děkujeme za odpovědi.

Vítání občánků    
připravujeme v nejbližší době a s radostí přivítáme do svazku obce nejmladší 

občánky. Naše žádost vám, rodičům s nejmenšími dětmi, o ohlášení významné 
rodinné události obecnímu úřadu zůstává i nadále v platnosti a předem děkujeme 
všem, kteří o letitou obecní tradici projeví zájem. 

Pro více informací získáte v kanceláři obecního úřadu, případně na interneto-
vých stránkách www.krmelin.cz.

Hana Plačková
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mateřská škola

Z naší mateřské školy...  

Zápis dětí do mateřské školy  

Ředitelka Mateřské školy v Krmelíně oznamuje všem rodičům, že zápis dětí 
do mateřské školy na školní rok 2017 – 2018 se uskuteční podle ust.  

§ 34 z.561/2004 Sb.  

ve čtvrtek 

11. května 2017 

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

kdy:  
v době od 13,00 – 17,00 hod. 

potřebné doklady:  
průkaz totožnosti rodiče (zákonného zástupce), rodný list dítěte. 

Na webových stránkách mateřské školy/ 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 dostaví pouze rodiče (zákonní zástupci, 
lze bez dětí), kteří žádají o přijetí dítěte do mateřské školy – děti pozveme 
k návštěvě mateřské školy a k seznámení se s novými kamarády v úterý 

6. června 2017. 

Bližší informace obdrží rodiče při zápisu. 

Jitka Janková, ředitelka mateřské školy 

HURÁ, KARNEVAL  

A ne jen tak ledajaký!! Aby si jej děti 
pořádně užily, máme u nás karnevalový 
celý týden. Od pondělí do pátku mohou 
děti chodit v maskách. Někdo si užije 
svou oblíbenou masku celý týden, někdo 

si připravil na každý den jiný kostým. 
Kromě třídních karnevalových úkolů 
a soutěží na děti čekal velký páteční rej 
s myškou Klárkou a veverkou Terkou. Byla 
to PARÁÁDA, už se těšíme na příští rok! 

Bc. I. Galiová, třída „Červená“
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základní škola

ŠKOLA INFORMUJE 
Recitační soutěž 

Dne 14. 2. 2017 proběhla v 10:00 v sále 
naší školy recitační soutěž. Předcházelo 
třídní kolo, kde bylo z každé třídy vybráno 
pět nejlepších recitátorů. Ve školním kole 
byli soutěžící rozděleni do tří kategorií. 
Z každé kategorie byli vybráni tři nejlepší.

0. kategorie: první třída
1. Veronika Klimková
2. Tobiáš Tataj
3 .Václav Steiner

1. kategorie: druhá a třetí třída
1. Denisa Otáhalová

2. Laura Lazařová
3. Bára Kocmundová a Vojtěch Jakimov

2. kategorie: čtvrtá a pátá třída
1. Martin Svoboda
2. Marek Novobílský
3. Jakub Černík

Vítězové postupují do oblastního kola 
do Brušperku 22. 2. 2017. 

Výherci dostali buď sluneční brýle, 
reflexní přívěšek nebo reflexní pásek. 
K tomu ještě diplom a pero. Ostatní re-
citátoři dostali jako cenu útěchy bonbón. 

Martin Svoboda. 5. třída

Vybíjená 

Oblíbená dětská míčová hra vybíjená je 
nedílnou součástí hodin tělesné výchovy 
v základních školách. Dovednost hodit 
a chytit míč trénujeme v každé hodině 
tělocviku v rámci různých míčových 
her, všeobecné vybíjené i samotné 
vybíjené. Prověření nabytých dovedností 
i zkušeností čeká na naše žáky vždy 

v březnu, kdy probíhají oblastní kola ve 
vybíjené žáků čtvrtých a pátých tříd.

Letošní oblastní kolo smíšených 
družstev chlapců a dívek ze 4. a 5. ročníku 
se uskutečnilo 16. března 2017 ve 
sportovní hale ve Fryčovicích. Na měření 
sil jsme nominovali 12 hráček a hráčů, 
kteří jeli na soutěž s velkou touhou 
vyhrát. Pro všechny byl velkou motivací 

Den přátelství 

V úterý 14. 2. 2017 se uskutečnil 
v krmelínské škole Den přátelství.
Průběh byl takový:

Každý žák měl možnost si vzít papírek 
a na ten mohl napsat krásný, přátelský, 
kamarádský a také povzbuzující vzkaz.

Dopis pak hodil do bedýnky - 
schránky, kterou vyrobila pátá třída.

Ke konci dne se vzkazy rozdaly 
dětem a ty si je přečetly a byly s nimi 
určitě spokojeny.

Pochvaly dostaly paní učitelky, 
pan ředitel, paní kuchařky i paní 
vychovatelky.

Byl to hezký den.

Klára Norysová, 5. třída
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základní škola

postup do okresního kola vybíjené dívek 
4. a 5. ročníku (8. března 2017 výběr 
našich děvčat sehrál několik těžkých 
zápasů ve Frýdku-Místku a svým skvělým 
výkonem si zajistil postup do okresního 
kola 23. března 2017).

Ve fryčovické hale se sešla k měření 
sil družstva z Fryčovic, Hukvald, Staříče, 
Brušperku, Staré Vsi nad Ondřejnicí 
a Krmelína. Na poradě rozhodčích bylo 
dohodnuto, že hrací čas bude 2 x 6 minut 
a bude se hrát ve dvou skupinách. Los 
nás určil do skupiny A k týmům Staré Vsi 

a Fryčovic, ve skupině B se utkaly týmy 
Hukvald, Staříče a Brušperku. V prvním 
zápasu krmelínské družstvo nastoupilo 
proti Staré Vsi, kterou smetlo 18 : 3. Po 
hodinové pauze (obě skupiny hrály na 
jednom hřišti) nastoupilo naše družstvo 
proti Fryčovicím a po prvním vyrovnaném 
a zahřívacím poločasu porazilo soupeře 
15 : 5. Ziskem maximálního počtu bodů si 
tak krmelínské družstvo zajistilo postup 
do finále a boj o zlatou medaili, v němž 
se našim soupeřem se stal vítěz skupiny 
B – Brušperk. 

Skupina A Krmelín Stará Ves Fryčovice Skóre Body Pořadí
Krmelín A 18 : 3 15 : 5 33 : 8 4 1.
Stará Ves 3 : 18 A 8 : 12 11 : 30 0 3.
Fryčovice 5 : 15 12 : 8 A 17 : 23 2 2.

Skupina B Hukvaldy Brušperk Staříč Skóre Body Pořadí
Hukvaldy B 7 : 13 7 : 9 14 : 22 0 3.
Brušperk 13 : 7 B 12 : 12 25 : 19 3 1.

Staříč 9 : 7 12 : 12 B 21 : 19 3 2.

Finálový zápas o zlato byl vyvrcholením 
celého turnaje. Obě družstva se do sebe 
pustila s maximálním nasazením, po 
vyrovnané půlce za stavu 4 : 4 se pak ve 
2. poločasu na hřišti odehrála bitva plná 
napínavých i překvapivých okamžiků. 
Konečný výsledek 10 : 6 otevřel skvělé 
krmelínské reprezentaci cestu na okresní 
kolo ve Frýdku – Místku 24. 3. 2017.

Velkou oporou týmu byli kapitán 
družstva Jakub Černík a kapitánka 
našeho úspěšného dívčího družstva 
Eliška Černíková – oba předvedli 
perfektní hru. Samozřejmě, že pochvalu 
si zaslouží i ostatní hráči a hráčky celého 
našeho týmu: Matěj Dlouhý, Jakub 
Norys, Filip Buczek, Klára Rubinová, 
David Vrkoč, Martin Kovalčík, Klára 
Norysová, Anička Janíková, Ondra Lys 
a Martin Šperlín. 

Naše týmy chlapců a dívek opakovaně 
získávají v oblastních kolech soutěže 
Asociace školních sportovních klubů ve 
vybíjené smíšených družstev 1. místo 
(2008, 2009, 2011, 2012, 2013) a tím 
i možnost postupu do okresního kola této 
soutěže (zde se umístily na 4. nebo 5. místě, 
v roce 2012 dokonce dosáhly na bronz). 
Stejně jako letos se i v roce 2015 a 2016 naše 
dívčí reprezentace probojovala po výhře 
v oblastním kole do okresního kola, v roce 
2015 děvčata okres vyhrála a v Opavě 
skončila na krajském kole čtvrtá, v roce 
2016 skončila děvčata na okrese čtvrtá. 

Pro obě okresní kola ve vybíjené držíme 
našemu dívčímu i smíšenému družstvu 
palce a všem reprezentantům děkuji za 
vzornou sportovní reprezentaci naší školy.

Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy
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spolek rodičů / knihovna

SPOLEK RODIČŮ KRMELÍN 
Maškarní 2017  

Poslední lednový pátek nového roku 
uspořádali rodiče pro všechny krmelín-
ské děti Maškarní rej s myškou Klárkou 
a veverkou Terkou. Přestože tento den 
probíhaly závody lyžařského výcviku 
pořádaného Základní školou, podařilo 
se naši sportovní halu naplnit spoustou 
krásných a veselých masek. Pod rukama 
prodávajících rychle mizelo občerstvení 
i lístky do bohaté tomboly, která potě-
šila většinu dětí. Nikdo nepřišel zkrátka. 
Zábavný program a mini diskotéka roz-
tancoval nejen děti, ale i rodiče. Děti se 
mohly vyřádit a to se jim tak líbilo, že se 
některým vůbec nechtělo domů. To nás 
velice těší a jsme vždy rádi, když vidíme 
radostí rozesmáté a spokojené děti. 

Rádi bychom ještě jednou moc podě-
kovali všem, kteří se na přípravě a rea-
lizaci jakkoliv podíleli. Bez Vaší pomoci 
bychom nemohli dětem připravit toto 
zábavné odpoledne. Děkujeme také 
TJ Sokol Krmelín za poskytnutí prostor, 
Pekařství Boček za čerstvé pečivo a našim 
Skautům za úžasnou ochotu a nezištnou 
pomoc. Již nyní se na příští Maškarní 
těšíme a věříme, že se děti opět přijdou 
pobavit a připraví si další zajímavé masky 
a přestrojení. Vítáme také podněty na 
zpestření programu či organizace a rov-
něž rádi uvítáme každého ochotného 
pomocníka.

Hanka Juřicová  
a Regína Otáhalová,  

Spolek rodičů Krmelín

Z knihovny  
V knihovně máme 14 926 knih a odebí-

ráme 10 titulů časopisů. V roce 2016 jsem 
nakoupila pro knihovnu 471 knih. Z toho 72 
knih pro děti a 399 pro dospělé. Obecní úřad 
zaplatil za časopisy a knihy celkem 90 442 Kč. 

V knihovně máme registrováno 225 
čtenářů, z toho 62 čtenářů do 15 let. 
Za loňský rok si čtenáři vypůjčili 9 210 
knih a 779 časopisů a knihovnu navští-
vilo 2670 čtenářů. Nejvíce půjčované 

foto Regína Otahalová foto Regína Otahalová
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knihovna

byly knihy od spisovatele Patrika Hartla 
a z časopisů Vlasta. Webovou stránku 
www.naseknihovna.cz navštívilo 4760 
čtenářů. Dozvíte se v ní mimo jiné, jaké 
akce v knihovně pořádáme. Elektronický 
katalog knih, který je součástí webových 
stránek, zhlédlo 466 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 
32 občanů. 

Pro čtenáře a návštěvníky je knihovna 
otevřena vždy v pondělí a středu od 
16.30 hod - 19 hod, v pátek od 16-19 
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. březen je Světový den knihy, 
byl určený UNESCO jako celosvětový svá-
tek knihy a čtení, a je označen ve více 
než 100 zemích po celém světě. V pátek 
31. března od 19 hod proběhne v naší 
knihovně „ Noc s Andersenem“ pro 
žáky z 5. třídy ZŠ Krmelín. Letos budeme 
„nocovat“ s hrdiny komiksového časopisu 
Čtyřlístek. 

Na vaši návštěvu se těší a hodně 
hezkých chvil při čtení přeje Marie 

Vašicová, vedoucí knihovny. 

ORDINAČNÍ HODINY:  

DĚTSKÉ STŘEDISKO BRUŠPERK,
Fryčovická 206, telefon 558 666 021

Pondělí 07:30 – 12:00 Ordinace pro nemocné

 12:00 – 14:00 Prevence pro zdravé a zvané

Úterý 13:30 – 16:30 Ordinace pro nemocné

 16:30 – 17:15 Prevence pro zdravé a zvané

Středa 07:30 – 10:30 Ordinace pro nemocné

 11:00 – 13:00 Poradna pro zdravé děti

Pátek 07:30 – 12:00 Ordinace pro nemocné 

DĚTSKÉ STŘEDISKO KRMELÍN,
Zdravotní 214, telefon 739 465 926

Čtvrtek 07:30 – 09:30 Ordinace pro nemocné

 09:45 – 11:15 Poradna pro zdravé děti

MUDr. Vladimíra Dieneltová
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TURISTICKÁ ZNÁMKA
Obec Krmelín na návrh Komise pro 

kulturu, školství a sport, nechala vyro-
bit turistické známky, které si mohou 
občané i návštěvníci Krmelína zakou-
pit na vybraných místech: Obecní úřad 

Krmelín,  Česká 
pošta pobočka OÚ 
Krmelín, knihovna 
Krmelín, Obecní 
dům Nautilus.

TURISTICKÁ MAPKA
V minulém čísle zpravodaje vyhlásila 

Komise pro K Š a S výzvu, do které se 
mohli zapojit živnostníci a podnikatelé, 
kteří měli možnost propagovat svoji firmu 
nebo činnost v reklamní části připravova-
né turistické mapky. Vzhledem k tomu, 

že občané neprojevili žádný zájem, tento 
projekt byl zrušen.

Nadále probíhá fotosoutěž, a to do 
30. dubna 2017. 

Komise pro kulturu, školství a sport

Státní dotace na vodu,
která se nás všech týká, ale ne všichni 

na ni dosáhnou 
 V dubnu spustí Ministerstvo životního 

prostředí dotační program, díky které-
mu by mohli majitelé domů začít šetřit 
vodu tím, že si na zahradu pořídí nádrž 
na dešťovou vodu nebo si doma přečistí 
vodu odtékající z odpadu umyvadla nebo 
pračky, se kterou pak budou splachovat 
záchod.

Dotace se dělí do tří kategorií:  
Pořízení nádrží na dešťovou vodu na 

zahradu o objemu alespoň dvou tisíc litrů, 
bude spoluúčast státu padesát procent. 
A to nejen na koupi nádrže, ale i na pro-
jekt, instalaci, čerpadlo nebo rozvody. Nej-
výše však do dvaceti tisíc korun. Peníze 

však dostanou lidé s nedostatkem pitné 
vody. Zvýhodněny budou i obce, kde platí 
zákazy zalévání či napouštění bazénů. 

Na další dvě kategorie dosáhnou lidé 
částky až 60 tisíc z  jiných oblastí, které 
vyžadují stavební zásahy v domě jakým je 
rozvod samostatné trubky a technologie, 
aby lidé mohli využívat dešťovou vodu 
nebo vyčištěnou odpadní vodu z van 
a umyvadel třeba ke splachování. 

Zdro j :  h t tp ://zpravy. idnes . cz/
dotace-destovka-ministerstvo-zivotniho-
prostredi-r ichard-brabec-p96-/domaci.
aspx?c=A170213_212107_domaci_san 

Zpracovala
Táňa Trojanová

informace Komise pro kulturu, školství a sport
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rady občanům

První novelizace nového občanského zákoníku 
V účinnost vstoupí první novela „nové-

ho” občanského zákoníku. Přinese drobné 
změny do řady oblastí. 

1. Jména spolků a společenství vlastníků  
Spolek nebo společenství vlastníků, 

které vznikly do 31. prosince 2013, tedy 
před datem účinnosti NOZ, nemusejí ve 
svém názvu mít právní formu, tedy slova 
spolek, zapsaný spolek nebo společenství 
vlastníků. Článek v naší poradně pojed-
nává podrobněji o změnách názvů, které 
NOZ před dvěma lety přinesl.  

2. Dluh na výživném – nově s úroky 
z prodlení  

V rámci novelizace se do NOZ dostala 
nová úprava výživného (alimentů), kon-
krétně situace, kdy je platba výživného 
v prodlení. Nově zákon přiznává příjem-
cům výživného také úroky z tohoto pro-
dlení. Jedná se o poměrně zásadní změnu, 
neboť zákon tuto otázku doposud neupra-
voval a soudy rozhodovaly přesně opač-
ně. Výživné podle nich spadalo spíše do 
osobních než do majetkoprávních vztahů 
a na základě toho úroky z jejich prodlení 
nepřiznávaly. 

3. Omezení svéprávnosti  
Soud bude nově moci omezit svépráv-

nost člověka až na pět let, ne jen na tři 
jako doposud, a to v případech, kdy je 
zjevné, že se stav člověka v této době ne-
zlepší. 

4. Zaměstnávání patnáctiletých  
Novela přináší změny v zaměstnávání 

dětí, které dosáhly patnáctého roku věku, 
a proto už mohou pracovat například na 
dohodu o provedení práce nebo dohodu 
o pracovní činnosti. Podmínkou uzavření 

takové dohody je kromě věku ještě ukon-
čená povinná školní docházka, nicméně 
nově bude možné dohodu sjednat do-
předu, tedy například podepsat ji během 
školního roku a na brigádu nastoupit, až 
školní rok skončí.  

Druhou změnou je zrušení práva zá-
konných zástupců patnáctiletého člověka 
zrušit jeho pracovní smlouvu. Tato mož-
nost dříve existovala výlučně pro zaměst-
nance starší patnácti a mladší šestnácti let 
a nově se ruší.  

5. Uspokojení pohledávky ze mzdy 
dlužníka 

Občanský zákoník doposud obsahoval 
v § 1988 odst. 2 ustanovení, podle něhož 
bylo zakázané, aby zaměstnavatel uspo-
kojoval svou pohledávku vůči dlužníkovi, 
který je jeho zaměstnancem, krácením 
jeho mzdy o více než polovinu. Toto usta-
novení se nyní ruší. Tato situace je však 
zároveň upravena v zákoníku práce, je 
třeba tedy postupovat podle něj, konkrét-
ně podle § 144a odst. 4, který odkazuje 
na Občanský soudní řád, konkrétně § 
278–279. 

Obdobná situace může nastat, i když 
je věřitelem někdo jiný než zaměstnavatel 
dlužníka. V takovém případě může věřitel 
a dlužník uzavřít dohodu o srážkách ze 
mzdy, se kterou zaměstnavatel souhlasí. 
I v tomto případě se možná výše srážky 
bude posuzovat jen podle Občanského 
soudního řádu, příslušná věta v NOZ se 
ruší.  

6. Společné jmění manželů a podíl 
v obchodní společnosti  

Podle občanského zákoníku může být 
součástí společného jmění manželů i podíl 
v obchodní společnosti nebo družstvu, 
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nabytý během manželství. Nově zákon 
výslovně uvede, že nabytí podílu ani v si-
tuaci, kdy je podíl součástí společného 
jmění, nezakládá účast druhého manžela 
na této společnosti nebo družstvu, s vý-
jimkou bytových družstev.  

7. Inženýrské sítě, liniové stavby  
Občanský zákoník říká, že inženýrské 

sítě (zejména vodovody, kanalizace nebo 
energetické či jiné vedení) nejsou součástí 
pozemku. Nově se za součásti pozemku 
nebudou považovat nejen inženýrské sítě, 
ale ani žádné jiné liniové stavby a „jiné 
předměty, které ze své povahy pravidelně 
zasahují více pozemků”, tedy například 
zpevnění koryta potoka, odtokové kanály 
a podobné stavby liniového charakteru, 
které však nelze označit za inženýrské sítě.  

8. Plná moc a notářské zápisy 
Plnou mocí je, jak známo, možné 

zmocnit jinou osobu (zmocněnce), aby 
jednal jménem zmocnitele. Platí, že „vy-
žaduje-li se pro právní jednání zvláštní 
forma, udělí se v téže formě i plná moc.” 
Typicky jde o případy, kdy právní jednání 
vyžaduje notářsky ověřený podpis – v ta-
kových případech musí i plná moc být 
podepsána notářsky ověřenými podpisy. 
Nově bude platit, že pro úkony, které mají 
být ve formě veřejné listiny (například no-
tářský zápis o zúžení společného jmění 
manželů), při zastupování postačí plná 
moc s ověřenými podpisy, a ne plná moc 
udělená ve formě notářského zápisu. 

Podnikatel.cz – vám prozradí více 

Zpracovala Táňa Trojanová

AKCE V OBCI
Velikonoční jarmark (31. 3.)
Omlouváme se všem, kteří měli v plánu zúčastnit se letošního jarního jarmarku, 
ale z důvodu nejasností kolem EET prodejců a přebírání nového nájemce Pohos-
tinství Benátek v tomto termínu, se letošní jarmark ruší. Příští rok bude jarmark 
opět 14 dní před Velikonocemi probíhat, věříme, že i s novými lákadly a progra-
mem. Děkujeme za pochopení.
 8. 4. 2017 • Setkání holubářů Pohostinství Benátky
 8. 4. 2017 • Ukliďme Krmelín – sraz u hasičské zbrojnice
 30. 4. 2017 • Stavění „Máje“ – hasičská zbrojnice
 7. 5. 2017 • Obecní slavnosti na krmelínském kopci 
 21. 5. 2017 • Hasičská soutěž 
 4. 6. 2017 • Mini žákovský turnaj – hřiště TJ Sokol Krmelín
 9. 6. 2017 • Noc kostelů
 23. 6. 2017 • Letní kino – hřiště TJ Sokol Krmelín
 24. 6. 2017 • Pouťové sportovní odpoledne – hřiště TJ Sokol Krmelín
 25. 6. 2017 • Krmelínská pouť – hřiště TJ Sokol Krmelín
 30. 6. 2017 • Rock show - hřiště TJ Sokol Krmelín
 1- 2. 7. 2017 • Soustředění mládeže v házené s reprezentanty ČR 
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Spolek Náš Krmelín

Milí sousedé,
Spolek Náš Krmelín se stal účastníkem 

řízení ve věci „Vykácení patnácti lip před 
kostelem sv. Jana a Pavla v Krmelíně“, 
o které zažádal pan farář, Mons. Bohuslav 
Novák. Obec Krmelín, která je také účast-
níkem řízení, si vyžádala odborné sta-
novisko o stavu všech stromů Agenturu 
ochrany přírody a krajiny České repub-
liky. Dle informace AOPK jsou stromy, 
přes dlouhodobě zanedbanou údržbu, 
zdravé a není potřeba jejich stav řešit 
kácením, postačí provést odborný ořez 
a odstranění parazitujícího jmelí.

Definitivní stanovisko nyní musí vydat 
obec Krmelín. Úkol spolku shledáváme 
v ověření, že údržba stromů bude pro-
vedena odborně a kvalitně. Jsme rádi, 
že i naše aktivita v tomto řízení přispěla 
k záchraně krásných stromů, které zasa-
dili předci našich občanů již v roce 1908. 
Je potřeba si uvědomit, že veřejné zeleni 
a hlavně vzrostlým stromům je nutné 
věnovat trvalou péči, monitorovat jejich 
stav a netýká se to jen stromů u kostela, 
ale po celé obci.

Dále nám, prosím, dovolte krát-
kou reakci ke stanovisku rady obce 
k našemu článku „Vznik nového spolku 
v Krmelíně“, ze Zpravodaje 1/2017. Dle 
našeho názoru Rada obce opět potvrdila  
svůj postoj, který je jádrem sporu a to 
zejména tvrzením, „že rada obce nemůže 
občany informovat o něčem, co ještě 
nenastalo“. Dle této filozofie, by stavba 
skladových hal byla v této chvíli velmi 
pravděpodobně již zahájena. Právě proto, 
že veřejnost byla informována, i když 
netradiční cestou formou letáku, ještě 
před zahájením řízení o územním roz-
hodnuti, se podařilo do této chvíle celý 

projekt pozastavit rozhodnutím zastu-
pitelstva, tím, že byl zablokován prodej 
strategického obecního pozemku, který 
investorovi umožňoval vjezd ze silnice 
I/58. Taktéž se zatím podařilo zabránit 
záměru investora napojit svou cestu 
k cestě obecní a umožnit tak, aby k jejich 
pozemku mohla, ač menší, nákladní 
auta. Je známou skutečností, že v prů-
běhu správního řízení už často záměry se 
závažným dopadem na životní prostředí 
zastavit či umenšit nelze.

Nevidíme žádný důvod a ani právní 
úprava nebrání tomu, proč by občané 
nemohli být včas a transparentně infor-
mováni o všech záležitostech, které by se 
mohly významně dotknout života obce 
i jejich občanů, a to s takovým před-
stihem, aby mohla být vedena veřejná 
debata, konzultace s odborníky, posou-
zení rizik a přínosů, které by jednotlivé 
záměry mohly pro obec a občany zna-
menat. Ale vždy dle našeho názoru musí 
v zájmu obce převážit přínosy nad nega-
tivy, aby byl oprávněný důvod ze strany 
obce jednotlivé projekty podporovat.

Také bychom se chtěli omluvit za drob-
nou nepřesnost v minulém článku, kdy 
jsme použili termín „Průmyslová zóna“ 
a nikoliv správný název „Plochy smíšené, 
výrobní – výroba a skladování, občanská 
vybavenost „, což nám následně bylo 
v článku podepsaném pouze „za Radu 
obce“ vytknuto. Tuto výtku bereme vážně 
i přesto, že jsme použili název, který 
běžně používají nejen občané, ale i čle-
nové Rady obce (viz zápis ze 14. zastu-
pitelstva). Přijde nám velmi pokrytecké, 
když placení představitelé obce vytýkají 
nám nadšencům chyby, kterých se sami 
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dopouštějí na oficiálních zasedáních 
obce. Bylo by vhodné věnovat se podstatě 
problému a ne se snažit odvést pozornost 
od své zodpovědnosti za celou vzniklou  
situaci poukazováním na malichernosti.

Pevně ale věříme, že se tento trend 
změní a že zavládne atmosféra spolupráce. 

Děkujeme občanům Krmelína za jejich 
podněty, které pravidelně řešíme i pod-
poru a věříme, že díky vašemu zájmu 
o děni v obci se nám všem společným 
úsilím podaří nadále rozvíjet naši obec 
a přesto zachovat venkovský vzhled 
Krmelína. 

 Závěrem bychom rádi zdůraznili, že 
si velmi vážíme práce a přístupu většiny 
zastupitelů obce a rádi je podpoříme 
v jejich úsilí vytváření moderní obce, která 

bude aktivně reagovat na potřeby a poža-
davky občanů a vytváření atmosféry vzá-
jemné důvěry, ve které se veřejnost ráda 
zapojí, protože bude vědět, že na její 
přání, obavy a náměty je brán zřetel.

 
Až budete míjet solární panely a na 

druhé straně uvidíte pasoucí se koně, kos-
tel a Krmelínský kopec, zkuste se zamy-
slet, jaké panorama byste chtěli vidět 
v naší obci i v dalších letech. Některé 
stavby a projekty se vám v této chvíli 
mohou zdát být vzdáleny, protože neleží 
v těsné blízkosti vašich domů, ale přesto 
mohou ve svém konečném důsledku 
navždy změnit budoucnost Krmelína.

S přáním krásného jara všem občanům 
předsednictvo spolku Náš Krmelín, z.s.

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si reagovat na článek, 

který zveřejnil spolek „Náš Krmelín“ 
v tomto čísle zpravodaje.

Ve věci „Vykácení lip u kostela“ je 
třeba uvést na pravou míru informaci, 
že „definitivní stanovisko nyní musí 
vydat obec Krmelín“. Ve skutečnosti 
je to tak, že řízení vede Obecní úřad 
Krmelín, jako orgán ochrany přírody 
v přenesené působnosti České repub-
liky. Oproti tomu Obec Krmelín je 
účastníkem tohoto řízení a prosazuje 
v řízení stanovisko, podle kterého má 
Obec Krmelín zájem o předmětné 
stromořadí, které se nachází v centru 
obce a tvoří významný krajinný prvek 
s tím, že zájmem obce je zachování 
tohoto stromořadí s ohledem na jeho 

funkční a estetický význam, pokud to 
bude možné s ohledem na stav dřevin. 
Pokud by nebylo možné dřeviny zacho-
vat, bude obec požadovat, aby správní 
orgán (Obecní úřad Krmelín) uložil 
žadateli přiměřenou náhradní výsadbu 
v podobě založení nové aleje lip a sou-
časně uložil povinnost následné péče 
o tuto náhradní výsadbu.

Dále upozorňujeme, že spolek neo-
důvodněně předjímá, jak dopadne 
správní řízení, ve kterém rozhoduje 
Obecní úřad Krmelín jako orgán 
ochrany přírody v přenesené působ-
nosti. Věříme, že rozhodnutí dopadne 
co nejlépe a v souladu s přáním obce.

RO

Spolek Náš Krmelín / rada obce
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Z NAŠÍ FARNOSTI   
Dne 8. 1. 2017 se u nás v kostele konal 

již IX. Vánoční benefiční koncert. Jako 
každým rokem se představily děti z ma-
teřské a základní školy, děti z našeho 
spolčínka, kostelní sbor. Letošním hostem 
byla cimbálová muzika Valašský Vojvoda 
z Kozlovic se svými zpěváky, která před-
vedla pásmo „Koledování na Valašsku“. 
Vrcholem našeho koncertu byla již dnes 
světoznámá sopranistka Pavla Flámová, 
která zazpívala díla A. Vivaldiho, 
G. F. Händela, C. E. Bacha, W. A Mozarta, 
F. Schuberta. Pavla nás všechny ohromi-
la brilantní hlasovou technikou, skvělou 
muzikálností. Vše zazpívala s lehkostí 

a skromností. Doprovázeli ji její přátelé 
– profesionální muzikanti z Janáčkovy 
filharmonie Ostrava a z Moravské filhar-
monie Olomouc. Posluchači její výkon 
ocenili dlouhým potleskem ve stoje. 

Po ukončení koncertu byli všichni 
diváci i účinkující pozváni do našeho 
Centra setkávání k prohlídce a k malé-
mu občerstvení.  

Výtěžek koncertu letos činí 60 026 Kč 
a bude použit na splácení dluhu Centra 
setkávání. Otec Bohuslav Novák děkuje 
všem účinkujícím a dárcům.  

Velikonoční bohoslužby v kostele sv. Jana a Pavla v Krmelíně:

13. 4. 2017  ZELENÝ ČTVRTEK    
 16.45 Mše svatá na památku Poslední večeře Páně 
 18.00 - 21.00 Bdění v Getsemanech 
  
14. 4. 2017 VELKÝ PÁTEK     
 9.00 - 15.00 Adorace 
 15.00  Obřady Velkého pátku  
 
15. 4. 2017 BÍLÁ SOBOTA  
 8.00 Modlitba ranních chval  
 20.00 Obřady Velké noci  
 
16. 4. 2017 BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ   
 8.45 Mše svatá, žehnání pokrmů 
 
17. 4. 2017 VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ      
 8.45 Mše svatá 

Křesťanský význam Velikonoc 

Velikonoce vychází na jaro, a proto 
někdy říkáme „svátky jara“. Možná, že 
někteří lidé cítí při návratu jara „novou 
mízu“ a někdy dokonce i uprostřed našich 

měst cítíme nový dech života. Velikonoční 
poselství ukazuje, že existuje ještě jiná 
dimenze života, než tento život časný. 
Ukazuje nám, že kdesi hluboko v nás 
nosíme touhu po dokonalosti, kráse, lásce, 
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VELIKONOCE DEN PO DNI  
Pro křesťany jsou Velikonoce nejdů-

ležitějším svátkem v roce. Podle tradice 
jsou Velikonoce vyvrcholením čtyřice-
tidenního půstu, který začíná Popeleční 
středou. Liturgii si dnes připomíná 
málokdo, tradic se ale Češi nevzdávají. 

Letos poprvé budeme slavit Velký pátek 
jako nový státní svátek, tedy pro všechny 
jako den volna. 

Jak vypadá velikonoční týden, pojďme 
si ho připomenout den po dni.

porozumění, hodnotě a dalších úžasných 
vlastnostech. Problémem ale je, že vždy 
narážíme… nikoli hlavně na druhé lidi, 
ale - i když si to neradi přiznáváme, sami 
na sebe. Na svoje sobectví, pohodlnost, 
někdy pocity viny atd. tyto a další vlast-
nosti nám brání, abychom dosáhli tužeb 
– být milováni a milovat. A právě v tom 
tkví základní lidský problém, o kterém 
Ježíš mluvil jako o „otročení hříchu“. 
A toto nás odděluje nejen od lidí, ale i od 
Boha. Dobrá zpráva, která shrnuje veliko-
noční poselství, je, že existuje řešení. Tak, 
jako kdysi o Veliké noci vyšli Izraelité do 

svobody, můžeme vnitřní svobodu zakusit 
my. Jak? Skrze odpuštění, které dává Ježíš 
všem, kdo o to stojí a skrze víru v Něj.  

Velikonoční přání 
Milí čtenáři, přeji Vám slovy sv. Jana 

Pavla II.: 

„Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříše-
ní je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk 
mohl a musel mít strach.“  

Ať vás letošní VELIKONOCE naplní 
RADOSTÍ! 

P. Bohuslav Novák 

Zveme vás: 

Modlitba za mír 
na Krmelínském kopci 

Dne 8. 5. 2017 v podvečer se budeme 
na Krmelínském kopci společně modlit 
a prosit za mír na celém světě a pokoj 
v našich rodinách. 

Boží Tělo 
Slavnost Těla a Krve Páně, dříve zvaná 

Boží Tělo, se začala slavit proto, aby se 
zdůraznila reálná přítomnost Ježíše Kris-
ta, a to jednak v jeho Božství, tak v jeho 
lidství v Eucharistii - Nejsvětější svátosti. 

Svátek zavedl papež Urban IV. v roce 
1264. Slavnost začíná mší svatou, následu-

je krátká adorace, po které se koná procesí 
se zastaveními u vyzdobených oltářů za 
zpěvu písní. Děti oblečeny v bílém házejí 
plátky květin - nejčastěji růže a pivoňky 
před kněze, který nese v monstranci Nej-
světější svátost. Květy posypaná cesta je 
jedním z výrazů úcty k Ježíši nesenému 
v průvodu. Kolem kněze jdou ministran-
ti se svícemi. Smyslem tohoto svátku je 
modlitba a požehnání celé obci. Slavnost 
Těla a Krve Páně oslavíme 15. 6.2017. 

Noc kostelů 2017  
Zveme všechny do našeho kostela na 

Noc kostelů, která se letos uskuteční 9. 6. 
2017 od 18 do 22 hodin.  
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Květná (Palmová) neděle – 9. dubna 2017
Připomíná se příjezd Krista do 

Jeruzaléma, kam putoval slavit pesach. 
Lidé ho vítali palmovými listy, které u nás 
nahrazují zelené ratolesti, nebo kočičky. 
Trhají se větévky jívy a zdobí se jimi 
domácnosti.
Modré pondělí – 10. dubna 2017

Modré se mu říká podle látky, která se 
ten den vyvěšuje na oltář. Hospodyňky 
začínají uklízet.
Žluté (šedivé) úterý – 11. dubna 2017

Na oltář se přidá žlutá, případně šedivá 
látka. Hospodyňky pokračují v úklidu.
Černá (škaredá) středa – 12. dubna 2017

Den, kdy Jidáš zradil Krista. Podle 
tradice se jí také říká Sazometná, protože 
se vymetají komíny, tím se vyhánějí zlí 
duchové. Nikdo se nesmí mračit, jinak 
se bude škaredit celý rok. Kromě toho se 
pečou pletence zvané jidáše, které se ale 
jedí až ve čtvrtek ke snídani.
Zelený čtvrtek - 13. dubna 2017

Den poslední večeře Páně, při které 
se Jidáš loučil s apoštoly. Naposledy zní 
zvony, které odlétají do Říma za papežo-
vým požehnáním. Nahrazují je řehtačky, 
které mají svolávat k bohoslužbám. 
Zelený se mu říká podle zeleniny, která se 
má v tento den jíst, aby byl člověk po celý 
rok zdravý. Kromě zeleniny se jí jidáše, 
které symbolizují provaz, na kterém se 
Jidáš oběsil.
Velký pátek – 14. dubna 2017

Den ukřižování Ježíše Krista. V kato-
lické církvi je dnem nejhlubšího smutku 
a největšího půstu v roce. Slouží se 
bohoslužba, při které nehrají varhany. 
Lidé se omývají vodou nebo rosou, aby 
byli chráněni před nemocemi. Protože se 
nesmí hýbat s půdou, nepracuje se na poli 

ani na zahradě. Nepere se prádlo, protože 
by bylo namáčeno do Kristovy krve. Podle 
legend země vydává své poklady, na souš 
vycházejí vodníci a vyjíždějí blaničtí rytíři.
Bílá sobota – 15. dubna 2017

Bílá se jí říká podle roucha, ve kterém 
se přijímá křest. Opět se rozeznívají 
zvony. Čeká se noc, kdy došlo ke Kristovu 
vzkříšení a světlo zvítězilo nad temnotou. 
Zhasíná se staré světlo a jako symbol 
nového života se rozsvěcuje nové. Na 
další den se peče beránek a mazanec.
Velikonoční neděle (Boží hod 
velikonoční) – 16. dubna 2017

Den vzkříšení Ježíše Krista. Děvčata 
chodí se stromem ozdobený stuhami, tím 
přináší zdraví a štěstí. Podává se pečený 
beránek jako symbol Kristovy oběti, veli-
konoční nádivka, skopové, jehněčí nebo 
holoubata, která se předtím posvětí v kos-
tele. Na pondělí děvčata barví vajíčka, 
chlapci pletou pomlázku.
Velikonoční (Červené) pondělí – 
17. dubna 2017

Chlapci chodí s pomlázkou, která 
kromě „pomlazení“ (předání životodárné 
mízy stromů, ze kterých je upletena) při-
náší úrodu, blahobyt a štěstí. Dívky chlap-
cům nabízí vejce, jako symbol života.

Velikonoce vypadaly dříve jinak, 
než jak je známe z 21. století. Některé 
zvyky vymizely. Především se dříve 
dodržoval čtyřicetidenní půst od 
masopustního úterý až do Velkého 
pátku. Nejedlo se maso a dodržovaly se 
zvyky při pěti velikonočních nedělích. 
První postní neděli se říkalo Černá patrně 
proto, že během půstu ženy odkládaly 
pestrý oděv a halily se do černé. Druhá 
neděle postní se jmenovala Pražná podle 
postního jídla pražma, které se dělalo 
z praženého nedozrálého obilí. Třetí 
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se říkalo Kýchaná a pojí se k ní pověry 
o zdraví. Další byla Družebná, kdy se 
fialová barva v kostelech měnila na růžo-
vou. Další neděle byla Smrtná, během ní 
děvčata vynášela z vesnice smrtku, která 
se pálila, nebo se topila v řece. Zpátky 
děvčata chodila s lítem nebo lítečkem, 
což byl zelený keřík, spletený do špičky, 
ozdobený svatými obrázky a mašlemi. 
S tím děvčata chodila na koledu. Poslední 
je neděle Květná a začíná jí svatý týden.

Velikonoční pondělí nemá liturgický 
charakter. Lidé si ho ke svatému týdnu 
přidali patrně proto, že si chtěli oddech-
nout od náročné přípravy. Původně 
se pondělního hodování účastnili jen 
dospělí, teprve později děti. První zmínka 
o Velikonočním pondělí a pomlázce 
pochází už z kázání ze 14. století.

Zpracovala Ing. Yveta Kovalčíková

Klub seniorů informuje  
„Každý den stojí za to, aby ho člověk 

žil!“ 
Každý z nás by rád žil svůj život 

naplno, protože kolem nás je spousta 
věcí, krásných koutů přírody, zajímavých 
míst i lidí, kteří nás oslovují a zajímají. 
Krmelínský Klub seniorů dává možnost 
nám všem, kteří se chtějí scházet se svými 
vrstevníky, zasportovat si s nimi (úměrně 
věku a zdravotnímu stavu), zajet si na spo-
lečné výlety, zajít si na společné pozná-
vací procházky, ale i za kulturou, možnost 
se potkávat, bavit se a aktivně žít. 
Malá rekapitulace: 

Rok 2016 v činnosti místního Klubu 
seniorů byl završen 19. ledna 2017 
hodnotící Výroční schůzi členů Klubu, 
která zhodnotila aktivity v roce 2016 
s konstatováním starosty obce, že už víc 
aktivit by ani nebylo možné v některém 
měsíci zařadit. 

Byl přijat plán aktivit na rok 2017. 
Výbor klubu byl doplněn o novou 

pokladní, MUDr. Janu Kolářovou. 
Výročnímu jednání byli mimo členy 

Klubu přizváni hosté: starosta obce 
Ing. Václav Zezulka a paní Ludmila 

Adámková, členka redakční rady 
„Zpravodaje obce Krmelín“. 

30. ledna na pondělním posezení 
u kávy jsme měli přednášku o zdraví 
a zdravé výživě, kterou přednesla paní 
Marie Slámová. 

V únoru jsme přijali pozvání do Bašky, 
Řepišt, Fryčovic, Staré Vsi nad Ondřejnicí 
a Paskova. 

Další významnou akcí Klubu byl 
společenský večírek, který se uskutečnil 
16. února 2017 v restauraci Nautilus 
s hudbou Krmelanka. Zpestřením večera 
bylo taneční vystoupení děti z taneční 
školy TREND ze Staré Bělé. Součástí 
večírku byla bohatá tombola. Pozvání 
přijaly ostatní spřátelené Kluby a místní 
organizace. 

Březnové přátelské posezení v salónku 
Nautilus jsme měli 9. března, kde bylo 
poděkováno ženám u příležitosti MDŽ. 
V programu vystoupily Bělské babičky, 
které nám připomněly naše školní 
léta až po věk důchodový. Původní 
obrázky naší vesničky a k tomu veselé 
písničky a scénky všechny pobavily, 
rozesmály a všichni jsme si společně 

velikonoční dny, spolky
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Chovatelé hodnotí uplynulý rok 2016    
Tak jako každý rok i letos začátkem 

března začíná chovná sezóna. Každý 
kontroluje své chovy a vybírá jednice 
pro nastávající 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, která se konala 18. 2. 
2017 v restauraci Sport klub. Výroční 
schůze se zúčastnili přátelé z družeb-
ních organizací z Paskova, Staré Vsi nad 
Ondřejnicí, Staříče a další hosté. Hlavním 
bodem bylo zhodnocení roku 2016, které 
provedl ve své zprávě předseda Mirek 
Klimeš. Do roku 2016 jsme vstupovali 
s 15 členy a 1 mladým chovatelem. 
Myslím si, že jsme funkční organizací 
známou i mimo náš kraj i s tak malým 
počtem členů. Výroční schůzi zpestřily 
svým vystoupením děti navštěvující 

chovatelský kroužek. Úkoly, jež jsme 
měli vytyčené loňskou Výroční schůzi, 
jsme splnili. Výstavu jsme uspořádali 
v měsíci září, mini výstavu dětí o pouti. 
V měsíci říjnu jsme s dětmi navštívili 
výstavu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Chci 
poděkovat pánům Bočkovi, Jarolímovi, 
Havránkovi a Klimešovi za sponzorské 
dary při konání výstavy, vystoupení dětí 
a Výroční schůzi, také chci poděkovat 
paní Regíně Otáhalové za pomoc při orga-
nizaci vystoupení dětí a panu Hlubkovi, 
který nám přišel zpestřit Výroční schůzi 
svým hraním a zpěvem. Chovatelé po celý 
rok pokračovali v adaptaci střediska. Při 
Výroční schůzi též proběhlo vyhodnocení 
nejlepšího chovatele v soutěži organizace 
o Pohár obce v oboru králík a drůbež. 
V oboru králík se na 1. místě umístil 
Miroslav Klimeš s plemenem Stříbřitý 

zazpívali. V programu vystoupil také Ing. 
J. Havránek se svou vnučkou, hráli na 
klarinet a flétnu. Pohoštění pro všechny 
hosty - piškotové řezy a chlebíčky při-
pravily členky výboru. Na závěr k dobré 
náladě hráli naší harmonikáři J.Holboj 
a J.Vijačka. 

16. března si půjdeme zaplavat na bazén 
do Fryčovic a 20. 3. budeme mít přednášku 
s hasičem Ing. Lukášem Jareckým. 

V měsíci dubnu se setkáme při veliko-
nočním posezení s pomlázkou, zahrajeme 
si bowling. Měsíc květen zahájíme jako 
každý rok prvomájovou vycházkou, 
položením kytky k pomníku padlých  
a vycházku ukončíme opékáním špízů. 
Také oslavíme Den matek programem 
dětí ze ZŠ a pohoštěním. 

3. května se uskuteční zájezd do 

polského Krakova. Měsíc červen zahá-
jíme škvařením vaječiny a zazpíváme si 
u harmoniky. V červenci to bude opé-
kání selete na terase Nautilus s hudbou 
Krmelanka. 

V tomto roce máme 10 jubilantů, 3 jubi-
lanti oslaví 80 let, 6 jubilantů nad 90 let, 
nejstarší členka oslaví neuvěřitelných 
100 let. Všem oslavencům přejeme dobré 
zdraví a hodně sil do dalších let. Výbor 
Klubu pamatuje na jubilanty písemným 
blahopřáním, kytičkou a dárkem. 

Již několik let organizuje F. Grut-
manová zájezd do ostravských divadel. 
Všem, kteří se zapojují do aktivit Klubu, 
patří velký dík.

Za výbor Klubu zpracovala  
Svatava Hronová
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žlutý, v oboru drůbež se umístila na 
1. místě Kristýna Šmídová s plemenem 
Wyandotka stříbrná. 
Úkoly na rok 2017

Úkolů máme vytyčených spoustu: 
pokračovat v adaptaci střediska, přebu-
dovat sociální zařízení, natřít chovatel-
ský materiál, dodělat omítky ve stodole. 
Budeme se snažit přijmout aspoň dva 
nové členy. Chceme pokračovat s krouž-
kem Mladých chovatelů a zúčastnit se 
okresního kola, které se bude konat ve 

Staré Vsi nad Ondřejnicí, a postoupit 
do národního kola Olympiády mladých 
chovatelů. Uspořádat výstavu v měsíci 
září a aspoň jednu akci v chovatelském 
středisku. Dáváme si velké úkoly, ale dou-
fám, že se nám je podaří splnit. Žádám 
zájemce o očkování králíků, ať se co 
nejdříve přihlásí, buďto u mě na telefonu 
734 410 502, nebo na Obecním úřadě. 
Očkování by mělo proběhnout v dubnu. 

Za ZOČSCH Miroslav Klimeš 

Informace od zahrádkářů
Letošní zima byla 

ve srovnání s před-
chozími o poznání stu-
denější a tím i o něco 
delší. Uvidíme, jak se 
s touto skutečností 
vyrovná samotná pří-
roda. Mám na mysli 
především likvidací 
škůdců a různých 
patogenů,  což  by 
mohlo přírodu a naše 
zahrady a zahrádky 
ozdravit. Dnes už máme jaro, sluneční 
svit se každým dnem zvyšuje a správný 
zahrádkář už nedočkavě běhá po zahradě 
a přemýšlí, kde by co vysadil, připadně 
i vykácel a uvolnil tak místo pro novou 
výsadbu, nebo aby místo zatravnil. 
Bývá to každý rok stejné, mnozí z nás 
si na podzim řeknou, že už napříště nic 
sadit nebudou, ale pak jim to nedá, a s 
přibývajícími jarními a slunečnými dny 
začnou trávit značný čas na zahradě. Je 
čas k nákupu jarní zeleninové výsadby, 
květin, ovocných stromů, okrasných 
dřevin apod. Trh toho nabízí nepřeberné 

množství, je třeba si ale všechno dobře 
rozmyslet a zejména u stromků a dře-
vin, které vysazujeme na delší období, 
si nejdříve něco přečíst nebo si nechat 
odborně poradit. Ne všechno je vhodné 
do dané lokality a místa výsadby.

Chceme i letos pokračovat v šíření 
všeobecné osvěty pořádaním odbor-
ných přednášek a tématických zájezdů. 
V pátek 24. 3. se sejdeme na výroční 
členské schůzi, kde zhodnotíme uplynulý 
rok a připravíme si rámcový program pro 
rok letošní. Mimo tuto zájmovou činnost 
musíme opět pokračovat s drobnými 
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Z činnosti házené
Významného ocenění  se 

dostalo panu Miroslavu Vijačkovi 
od Českého svazu házené, kde 
přebral ocenění za dlouholetou 
činnost a přínos házené při práci 
s mládeží. Přímé gratulace se mu 
dostalo od prezidenta ČSH Radka 
Bendla a předsedy krajského svazu 
házené Pavla Bochnie. Ke gratulaci 
a poděkování se přidáváme i my 
oddíl házené v Krmelíně. 

Do jarních mistrovských soutěží 
nám jako první naskočili mladší žáci. 
S jejich zimní přípravou jsou trenéři 
celkem spokojeni. Během zimní pře-
stávky odehrálo toto družstvo i několik 
přípravných turnajů, z nichž nejvíce je 
prověřil turnaj v Olomouci a kde v silné 
konkurenci hráči a hráčky dokázali obstát 
vítězstvím v zápasech s Olomoucí, brněn-
skými Bohunicemi, Kuřimí, pražským 
Chodovem, Rožnovem pod Radhoštěm 
a kde až v přímém měření sil o první 
místo nestačili na borce z Lovosic. 

V jarní části mistrovských soutěží se 
hrají na domácím hřišti tyto zápasy: 
2. 4.  ml. ž. 10:00 Sokol Trnávka 
23. 4. ml. ž.   9:00 TJ TŽ Třinec 

muži 10:30 HC Hlučín 
st. ž. 12:00 SK Opava 
30. 4.   ml. ž.  10:00 Sokol Ostrava B 
7. 5.   ml. ž.  9:00  SKP Frýdek-Místek B 
muži 10:30 Paskov 
st. ž. 12:00 Klimkovice 
21. 5. ml. ž.  9:00  HCB Karviná B 
muži 10:30 Klimkovice 
4. 6.   ml. ž.  9:00  Sokol Klimkovice 
4.6. Turnaj mini žáků bude probíhat od 
10:00 

Těšíme se na Vaši podporu z hlediště!! 
Petr Mácha

stavebními úpravami uvnitř moštárny, 
i s úpravou zeleně v okolí moštárny. 
Všechny tyto práce vč. údržby a opravy 
zařízení pro lisování ovoce musíme smě-
řovat tak, abychom stihli bez problému 
zahájení moštovací sezony, která je 
neodmyslitelnou součástí naší činnosti 
a služby pro veřejnost v podzimních 
měsících. 

Tak ať se vám práce daří, počasí přeje 
a máte radost z vlastních výpěstků. Ing. Jaromír Havránek

spolky

Foto Vánoční tenisový turnaj
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Z činnosti hasičů 
Námětové cvičení a Výroční valná 

hromada
 Jednou z posledních plánovaných akcí 

zásahové jednotky bylo námětové cvičení 
okrsku, které jsme přislíbili v rámci výroč-
ního roku uspořádat. Termínově jeho 
pořádání nakonec připadlo na den 17. 12. 
2016, kdy byla naplánována i Výroční 
valná hromada SDH Krmelín. 

 Prověřovací námětové cvičení, kde 
je námět předem znám pořádajícímu 
sboru tak IBC (Integrované bezpeč-
nostní centrum FM), mělo jako hlavní 
záměr likvidaci lesního požáru a nalezení 
osob (lesních dělníků) v lesním porostu 
v lokalitě na Světlově v ulici U Pískovny. 
Členové krmelínské zásahové jednotky 
v dopoledních hodinách připravili v místě 
zásahu hromadu dříví, navozující pak 
po zapálení lesní požár, jednoho našeho 
člena vybavili pracovním nástrojem-seke-
rou představující zranění, které si přivodil 
a jehož nalezení a transport k pomoci byly 
jedním z úkolů pro zasahující sbory, mj. 
způsob zaseknuté sekery v noze figuranta 
byl skoro věrný reálné situaci. Událost 
byla vyhlášena IBC FM, které jednotlivé 
sbory okrsku uvědomovalo o události 
zpravidla zasíláním SMS zpráv na tele-
fony vybraných členů jednotek a na nich 
bylo, aby si pak samy vyhlásily poplach 
a dojely co nejdříve na oznámené místo. 
Po příjezdu dostaly úkoly, které měly 
plnit, prvním bylo nařízeno uhasit lesní 
požár a nalézt v pravděpodobném vytý-
čeném území osobu nebo více osob, 
poskytnout jim první pomoc a trans-
portovat je k poskytnutí následné péče. 
Další byly pověřeny zajištěním dálkové 
dopravy vody nebo pracemi, souvisejí-
cími s postupným vyhledáváním ohnisek 

požáru a jejich dohašování. Dále se při 
cvičení prověřují komunikační schop-
nosti jednotlivých sborů ať již v používání 
radiostanic nebo vzájemná spolupráce, 
z níž jednotky těží při ostrých zásazích, 
na nichž se někdy potkáváme. Osoba byla 
nalezena a dopravena do bezpečí, požár 
uhašen, úkoly splněny, i když komuni-
kace jednotek, které používají digitální 
s dalšími, jež mají ve výbavě ještě starší 
analogové, někdy vázla, to zaznělo při 
závěrečném hodnocení velitele akce 
a starosty okrsku. V průběhu celé akce 
byly pořizovány několika fotografy foto-
grafie dění a také vše bylo zaznamená-
váno několika kamerami, včetně využití 
novinky – létajícího dronu, výsledek 
můžete nalézt ve fotogalerii na našich 
stránkách a odkaz na video je v sekci 
videozáznamy. Všechny jednotky byly po 
skončení cvičení pozvány do Hasičského 
domu a pohoštěny malým občerstvením, 
a mohly v neformální atmosféře prob-
rat společný zásah nebo jen poklábosit 
o životě.  

Výroční valná hromada téhož dne 
17. 12. 2016 v odpoledních hodinách 
slavnostní rok ukončila. V programu 
byly předneseny zprávy o činnosti SDH 
za rok 2016, zprávy velitele JSDH, revi-
zorů, s činností a úspěchy nás seznámily 
kolektivy žáků, mužů, žen a kategorie 
+35 let. Byl představen plán práce na rok 
2017 a změněn výbor sboru. Součástí 
poděkování členům za vykonanou práci 
jak v plynulém roce, tak dlouhodobě 
od jejich vstupu do sboru, je ocenění ve 
formě bud´ pamětních medailí za věr-
nost po 10 letech, či stužkami k nim po 
dalších deseti, takže jsme rozdávali jak za 
10, 20 tak i 40, ale byla předána i stužka 
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za 60 let činnosti v SDH Krmelín. Dalším 
možností ocenění bylo udělení Čestných 
uznání SDH, těm, kteří začali působit 
v nedávné době, a další Čestná uznání 
obdrželi jak z OSH ČMS (okresního), tak 
i z KSH ČMS (krajského) sdružení hasičů. 
Nicméně jako poslední ocenění obdržel 
náš sbor na návrh brušperského okrsku 
jedno z nejvyšších, které lze dostat ve 
sdružení a to čestný prapor ÚSH ČMS, 
který nám společně předali starostové 
krajského a okresního SH ČMS. 

 

Výšlap na Lysou horu 

 Sobota 21. 1. 2017 byla náhradním 
termínem výšlapu na Lysou horu, který 
se neuskutečnil 14 dní nazpět z důvodu 
nemoci, směnnosti a velmi silných mrazů. 
Vlakem z Paskova a pak autobusem z Frý-
dlantu nad Ostravicí jsme dojeli do Male-
novic na parkoviště, a odtud doputovali 
k hotelu Petr Bezruč. Kousek za hotelem 
do cesty přišla první zkratka, která pro-
věřila fyzickou kondici účastníků. Traver-
sem jsme prošli pod Ivančenou. A pak už 
ve dvou skupinách na zteč do severní sjez-
dovky. Poprvé jsme zabrousili do nově 
otevřené chaty Emil Zátopek - Maratón. 
Po občerstvení zašli k mohyle na společné 
foto. Výhled nic moc, mraky těsně pod 
kopcem vytvářely bílou deku, jen v dálce 
byly vidět vrcholky Nízkých Tater. Zpá-
teční cestu ač s poměrně čerstvým sně-
hem nám komplikovali účastníci 24 hod. 
závodu na Lysou horu, kteří v obrovském 
množství sbíhali podél nás až za Lukšinec, 
kde směřovali na Zbuja a my naštěstí na 
druhou stranu. Krátká zastávka U Veličky 
na jedno a jde se dál. Závěrečná zastávka 
proběhla v hotelu Rajská bouda, kde jsme 
si dali závěrečné „občerstvení“. Akce se 
zúčastnilo 7 účastníků, tentokrát bez psů.  

Hasičský ples 

Hasičský ples v sobotu 4. 2. 2017 ve 
sportovním dresu nebo trikotu v prv-
ním únorovém týdnu zakončil pleso-
vou sezónu ve sportovní hale. Tradiční 
výzva k návštěvníkům směřovala k tomu, 
aby byli kreativní a došli ve vlastních 
výtvorech a zúčastnili se soutěže o nej-
vtipnějšího a nejoriginálnějšího nositele. 
Někteří pořadatelé byli ve dresu, holky 
ve svých závodních červených tričkách. 
Po začátku plesu se prodávala psaníčka 
štěstí, které tentokrát nabízel sportovec 
v hasičském dresu, aby osvěžil sportov-
ního ducha hostů, s výhrami malých 
a velkých panáků alkoholu, nealka, před-
mětů pro zábavu a užitek. Soutěž o nej-
vtipnější a nejoriginálnější nositele měla 
tentokrát cca 10 účastníků, bez ocenění 
skončili ti v prostých dresech, 3. pozici 
získal účastník v badmintonovém dresu 
a s raketou, 2. příčku obsadila dvojice 
žen v plaveckém trikotu a basketbalovém 
dresu a 1. místo urval účastník v plavkách 
a saku s potápěčskou výbavou. Skupina 
Dým zvolila jako své intro píseň z filmu 
Piti Piti Pa, který předělala skupina Tata-
boys. A hned následovala další slavná 
pecka Survival známá z filmu Rocky 4. Tři 
členové švihadly táhli za sebou stavební 
kolečko se čtvrtým členem, který je pohá-
něl, pátý jej vezl a šestý za nimi klopýtal 
s pivem v ruce. Kruh po sále a po vyklo-
pení vezoucího se člena všichni ukázali 
divákům kousek boxu, zasparovali proti 
sobě a rozběhli se na svá místa. Krátká 
sestava se švihadly zakončená kolečkem 
a efektní závěr s vyskočením z řady. Pří-
davek měl úplně jiný úvod, když banda 
naběhla a zakřepčila na velice známou 
píseň žabáka na hudbu Axel foley, pokra-
čovala druhou částí jako v prvním pří-
spěvku a v zakončení na hudbu Dády 
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Patrasové „Chytila jsem na pasece žížalu“ 
prohnali švihadla po zemi a odběhli do 
zákulisí. Produkce byla bohužel narušena 
opilým exhibujícím návštěvníkem, který 
musel být zachycen, aby nerušil zbytek 
vystoupení. Hlavní cena tomboly rela-
xační wellness pobyt v hotelu Beltine na 
4 dny (3noci) byla určitě lákadlem pro 
všechny návštěvníky. Z dalších hodnot-
nějších cen vyjímáme dárkové poukazy 
na střelbu libovolnou zbraní na střelnici 
ve Staré Bělě v hodnotě 1000 Kč, pou-
kaz na ošetření pleti ve studiu Mary Kay, 
případně elektrický konvertor. Množství 
dalších cen od domácích i přespolních 
živnostníků i podnikatelů pak potěšilo 
další výherce. Kapela Proxima Orchestra 
s novým sólovým kytaristou se zároveň 
loučila se svým dlouholetým basákem 
Julfou, který po sezóně u kapely končí. 
Světové pecky hrané naživo nutily účast-
níky plesu tancovat, co jen to šlo. 

 

Zásahová jednotka 

Počátkem roku se znova rozbíhají 
pravidelná školení jednotky dané výcvi-
kovým plánem. Prvním z nich bylo při-
pomenutí používání dýchací techniky, 
její kontroly před zásahem, bezpečnost 
během užívání akce a údržba a příprava 
na další používání. Zásahová jednotka 
upravuje sklad v HD, byly zakoupeny 
nové skříně pro uskladnění nářadí a její 
vybavení. Z akcí můžeme vzpomenout 
jedno čerpání vody a skácení nebezpeč-
ného stromu. Během brigády v garáži 
HD byl namontován do blízkosti napo-
jovacích míst cisterny automatický dobí-
ječ baterií a přívod stlačeného vzduchu, 
které přispějí k tomu, že baterie auto-
mobilu budou udržovány v optimálním 
režimu, zajišťujícím nastartování vozidla 

a brzdová tlaková soustava bude natlako-
vána na stanovenou hodnotu, což bude 
znamenat okamžitý výjezd vozu bez 
potřeby dofoukávat brzdy, za pomocí 
kompresoru vozidla, a zkrácení celého 
výjezdu o tuto nezbytnost.

  

Příprava na soutěže 

Dětské kolektivy měly pravidelné 
hodiny ve sportovní hale a sezónu začali 
mladší žáci na hadicové (pořadí 7. místo 
z 20) a uzlové štafetě ve FM (10. z 20). 
V závěru března budou opět získávat 
a obhajovat odborky a také obhajovat na 
Hasičském čvachtání ve Fryčovicích loň-
ské první místo.  

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 

 22. 4. - sobota v 9.00 hod. start 
výšlapu od HD na kole na Prašivou se 
zastávkami tam na pouti v Dobré a zpátky 
v Brušperku

30. 4. - neděle od 16.30 hodin Stavění 
máje s lidovou veselicí a živou hudbou, 
specialitami kuchyně, grilovanými mak-
relami a soutěží Jistá ruka v házení šipek 
a zabíjení hřebíků 

20. 5. - sobota - soutěže hasičských 
družstev v požárním útoku:  
od 9.00 hod. mladí hasiči – Moravskoslez-
ská liga mládeže 
čas zatím neupřesněn muži, ženy – 
O pohár krmelínského kopce 

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín    
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Skokanské trio  
Milí spoluobčané,

naše obec má několik mladých, velice 
nadějných sportovců. Mě připadlo, vám, 
představit sportovce v oblasti skoku na 
lyžích. V tomto sportu se již delší dobu 
pohybují dva naši mladí občané, sou-
rozenci Matušinští. Starší z nich, pat-
náctiletý Marcel Matušinský, se tomuto 
sportu věnuje 10 let. V současné době 
závodí za Frenštát pod Radhoštěm, 
kam taktéž 3x až 4x týdně dojíždí na 
trénink. Mnoho dalších tréninků má 
v Harrachově, Lomnicí nad Popelkou, 
Liberci a polském Schyrku. V letošní 
sezóně se dostal i do nejužší nomi-
nace na zimní olympiádu do Turecka. 
Na MČR v Harrachově získal 2. místo 
v družstvech.

Mladší z bratrů, devítiletý Lukáš Matu-
šinský, skáče na lyžích 6 let. Již v 7 letech 
se mu povedlo vyhrát Beskydské turné 
čtyř můstků (Frenštát, Rožnov, Nýdek 
a Kozlovice). Stal se celkovým vítězem 
v konkurenci 20 soupeřů i zahraničních. 
V letošní zimní sezóně skončil na 4. místě 
v republice. V současné době trénuje 
a závodí za Ski Klub Kozlovice.

Za zmínku stojí i jejich otec Petr Matu-
šinský. Ten se tomuto sportu začal věno-
vat aktivně ve svých 40 letech a má za 
sebou první úspěchy. Během loňského 
září se zúčastnil letního mistrovství světa 
veteránu v Rakouském Tschaggunu 
a dovezl zlatou medaili a mistrovský titul 
v kategorii 44 – 48 let. 

Radana Matušinská

Občanské sdružení Diakonie Broumov 

VYHLAŠUJE

TRADIČNÍ SBÍRKU 
POUŽITÉHO OŠACENÍ
která se koná ve dnech 24. 4. – 28. 4. 2017

Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic můžete odevzdat

na obecním úřadě (u vchodu do bývalé knihovny). 

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace tel.: 224 316 800, 224 317 203
Více na www: diakoniebroumov.org

sportovní úspěchy / charita



ENERGIE  
A++

Tomáš Bernatský
energetické poradenství:

- úspory nákladů na 
energie (elektřina a plyn)

- poradenství 
- vhodné pro chalupy, byty, 
chaty, výrobní haly, firmy 

atd...
tel.: 773 043 066

PRONÁJEM

Rodina (otec + maminka + holky 
20 a 6 let) + malý pejsek, hledají 
rodinný dům (optimálně 4+1).

Do budoucna možné odkoupení, 
momentálně PRONÁJEM.

Kontakt: 
tel.: 776 44 22 88  

(stačí prozvonit a položit),  
e-mail: volf.marek@email.cz

P.S. Klidně polosamota i samota.



 

 

Nově otevřená prodejna a servis zahradní techniky 

Autorizovaný servis značek Husqvarna, GARDENA a McCULLOCH. 

Pozáruční servis zahradní a lesní techniky všech značek. 

 

Kontakt:  

PEMIRA CZ s.r.o. 

Mitrovická 90/331 (areál Autodoprava Kokeš) 

724 00 Ostrava – Nová Bělá 

www.pemiracz.dealer-husqvarna.cz, mobil 732 590 967 
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             Ing. Bednář Radek 
   mob: 723 502 844 
       realizace zahrad 
   
    Ing. Bednář Martin 
   mob: 725 258 731 
         stavební práce 
 

 

 3D NÁVRHY A KOMPLETNÍ REALIZACE ZAHRAD NA KLÍČ 
 STAVEBNÍ PRÁCE, dlažby, zídky, ploty 

Dále nabízíme tyto služby: Údržbu zahrad a veřejné zeleně,  realizujeme 
zahradní  jezírka  a  biotopy,  montujeme  závlahový  systém  TORO  (návrh 
zdarma), instalujeme robotické sekačky Husqvarna, zemní práce a terénní 
modelace,  e‐shop:  prodej  volně  ložených  materiálů  (mulčovací  kůra  a 
substráty). Více na www.begarden.cz nebo email: begarden@seznam.cz 



www.kominictviostrava.cz
     

KONTROLA KOMÍNOVOU KAMEROU

     

Kamenické práce
Zdeněk Matušík

- broušení starých pomníků a žuly
- zhotovení nových pomníků

- sekání písma, příseky, opravy
- veškeré betonáže a opravy kolem pomníků

- prodej lamp, váz a vitrín

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

Hledáme paní ke dvěma dětem ve věku  
2 a 6 let na pravidelné i občasné hlídání  

či případnou drobnou výpomoc.

Pište na e-mail: Hell.Nelly@gmail.com  
nebo sms na 605 088 478, ozvu se.  

Řidičský průkaz výhodou :-)



KOVOVÝROBA, ZÁMEČNICTVÍ 
PLOTY NA KLÍČ 

 VÝROBA:  
o zábradlí na schody, balkony 
o brány, branky na přání, doplňky 

 MONTÁŽE: 
o Ploty pletivové, svařované panely, betonové, s plotovkami. 
o Živé ploty – Thuja occ. Smaragd – zajistíme i výsadbu. 

 PRODEJ: 
o MATERIÁL NA OPLOCENÍ, STÍNÍCÍ TKANINY 
o THUJE NA ŽIVÉ PLOTY (www.THUJA.cz) 

 

WWW.PLOTY‐OSTRAVA.CZ      TEL: 722 550 000 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

       GARÁŽOVÁ VRATA 
 VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ, SEKČNÍ 
 Včetně montáže 

 www.VRATA‐OSTRAVA.cz 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
POTŘEBY PRO CHOVATELE  
WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ 

 napáječky, krmítka, líhně pro drůbež, vyhřívání  
 klece pro křepelky, kurníky, králíkárny, pasti a sklopce 
 MASO PRO PSY – www.BARF‐OSTRAVA.cz 

Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39, tel.: 732 650 203, po‐pá  8‐15 hod 
 



 
 
 

 
NAŠE AMBULANCE VÁM NABÍZÍ 

 
 Příjemné prostředí, špičkovou, laskavou a lidskou péči o klientky. 
 Pro těhotné jedinečnou prenatální péči, včetně všech prenatálních 

vyšetření certifikovanými a vyškolenými lékaři. Možné i pro 
neregistrované. 

 Špičkou péči a konzultační činnost pro sterilní páry. 
 Vzhledem k rozmanitosti kmenové působnosti našich lékařů, úzká 

návaznost na následnou péči či ošetření v okolních zdravotnických 
zařízeních. 

 Možnost provádět ambulantně menší gynekologické zákroky na 
klinice Gynet v Ostravě. 

 Zefektivnění ordinační pracovní doby pro klientky od 1. ledna 
2017. 

 Zasílání receptů emailem, objednání k vyšetření on-line.  
 Stále přijímáme nové klientky. 

 
 

Více infomací na www.gynbrusperk.cz nebo v naší ordinaci,  
telefon 558 666 777, 602 541 390. 

 
Těšíme se na vás a garantujeme vám kvalitu péče, spokojenost  

a další rozvoj naší ambulance. 
 
 



VŘESINSKÁ 75/22, OSTRAVA-PORUBA // e-mail: kuchyne@hon.cz // tel.: 727 947 381, 727 947 380

Jaro se blíží, přivítejte 
jaro s novou kuchyní.

Moderní design, který 
zaujme a naplní Vaše 
očekávání.

www.hon-kuchyne.cz

Foto Ing. Yveta Kovalčíková



Foto Radana Matušinská

Foto Tomáš Balcar - Vánoční tenisový turnaj

Sokolský ples

archív rodiny Matušinských archív rodiny Matušinských



foto: Lenka Kneblová

SDH Krmelín



Benefiční koncert

Benefiční koncert
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