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,,BOJOVOU CESTOU 1. ČESKOSLOVENSKÉ 
TANKOVÉ BRIGÁDY“    

Technické muzeum 1. ČSTSOB připravilo pro-
jekt, který realizuje v rámci oslav 100. výročí zalo-
žení republiky a 73. výročí od znovu nabytí svo-
body v květnu 1945, které si letos připomínáme. 
Kolona historických vozidel se vydá po stopách 1. 
československé tankové brigády a navštíví i naši 
obec během 30. 4. 2018. Dopoledne proběhne 
výstava historických bojových vozidel. O podrob-
nostech vás budeme informovat. 

1. československá tanková brigáda osvobo-
dila Krmelín 2. až 3. května 1945. 

Dle dochovaných výpisu z denních rozkazu 
brigády svedli vojáci urputný boj s německými 
okupanty zejména o Krmelínský les, osvobo-
dili také okolní obce Stará ves nad Ondřejnicí 
a Mošnov.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,

úvodem Vás zdravím a přeji Vám pří-
jemné čtení nového jarního čísla Krme-
línského zpravodaje. V tomto vydání pro 
Vás máme opět připravené zprávy z čin-
nosti Obecního úřadu, zastupitelstva, ale 
i o probíhajících a připravovaných akcích. 

Co je nového v přípravě výstavby 
a oprav chodníků, ale i  jiných 
projektů:

Chodník ulice Brušperská
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na 

opravu chodníku Brušperská, a to úsek 
před prodejnou Hruška po ulici Benát-
skou. Zbytek chodníku bude dokončen 
po výstavbě chodníků kolem kruhového 
objezdu. Firma, která vyšla z VŘ by měla 
začít provádět opravu, jakmile to klima-
tické podmínky dovolí.

Chodník I/58 Staroveská
V současné době je projekt připraven 

na podání žádosti o územní rozhodnutí 
do Brušperku, stavební povolení budeme 
opět řešit s FM. Doufejme, že se nebude 
opakovat natahování rozhodnutí o sta-
vebním povolení, jako tomu bylo u ulice 
Proskovické.

Chodník ulice Proskovická
V nejbližších dnech bude konečně 

vydáno rozhodnutí o stavebním povolení. 
Objevil se však další problém, SmVak plá-
nuje na přelomu roku 2018/2019 nejen 
na ulici Proskovické, ale i  návazných 
místních komunikacích, rekonstrukci 
vodovodního řádu. Na náš nátlak by měla 
rekonstrukce proběhnout již v  tomto 
roce, aby mohl být chodník dokončen. 
Vodovodní řád povede po druhé straně 

a pod cestou budou protlaky, tak aby se 
nenarušila nově opravená komunikace. 
V kolizi s  chodníkem je oprava pouze 
ve dvou místech, které se do ukončení 
výstavby chodníku dořeší. Začátek 
výstavby chodníku se proto trochu 
zpozdí, ale plán je konec května, začátek 
června, určitě letos bude dokončen.

Chodník Paskovská
Po několika výzvách se dosáhlo oře-

zání keřů. Patrně v dubnu bude svolána 
konzultační schůzka s  projektantem 
a majiteli domů problémových úseků pro 
výstavbu chodníku. Obec se zapojí do 
aktivity okolních obcí kolem rychlostní 
silnice z Ostravy do Frýdku Místku, aby 
tato byla vyjmuta ze zpoplatnění. To by 
mohlo pomoci ke zklidnění intenzity 

Slovo starostky
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dopravy na Paskovské, neboť si zde často 
řidiči nákladní dopravy volí objízdnou 
trasu, aby se vyhnuli placení mýta.

Kruhový objezd
Stavební povolení bylo vydáno, kraj 

podal 28. února žádost o dotaci na SFDI. 
Pokud bude přidělena dotace, stavět se 
začne již letos v létě, pokud ne, zřejmě až 
příští rok, neboť financování musí schválit 
zastupitelstvo kraje. Nejedná se o malou 
částku (22 mil.), obec se bude podílet 
na spolufinancování částkou přes 3 mil. 
korun na výstavbu chodníků, osvětlení 
a oplocení.

Kanalizace II. etapa
Dne 18. ledna bylo zažádáno o dotaci, 

předpokládaný termín výsledků by měl 
být květen, červen. Vzhledem k tomu, že 
již máme podepsanou smlouvu s firmou, 
která vyhrála výběrové řízení na stavbu, 
po obdržení dotace, je velká šance začít 
se stavbou koncem léta.

Územní plán
Na územním plánu se pracuje. Pan 

architekt zpracoval Výkres základního 
členění. Vzhledem k  tomu, že kraj si 
vyžádal zpracování posouzení ÚP na 
životní prostředí (SEA posouzení), museli 
jsme vybrat i firmu, která posouzení SEA 
vypracuje. Oba dokumenty (ÚP a SEA) 
musí být provázané.  Zpracování SEA 
posouzení se začlení do ÚP, pak bude 
návrh ÚP odevzdán a začne projednání 
ÚP s dotčenými orgány. 

Školní hřiště
Proběhly konzultace se zúčastněnými 

a v současné době se bude vyhlašovat 
VŘ na zpracovatele projektové doku-
mentace. Opět vše záleží na rychlosti 
projednávání s  úřady. Předpoklad je 
začít s první etapou výstavby – stavební 

úpravy, samotná herní plocha a sociální 
zázemí – v létě.

Zábradlí Světlov
Jistě jste si všimli, že na zastávkách 

na Světlově, bylo vyměněno staré rezavé 
zábradlí za nové. Chceme i  nadále 
postupně pokračovat v opravách a nátě-
rech dalšího zábradlí v obci, a to pokud 
možno kvalitními barvami, které vydrží 
delší dobu.

Konkurzní řízení na ředitele MŠ a ZŠ
Oběma ředitelům končí šestileté 

funkční období, Rada obce vyhlásila 
konkurzní řízení na ředitele/ředitelku 
základní i mateřské školy v Krmelíně. 

Kompostéry
Byla nám, společně s obcemi Sviad-

nov, Sedliště, Kaňovice, přidělena dotace 
na kompostéry (Biologicky rozložitelný 
odpad na Frýdecku-Místecku). Dle 
harmonogramu firmy ( JK Grant), která 
zpracovává dotaci, bude vyhlášeno zjed-
nodušené podlimitní řízení na dodávku 
kompostérů. Ta by měla proběhnout do 
60 dní od podpisu smlouvy, tj. nejpozději 
polovina června. 

Hřbitov
Jak jsem slíbila v minulém zpravodaji, 

byla zpracována architektonická studie 
na novou hřbitovní zeď, jejíž součástí 
by mělo být i kolumbárium. Těm z Vás, 
kteří jste ji měli možnost vidět, ať už na 
přímé prezentaci architekta Dalibora 
Fláma v Centru potkávání, nebo jinde, 
se návrh moc líbil. Opět projekt je při-
praven k vyhlášení VŘ a podání žádosti 
o územní a stavební povolení.

Co se týče hřbitova, na posledním 
zastupitelstvu obce bylo rozhodnuto, že 
část pozemku za budovou márnice, který 

Slovo starostky
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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

je určen k případnému rozšíření hřbitova, 
bude poskytnut k prodeji panu Dernic-
kému, majiteli pohřební služby Concor-
dia, který zde vybuduje objekt na lednice 
pro zemřelé. Občané Krmelína budou mít 
tuto službu pro své pozůstalé zdarma.

Jak sami vidíte, pokud se většina pro-
jektů podaří letos rozjet, bude Krmelín 
ve všech částech rozkopaný a dojde tak 
k omezení dopravy. Proto bych Vás chtěla 
požádat o trpělivost a pochopení.

Každoročně s  přicházejícím jarem 
uklízíme své domy, zahrady a  zbavu-
jeme se všemožných věcí. S tím je často 
spojeno i pálení. Nezapomeňte, že obec 
má platnou Obecně závaznou vyhlášku. 
Prosím všechny, kteří, když už se rozhod-
nou pálit, dodržovali pravidla a neobtě-
žovali kouřem a zápachem život svým 
sousedům. Je to o mezilidské slušnosti 
a toleranci. 

Dovolte mi ještě zmínit jeden nešvar. 
Všiml si někdo z  Vás, jak vypadají 
některá prostranství v obci, když roz-
tál sníh? Ano, samé psí výkaly. Člověk, 
aby se pomalu bál někam šlápnout.  Je 
naprosto nepodstatné, máte-li malé 
nebo velké plemeno psa. Podstatné je, 

že majitelé po svých mazlíčcích jsou 
povinni uklidit.

Apeluji také na všechny, kteří si pletou 
místo pro odložení tříděných odpadů se 
sběrným dvorem či místem, kde lze odlo-
žit cokoli. Jak je možné, že se v těchto 
místech objeví např. koberec, keramika, 
cvičící stroj, zavařeniny a další věci, které 
tam nepatří. Pokud někdo odloží na 
veřejnou plochu věc, která tam nepatří, 
je to klasifikováno jako černá skládka. 
Svozová firma nastoupí dle smlouvy na 
tuto černou skládku, uklidí a vyfakturuje 
obci. Tímto se zvednou náklady na svoz 
odpadů a v dalším období se může díky 
těmto neukázněným občanům zvednout 
poplatek za odvoz odpadů. 

Velikonoce jsou již před námi a mnozí 
z nás už netrpělivě sledují probouzející se 
přírodu. Věřím, že už se všichni těšíme, 
až se budeme moci plně věnovat svým 
zahradám, koníčkům, a především utužo-
vání dobrých sousedských vztahů. 

Pohodové jarní dny a krásné Veliko-
noce Vám přeje 

Ing. Yveta Kovalčíková
Vaše starostka

MEZI NÁMI,
Vážení spoluobčané, víte, že:

• X. Vánoční Benef iční koncert, 
konaný 7. 1. 2018 je nezapomenutelný. 

• Vystoupení dětí z místní MŠ bylo 
velmi srdečné, děti jsou bezprostřední, 
zpívají rády a  s velkou chutí. Jejich 
vystoupení, svou srdečností, oslovilo 
všechny přítomné. 

Slovo starostky / Mezi námi
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• Kolektivní vystoupení žáků místní 
ZŠ, pod vedením pí. Mgr. Voráčové 
je vždy zárukou kvality. Žáci zpívali 
s  nadšením, někteří jednotlivci se 
předvedli hrou na hudební nástroje 
- jejich vystoupení bylo velmi líbivé 
a byli odměněni potleskem.

• Cimbálovka mladých z Brušperka: 
část jejich členů tvoří absolventi ZUŠ 
Brušperk, je skupinou, která pohladila 
všechny přítomné. -Hosté: Liselote 
a Jan Rokytovi-flétna a cimbál, vystou-
pení, ve kterém jsme mj. sledovali, 
kdy a kde při hře najde sólistka čas 
na nádech. Všechno sólistka doká-
zala a  jejich vystoupení bylo odmě-
něno dlouhotrvajícím potleskem. 
Zaslouženě.

• Místní komorní kostelní sbor je 
v  současnosti rozšířen především 
o mužské hlasy. Všichni měli oblečení 
se sjednocujícím bílým prvkem-šá-
lou, slušelo a  příjemně překvapili. 
Předvedli i skladbu, která je v reper-
toáru Spirituál kvintetu a  nadchli. 
Vystoupení doplnil zpěv maminek 
s dětmi scholičky. Byli jsme dojati a po 
společně zazpívané koledě, následo-
val dlouhotrvající potlesk. Přítomní 
pomalu opouštěli lavice, stále se 
usmívali a souhlasně dávali najevo tu 
nádhernou atmosféru z vystoupení, 
kterého byli svědkem. Děkujeme.

• v prvních dnech letošního roku jsme se 
zúčastnili v Centru setkávání u našeho 
kostela prezentace návrhu úpravy 
místního hřbitova. Návrh doporu-
čuje stavbu nové hřbitovní zdi pro 
utlumení hluku z komunikace V58. Zeď 
je navrhovaná jako jednoduchá bílá 
hmota z tvárnic, doplněná o kolumbá-
rium a zastřešení. Zeď bude doplněna 

architektonickými prvky, /zářezy/,k-
teré jsou zpevněny mříží ze 3 prutů, 
symbolizujícími 3 skupiny občanů, kteří 
hřbitov navštěvují-katolíky, evangelíky 
a ateisty. Konce mříží jsou směrem 
k nebi rozevřeny tak, jako se rozchá-
zejí názory těch, se kterými se běžně 
v životě se setkáváme. Škoda, že byly ze 
hřbitova odstraněny stromy, které tvo-
řily přirozenou kulisu v každém ročním 
období. Předložený návrh je myšlenko-
vým dílem talentovaného architekta 
pana Dalibora Fláma, který v současné 
době pracuje mimo republiku, ale jeho 
blízcí jsou našimi spoluobčany. Přejme 
si, aby obec dotaci získala a poté by 
se předložený návrh stal skutečností. 
Hřbitov zůstane vždy pietním lokalitou, 
ve které odpočívají všichni naši blízcí. 
Renovace hřbitovní zdi by byla alespoň 
projevem naší vděčností za všechno, co 
pro nás udělali. Ti všichni si důstojné 
místo odpočinku zaslouží!

• 28. březen, výroční den narození 
učitele národů J. A. Komenského je 
Dnem učitelů - Jsou to pedagogové 
naší MŠ i ZŠ, které zdravíme a děku-
jeme za snahu a trpělivost děti a žáky 
naučit a vychovávat. Stát se kantorem 
je posláním celoživotním. Važme si 
práce našich pedagogů, víme, co pod 
jejich vedením žáci na náš Jarmark 
nejen vyrábějí, ale i nabízejí a v pří-
padě zájmu, prodávají. A pokud se 
učiteli podaří, do svého výkladu, nebo 
opakování nové látky žáka vtáhnout, 
stane se pro žáka učitelem klíčovým. 
I my, tehdy žáci místní školy, tako-
vého kantora máme - paní učitelce 
je 83 let, bydlí v Třebíči a  jsme s ní 
stále ve spojení telefonickém, písem-
ném a někdy se přijede do Krmelína 
podívat. Těšíme se i  letos na setkání 

Mezi námi
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a nedovedu si představit její reakci na 
moderní vybavení jednotlivých tříd. 
Žijeme v době používání internetu 
i ke studijním účelům a na téže bázi 
jsou i všechny nové pracovní školní 
pomůcky, určené k výuce. Vybavení 
školních tříd by mohlo být dostupné 
i občanům naší obce-třeba v období 
oslav stoletého výročí vzniku naší 
republiky. Za iniciativu ve vypraco-
vání podkladů pro získání dotace na 
nákup předmětných pomůcek, děkuji 
především panu řediteli naší školy, 
Mgr. Ignačíkovi. Přejeme hezké oslavy 
Vašeho Dne.

• Velikonoce jsou, pro nás křesťany, 
nejdůležitější svátky roku, jsou to 
slavnosti vzkříšení a zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista, je to vítězství života nad 
smrtí. Datum svátků je pohyblivý, je to 
vždy první neděle po prvním jarním 
úplňku. V  letošním roce připadnou 
na 1. a 2. den měsíce dubna. Jedná 
se o období plodnosti, kdy se země 
probouzí k  životu a  půda čeká na 
zúrodnění. A jaké jsou symboly Veliko-
noc? Pomlázka, velikonoční beránek, 
velikonoční vajíčka, jidáše, pučálka 

a kočičky. Všechny symboly mají svůj 
příběh, a hlavně děti se na šmigrust 
těší. Tak ať ke sváteční pohodě přispěje 
i počasí a veselé Velikonoce všem.

• Druhá květnová neděle patří mamin-
kám. Z Vaší návštěvy budou mít určitě 
radost a my, kteří máme maminku na 
hřbitově, ozdobme alespoň kytičkou 
její místo odpočinku a znovu děkujme 
za život, který nám dala. Jsme stálými 
dlužníky.

• Vážení spoluobčané, první jarní den 
v letošním roce bude 20. 3. v 17.45 hod. 
Ve škole jsme se učili, že jaro přichází 
vždy 21. březnem, ale vše všechno je 
jinak. Chceme-li prožít opětovně první 
jarní den s naučeným datem, pak si 
počkejme na březen roku 2102. Datum 
si poznamenejte, třeba se bude hodit. 
A nebojte se, zase jaro přijde, stromy 
budou nádherně obaleny květy, tráva 
bude sama růst a my všechnu nádheru 
přírody uvidíme a budeme se zase na 
jarní období těšit. Přeji Vám požehnané 
svátky velikonoční a tolik síly, kolik má 
jarní slunce, které i přes nepřízeň lidí 
tohoto vychází rádo, každé ráno, znovu.

Vaše Ludmila Adámková

Mezi námi / Usnesení

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 19. 12. 2017
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
6. Volba předsedy a člena kontrol-

ního výboru 
a) Hlasování ke zvolení Ing. Václava 

Zezulky jako člena kontrolního výboru
b) Hlasování o zrušení usnesení, kterým 

zastupitelstvo zvolilo Ing. Václava 

Zezulku pouze členem KV
c) Hlasování o  zvolení Ing. Václava 

Zezulky jako předsedu KV a pana Ing. 
Miloslava Kunáta jako člena KV

7. Schválení výsledku výběrového 
řízení na stavbu „Kanalizace 
Krmelín II. etapa“
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a) Zastupitelstvo obce schvaluje výsle-
dek zadávacího řízení k  veřejné 
zakázce „KANALIZACE KRMELÍN – 
II. ETAPA“ a smlouvu o dílo s dodava-
telem ČAK CZ s.r.o. se sídlem Havlíč-
kova, 2788/135, 767 01 Kroměříž, 
IČO: 25515608

b) Zastupi te ls tvo obce schvalu je 
podání žádosti o  podporu k  pro-
jektu „KANALIZACE KRMELÍN – 
II. ETAPA“ v rámci 71. Výzvy Ope-
račního programu Životního pro-
středí 2014-2020

c) Zastupitelstvo obce ukládá starostce 
obce uzavřít smlouvu o dílo s vybra-
ným dodavatelem

9. Schválení  obecně závazné 
vyhlášky obce Krmelín č. 1/2017 
o stanovení systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívaní a odstraňování komu-
nálního odpadu a nakládání se 
stavebním odpadem na území 
obce Krmelín 

10. Schválení  obecně závazné 
vyhlášky obce Krmelín č. 2/2017 
o pravidlech pro pohyb psů na 
veřejném prostranství 

11. Rozpočtové opatření č. 15/2017
12. Schválení rozpočtu obce Krmelín 

na rok 2018
a) Hlasování ke schválení příspěvku 

mateřské školce ve výši 631 920,- Kč
b) Hlasování ke schválení převodu pří-

spěvku školy do rozpočtu obce Roz-
hodnutí o vyčlenění finančních pro-
středků ve výši 6 000 000,-Kč - akce 
„Stavba školního hřiště při ZŠ Krme-
lín z  investiční položky 6351 na 
položku 6121 (OdPa 3113/pol. 6351 
– 6 000 000,- Kč / OdPa 3113/6121 

– bude realizováno obcí Krmelín 
a  f inancováno z  rozpočtu obce. Po 
kolaudaci stavba předána příspěvkové 
organizaci formou dodatku ke zřizo-
vací listině k hospodaření

c) Hlasování ke schválení vyrovnání ve 
výdajové části rozpočtu obce

d) Hlasování o upraveném střednědobém 
výhledu, kdy se zvyšuje položka třída 
1 daňové třídy tak, aby celkové střed-
nědobé výhledy byly vyrovnané

e) Hlasování o schválení rozpisu ukaza-
telů dle schváleného rozpočtu včetně 
poskytnutí příspěvků dotací peněžních 
darů právnickým a fyzickým osobám 
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. Pro MŠ 
v Krmelíně, PO a ZŠ T.G. Masaryka 
v Krmelíně, PO závaznými ukazateli 
odst. § 3111, položka 5331 MŠ a odst. 
§ 3113 položka 5331 u ZŠ (příspěvek 
na provoz)

f ) Hlasování o  schválení odvodu zpět 
do rozpočtu obce pro zřízené práv-
nické osoby s  odvoláním na § 28, 
odst. 9 písm. d. zák. 250/2000 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Jsou to 
odpisy MŠ Krmelín a ZŠ T.G. Masa-
ryka Krmelín. MŠ má odpisy ve výši 
202 000,- Kč a ZŠ ve výši 125 000,- Kč

g) Hlasování o schválení rozpočtu soci-
álního fondu obce na rok 2018

h) Hlasování o určení pravomoci k roz-
počtovým opatřením na rok 2018 
a zároveň kompetence správce roz-
počtu a hlavní účetní rozpočtu obce, 
a to vše dle přílohy č. 4

i) Hlasování o schválení žádosti o poskyt-
nutí dotace pro TJ Sokol Krmelín

j) Hlasování ke schválení rozpočtu obce 
Krmelín na rok 2018

Usnesení
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Usnesení

13. Schválení rozpočtového výhledu 
obce Krmelín na roky 2019-2020

14. Schválení Strategického plánu 
rozvoje obce Krmelín

15. Návrh na uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene služeb-
nosti inženýrských sítí – KELABIT

a) Hlasování k zamítnutí návrhu na uza-
vření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene služebnosti inženýrských sítí 
– KELABIT 

b) Hlasování k    zamítnutí  návrhu na 
odkup pozemku  parc. č. 1089 trvalý 
travní porost k.ú. Krmelín – KELABIT 

16. Žádost o poskytnutí finančního 
příspěvku Římskokatolické far-
nosti Ostrava – Stará Bělá

Hlasování o návrhu paní Ing. Yvety Koval-
číkové, a to o přerušení do doby předložení 
požadovaných materiálů hospodaření za 
roky 2016, 2017, nabídky na ořez a řádně 
vyplněnou žádost o dotaci, nebo dar.

17. Žádost Spolku pro  Faunapark 

o podporu projektu obnovy 
Faunaparku ve Frýdku Místku

Hlasování ke schválení žádosti Spolku 
pro  Faunapark o  podporu projektu 
obnovy Faunaparku ve Frýdku Místku 
formou bezplatné prezentace v  obci 
Krmelín

19. Návrh přísedících okresního 
soudu ve Frýdku-Místku

Hlasování o návrhu přísedících okresního 
soudu ve Frýdku-Místku - paní Šárka 
Odehnalová

Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE 
12. Schválení rozpočtu obce Krmelín 

na rok 2018
i) Hlasování k nahrazení investiční 

akce, hřiště u základní školy s část-
kou 6 000 000,- Kč na pořízení pro-
jektové dokumentace pro hřiště 
u základní školy v částce 3 %. 

18. Žádost o  projednání smírčího 
řešení a zjednání nápravy
Hlasování ke směně pozemků

Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 1. 3. 2018
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
6. Žádost o  poskytnutí dotace Řím-

skokatolické farnosti Ostrava – 
Stará Bělá a schválení veřejnoprávní 
smlouvy

7. Žádost o poskytnutí dotace T.J. Sokol 
Krmelín a  schválení veřejnoprávní 
smlouvy

8. Žádost o rozšíření márnice na míst-
ním hřbitově a prezentace záměru

10. Schválení dohody o budoucí reali-
zaci stavby „Silnice II/486 Krmelín 
okružní křižovatka s III/4841“

11. Schválení rozpočtového opatření 
č. 2/2018 

12. Schválení přihlášky do Svazu měst 
a obcí ČR

13. Schválení návrhu obecně závazné 
vyhlášky obce Krmelín č.  1/2018, 
o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
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a odstraňování komunálního odpadu 
a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Krmelín

14. Žádost o  vyjádření k  projektové 
dokumentaci pro územní souhlas pro 
stavbu „Vodovodní přípojka pro prů-
myslové haly Krmelín“

15. Žádost o vyjádření k akci „Nová úro-
vňová styková křižovatka na silnici 
I/58 v Krmelíně“

17. Informace o zahájení vyvlastňovacího 
řízení na žádost firmy Kelabit s. r. o.

18. Projednání zapojení obce Krmelín 
do iniciativy okolních obcí za vyjmutí 
zpoplatněného úseku komunikace 
D56 Ostrava – Hrabová – Frýdek-Mís-
tek od dálničního poplatku

Zastupitelstvo obce neschvaluje 
19. Doporučení zastupitelstva obce radě 

obce k otázce vyhlášení konkurzu na 
pozici ředitele základní školy 

a) Zastupitelstvo obce doporučuje radě 
obce vyhlásit konkurz na pozici ředi-
tele základní školy.

b) Zastupitelstvo obce doporučuje radě 
obce nevyhlásit konkurz na pozici 
ředitele základní školy.

c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
diskuzi k otázce vyhlášení konkurzu 
na pozici ředitele ZŠ T. G. Masaryka 
Krmelín konanou na 24. zasedání 
zastupitelstva obce Krmelín konané 
dne 1. 3. 2018.

Usnesení / Posezení se starostkou / Počet obyvatel

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
Pojďme opět diskutovat a předložit své náměty, co dále rozvíjet a podporovat, 

co Vám vadí a jak to změnit, nebo co se Vám naopak líbí. 

Setkání se uskuteční 10. května 2018 od 18:00 v Pohostinství 
Na Benátkách.

Srdečně Vás zve starostka obce, Ing. Yveta Kovalčíková

DOTACE NA 
OŘEZ STROMŮ

Zastupitelstvo obce schvá-
lilo Římskokatolické farnosti 
Ostrava - Stará Bělá dotaci na 
ořez stoletých lip před koste-
lem v plné výši 64 000 Kč Kč, 
stejně tak schválilo dotaci na 
ořez stromů T.J. Sokol Krme-
lín na hřišti, opět v plné výši 
55 718 Kč.
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INFORMACE O VÍTÁNÍ NOVÝCH 
OBČÁNKŮ KRMELÍNA

Mezi obyvatele obce bylo v loňském roce 
přivítáno 25 dětí, 11 chlapců a 14 děvčat. 
Nejbližší vítání občánků pořádáme 
v neděli 15. dubna 2018 dopoledne. 
K vítání občánků jsou zváni dítě a  jeho 
rodiče na základě předem vyplněného 
souhlasu dle zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, v účinném 
znění, dodaného obecnímu úřadu. For-
mulář je možné obdržet v  kanceláři 
Obecního úřadu Krmelín, případně 
nalézt na internetových stránkách obce  
www.krmelin.cz.

SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO 
ODPADU, OBDOBÍ 1. 4. 2018–30. 11. 2018

Biologicky rozložitelný odpad ze zahrá-
dek (tráva a listí, spadané ovoce) ze speci-
álních hnědých nádob na bioodpad bude 
svozová firma OZO Ostrava s. r. o. svážet 
stejně jako vloni, vždy ve čtvrtek v sudém 
kalendářním týdnu. První svoz biologicky 
rozložitelného odpadu proběhne dne 
05.04.2018, poslední svoz je plánován dne 
29.11.2018. Poté je nutné nádoby opět 
uschovat pro období následujícího roku.

V případě jakéhokoliv dotazu či žádosti 
o zavedení či změnu služby u Vaší nemo-
vitosti prosíme o kontaktování Obecního 
úřadu Krmelín, elektronicky či telefonicky:
Hana Plačková, 
plackova@krmelin.cz, 
tel.: 558 637 911
Ludmila Havránková, 
havrankova@krmelin.cz, 
krmelin@krmelin.cz, tel.: 558 674 046

INFORMATIVNÍ POČET OBYVATEL 
OBCE V PRŮBĚHU ROKU 2017

V roce 2017 se mírně zvýšil počet 
obyvatel obce oproti předešlému 
roku. K 31. 12. 2017 zde bylo hlášeno 
k pobytu 2 343 obyvatel (1. 1. 2017 
měla obec 2 320 obyvatel).

počet obyv.
všichni obyvatelé 2 343
muži 1 141
ženy 1 202
z toho děti do 15 let    380
hoši    183
dívky    197

Vítání občánků / Svoz biologicky rozložitelného odpadu

V roce 2017 nás navždy opustilo 15 mužů a 10 žen. Rodinám zemřelých občanů 
vyjadřujeme hlubokou soustrast. (Počty zesnulých jsou pouze informativní).
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TERMÍN SVOZU A ZNEŠKODNĚNÍ 
OBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU OD OBYVATEL OBCE KRMELÍN
sobota 16.06.2018 v  dopoledních hodinách, odvoz kontejnerů po 
12 hodině

Kontejnery pro sběr velkoobjemového odpadu budou rozmístěny 
na tradičních místech:
1) ulice Stará cesta
2) plocha vedle prodejny Hruška – před Sportovní halou v centru obce
3) ulice Na Brodě – před budovou Českého svazu chovatelů
4) ulice Záhumenní 
5) křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za Křížem
6) parkoviště vedle hostince „Na Světlově“
7) ulice Hajní – před bytovými domy

1 kontejner – elektroodpad – v areálu bývalé autolakovny na ul. Zahradnické

Pro případ potřeby mimořádného odvozu směsného komunálního odpadu 
z domácností mohou občané využít igelitových pytlů o objemu 70 l, nabíze-
ných firmou OZO Ostrava s. r. o. (prodej pytlů v kanceláři obecního úřadu). 
Cena 1 ks pytle je 30,- Kč. 

POPLATEK ZE PSŮ
stanovený Obecně závaznou vyhláškou obce Krmelín č.  1/2010 
o místních poplatcích, zůstává pro rok 2018 v nezměněné výši:

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)  za prvního psa 180 Kč,
b) za druhého a  každého dalšího psa 

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

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

d) za druhého a  každého dalšího psa 
téhož držitele, poživatele invalidního, 

starobního, vdovského nebo vdovec-
kého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmu, anebo poživatele 
sirotčího důchodu 180 Kč,

Svoz objemného a nebezpečného odpadu / Poplatek ze psů
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PROCHÁZKA S KRONIKÁŘKOU
Dne 1. května 2018 se uskuteční 

procházka s kronikářkou obce 
Krmelín Martinou Helískovou.

Sraz v  9.30 hodin u  Obecního 
úřadu v Krmelíně.

Procházka není náročná a týká se 
převážně historie obce a nejznáměj-
ších budov obci.

e) za prvního psa chovaného v nájemním 
domě 360 Kč,
• za druhého a každého dalšího psa 

téhož držitele v nájemním domě 
540 Kč,

• za psa v  nájemním domě, jehož 
držitelem je poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdo-
veckého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmu, anebo 
poživatel sirotčího důchodu 180 Kč,

h) za druhého a  každého dalšího psa 
téhož držitele v nájemním domě, poži-
vatele invalidního, starobního, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem příjmu, 
anebo poživatele sirotčího důchodu 
276 Kč.
Poplatek, vztahující se na fyzické nebo 

právnické osoby, které jsou držiteli psa 
staršího tři měsíce a mají trvalé bydli-
ště nebo sídlo na území obce Krmelín, 
je splatný do 31.03.2018. Poplatková 
povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy 
pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, 
kdy se stal držitelem psa staršího tří 
měsíců. Vznik své poplatkové povinnosti 
je držitel psa povinen ohlásit obecnímu 
úřadu do 15 dnů ode dne jejího vzniku. 

Stejným způsobem je povinen oznámit 
také zánik své poplatkové povinnosti. Od 
poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, 
kterým je osoba nevidomá, bezmocná 
a osoba s těžkým zdravotním postižením, 
které byl přiznán III stupeň mimořád-
ných výhod podle zvláštního právního 
předpisu, osoba provádějící výcvik psů 
určených k doprovodu těchto osob nebo 
osoba, které stanoví povinnost držení 
a používání psa zvláštní právní předpis. 
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, 
která je od poplatku osvobozena.

Přihlášku k poplatku ze psa lze získat 
z internetových stránek obce:
http://www.krmelin.cz/e_download.php?f ile=data/
editor/104cs_6.doc&original=poplatek_ze_psu_
priznani_2015.doc

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

Poplatek ze psů /  Procházka s kronikářem

původní škola, později MNV
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Akce v roce 2018 / Nabídka nebytových prostor / Sbírka použitého ošacení

AKCE V ROCE 2018
 20. 4. 2018 Ukliďme Krmelín - termín se může posunout 
  v souvislosti na počasí
 30. 4. 2018 Stavění máje
 30. 4. 2018 Kolona vojenských historických vozidel a kladení věnců
 26. 5. 2018 Hasičská soutěž
 9. 6. Léto na kolech
 22.–24. 6. 2018 Krmelínská pouť
 30. 6.–1. 7. 2018 Soustředění mládeže házená

Občanské sdružení Diakonie Broumov
vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Sbírka se uskuteční: 19. 4. – 25. 4. 2018

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

NABÍDKA NEBYTOVÝCH PROSTOR 
V BUDOVĚ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA

K datu 28. 2. 2018 byla ukončena 
činnost praktického zubního lékaře 
na Zdravotním středisku ul. Zdravotní 
č.p. 214 v Krmelíně. Obec Krmelín nabízí 
tyto prostory k pronájmu zubní ordinace, 
popřípadě jiných lékařských oborů za 
výhodných podmínek.

Dále Obec Krmelín nabízí v budově 
zdravotního střediska, samostatnou 

místnost o rozměru 16 m2, včetně pří-
slušenství, kterou je rovněž možno využít 
k lékařským nebo jiným podnikatelským 
účelům. 

V případě zájmu o prohlídku uvede-
ných prostor je možno kontaktovat:

Ing. Yveta Kovalčíková, starostka obce

tel.: 558 674 046, mob.: +420 724 135 569



Krmelínský zpravodaj - číslo 1/2018  |  15 

100 let od narození krmelínského rodáka Aloise Zezulky, pilota RAF 

100 LET OD NAROZENÍ KRMELÍNSKÉHO 
RODÁKA ALOISE ZEZULKY, PILOTA RAF 

„Můj strýc byl člo-
věk příjemný, přátel-
ský, skromný s vel-
kým smyslem pro 
humor.“

Letošní rok je pro 
naši republiku výji-
mečný, protože oslaví 
sté narozeniny. Když 
v roce 1918 naši před-
kové začali, po skon-
čení 1. světové války 
a konci rakouskouher-
ského císařství, budo-
vat novou republiku, 
s  nadějí  hleděli  do 
budoucnosti, pevně věřili v  to, že další 
léta budou šťastná.  Přáli si, aby jejich děti 
mohly být hrdé na činy svých otců a pro-
žily v nové republice bezstarostné dětství 
a  šťastný život. Nejinak tomu bylo i  v 
naší obci Krmelíně, zde také vedli rodiče 
a učitelé děti k vlastenectví, hrdosti a věr-
nosti Československé republice. 

V tomto památném roce se 27. května 
v naší obci narodil do velmi chudé rodiny 
malý Alois Zezulka. S rodiči žil v domě 
č. p. 101. Ze čtyř sourozenců mu naživu 
zůstali jen bratr Jaroslav a sestra Božena. 
Maminka sourozencům zemřela v roce 
1927, kdy bylo Lojzíkovi pouhých devět 
let. Tatínek těžce onemocněl revma-
tismem, byl upoután na lůžko a nebyl 
schopen rodinu živit. Malý Lojzík se 
proto, po skončení základní školy, šel 
učit kominíkem. Toto povolání však nikdy 
nevykonával a za hospodářské krize dělal 
práci, která se mu momentálně naskytla. 

Pak přišla pro celou 
republiku první těžká 
zkouška, mobilizace 
a v září 1938 byla pode-
psána  Mnichovská 
dohoda. Touto doho-
dou přišlo Českoslo-
vensko bez boje o své 
pohraniční oblasti ve 
prospěch Německa. 
Další těžkou zkouškou 
byl 15. březen 1939, kdy 
německá vojska obsa-
dila zbytek republiky 
a byl vyhlášen Protek-
torát Čechy a Morava.  

V našem okrese se tato situace neo-
bešla bez boje. Navečer 14. března 1939, 
kdy už první předsunuté německé jed-
notky VIII. sboru a pluku SS „Leibstan-
darte Adolf Hitler“ vjely na Ostravsko, 
se proti okupantům se zbraní v  ruce 
postavili vojáci 3. praporu 8. pěšího 
pluku Slezského v moravském Místku, 
jako jediní v naší vlasti. V kasárnách 
bylo jen něco málo přes 250 vojáků, pře-
vážně nováčků. K boji, který řídili velitel 
XII. kulometné roty kpt. K. Pavlík a por. 
K. Martínek, došlo v 18.30 hod. Vzniklá 
přestřelka se rychle rozrostla. Velení 
obrany kasáren se ujal velitel 12. roty 
pluku kapitán Karel Pavlík. Obránci měli 
pouze pušky a lehké kulomety, střeliva 
rychle ubývalo, Němci měli obrněný 
automobil a dělo. Z velitelství pluku pak 
pplk. Štěpina obdržel rozkaz plukovníka 
Eliáše k zastavení boje a ke kapitulaci. 
Po vystřelení posledních nábojů vyšel 
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por. Martínek s  improvizovaným bílým 
praporem před bránu kasáren. Jejich 
obránci byli odvedeni a  Němci vtrhli 
dovnitř. Bylo 18.45 hodin. Boje tak 
trvaly necelou hodinu. Českoslovenští 
vojáci neměli žádné ztráty, pamětníci se 
shodují, že Němci měli několik padlých. 

1. září 1939 vypukla 2. světová válka. 
Mnoho mladých mužů se nesmířilo s pro 
ně ponižující situací a odcházelo přede-
vším přes Polsko do zahraničí, aby tam 
bojovali proti nacistickému Německu. 
Z naší obce odešli poručík jezdectva 
Alois Vávra, Kajetán Hlavenka, Petr 
Tichopád a také mladý Alois Zezulka. 

Alois se přes Polsko, Rusko dostal do 
Haify, kde byl 23. 3. 1941 zapsán jako 
vojín pod číslem  Z-10.500.879.  Zúčast-
nil se zde také bojů o Tobruk.  U tohoto 
města bylo v letech 1941 a 1942 svedeno 
několik bitev mezi britskou armádou na 

straně jedné a německými a  italskými 
jednotkami na straně druhé. Město bylo 
v  této době několikrát dobyto oběma 
stranami. 11. dubna 1941 byl Tobruk 
obklíčen německo-italskými vojsky. 
Obklíčené území hájily britské a  aus-
tralské jednotky, které byly v říjnu 1941 
vystřídány čerstvými silami. Mezi ně 
patřila i polská Samostatná brigáda kar-
patských střelců, jíž byl podřízen také 11. 
československý pěší prapor. 

Pro československé jednotky to 
byla největší válečná akce na Blízkém 
Východě a v Severní Africe. Českoslo-
venský pěší prapor pod velením podplu-
kovníka Karla Klapálka o síle 643 mužů 
zde od 21. října do 10. prosince 1941 hájil 
nejvíce ohrožený západní úsek pevnost-
ního perimetru. V bojích o Tobruk padlo 
14 příslušníků praporu, 26 bylo těžce a 55 
lehce zraněno. 

V Tobruku jezdil Alois s nákladním 
autem a  ve válečných novinách z  té 
doby, o něm vyšla zpráva, že při převozu 
nákladu z přístavu do vnitrozemí najel na 
minu. Naštěstí to odnesl jen několikaden-
ním ohluchnutím. 

Z Libye odešel k letectvu RAF do Ang-
lie. Letecký výcvik absolvoval v Kanadě. 
Tam se seznámil se svou budoucí man-
želkou Marií Motyčkovou, dcerou emi-
grantů z Vnorov u Strážnice. Té byly 2 
roky, když se s ní rodiče odstěhovali do 
Kanady. 

Po výcviku v Kanadě se vrátil zpět 
do Anglie, kde byl zařazen jako pilot 
v hodnosti seržanta do 311. perutě RAF. 
Zde působil jako navigátor další krme-
línský občan Alois Vávra. Jako jediná 
ze čtyř československých perutí byla 
tato peruť bombardovací, přičemž zbylé 

100 let od narození krmelínského rodáka Aloise Zezulky, pilota RAF 
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tři perutě byly stíhací. Zpočátku peruť 
patřila k  bombardovacímu velitelství 
(Bomber Command), později byla pře-
vedena k pobřežnímu velitelství (Coastal 
Command). K činnosti perutě v prvních 
letech patřily (zejména noční) nálety na 
německá, nizozemská, belgická a  fran-
couzská města a přístavy. V rámci čin-
nosti u pobřežního velitelství se peruť 
zaměřovala především na hlídkové lety 
proti německému loďstvu, zejména proti 
ponorkám, nad Atlantikem, Biskajským 
zálivem a Severním mořem. 

V rámci bombardovacího velitel-
ství peruť provedla 1029 bojových 
letů v délce 5192 operačních hodin, 
napadla 77 cílů, přičemž 19 strojů bylo 
sestřeleno, 20 bylo pro těžké poškození 
odepsáno a 33 bylo poškozeno lehce. 

Z 318 nasazených mužů celkem 94 padlo, 
34 bylo zajato a přibližně 30 zraněno. 
Největší ztráty peruti způsobilo německé 
protiletadlové dělostřelectvo a noční ope-
race stíhačů Luftwaffe. 

U Coastal command provedla 311. 
peruť celkem 2084 bojových letů, při 
kterých napadla 33 ponorek, z nichž pět 
potopila a  jednu poškodila. Celkem 16 
strojů (6 Wellingtonů a 10 Liberatorů) 
bylo v boji ztraceno a  dalších 27 (16 
Wellingtonů a 11 Liberatorů) bylo těžce 
poškozeno. V boji padlo 104 letců a 29 
jich bylo vážně raněno. Posádky si při-
psaly 4 jisté sestřely, 3 pravděpodobné 
a 14 poškozených nepřátelských letounů. 

Operační činnost perutě byla ukon-
čena 4. června 1945, poté působila 
při letecké přepravě mezi Británií 

100 let od narození krmelínského rodáka Aloise Zezulky, pilota RAF 
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PIETNÍ VZPOMÍNKA NA PANA ALOISE 
ZEZULKU U  POMNÍKU PADLÝM 

Rada obce Krmelín oznamuje, že v neděli dne 27. května 2018, proběhne 
ve 14 hodin u Pomníku padlým vzpomínka na našeho občana Aloise Zezulku, 
pilota RAF, u příležitosti výročí 100 let od jeho narození v Krmelíně. 

Přijďme společně uctít jeho památku.  

a Československem (v té době působila 
v rámci Transport Command). Peruť byla 
oficiálně rozpuštěna k 15. únoru 1946. 
Již 15. ledna se velitelství perutě stalo 
základem velitelství 6. letecké divize 
a velitelství letek se staly velitelstvími 
Leteckých pluků č. 24 a 25 obnovova-
ného Československého letectva.  

 O náletech a bombardování mluvil 
Alois velmi sporadicky, zřejmě to pro něj 
bylo velké trauma.  

Po válce se vrátil Alois do vlasti spolu 
se svou manželkou Marií a ročním synem 
Josephem. Byl mu přidělen domek 
v Mošnově po odsunuté německé rodině. 
V červnu 1947 se jim narodil druhý syn 
Jerry. Téhož roku zemřel v Kanadě otec 
jeho manželky, proto se rozhodli vrátit 
do Kanady. V prosinci 1947 tedy odces-
tovali. Je pravděpodobné, že kdyby ten-
krát Alois neodjel, stihl by jej podobný 
osud jako většinu jeho spolubojovníků, 
letců RAF, tedy mnohaleté tresty vězení 
především v uranových dolech. 

V Kanadě, ve městě Lethbridge (pro-
vincie Alberta), žil s  rodinou spokojený 
život. Manželům se narodili ještě syn 
Ronald a dcera Shirley. Alois pracoval na 

tchánově farmě. Pak farmu Zezulkovi pro-
dali a odstěhovali se do města Lethbridge, 
kde Alois zpočátku podnikal v autodo-
pravě. Později byl zaměstnán ve službách 
města Lethbridge, což obnášelo údržbu 
městských komunikací, zeleně, v zimě 
odklízení sněhu atd. Tam pracoval až do 
svého odchodu do důchodu. Žil spoko-
jený život v kruhu svých čtyř dětí a devíti 
vnoučat. Po roce 1971 také několikrát 
navštívil Československo a rodný Krmelín.  

V Krmelíně patřili k  jeho nejlepším 
kamarádům pan Josef Boček (pekař), 
Raďa Linhart - strýc Jirky Tošenovského, 
se kterými celou dobu udržoval písemný 
kontakt a se kterými trávil hodně času při 
svých návštěvách Československa. 

Za své vojenské zásluhy obdržel po 
revoluci poděkování od pana prezi-
denta Václava Havla – bohužel již jen in 
memoriam.   

Zemřel dne 04.01.1993 ve věku nedo-
žitých 75 let. 

Na základě vzpomínek paní Jiřiny 
Jüttnerové, neteře pana Aloise Zezulky,  

a za použití odborné literatury  
napsala Mgr. Jana Klimková.

100 let od narození krmelínského rodáka Aloise Zezulky, pilota RAF  / Pietní vzpomínka
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PIETNÍ VZPOMÍNKA NA BÝVALÉHO STAROSTU 
OBCE, PANA FRANTIŠKA HOLANĚ  

V neděli dne 28. ledna 2018, proběhla u Pomníku padlým vzpomínka na 
bývalého starostu obce, pana Františka Holaně, u příležitosti výročí 75 let od 
jeho úmrtí v nacistické káznici v Briegu. 

Pan František Holaň se narodil 16. září 1893 v Krmelíně, pracoval jako důlní 
tesař. Byl posledním zvoleným starostou obce před okupací (1932). Do srdcí 
občanů se zapsal svým laskavým jednáním a neohrožeností během okupace. 
Byl zatčen 16. 3. 1942 pro poslech zahraničních zpráv a jejich rozšiřování, a to 
na udání českého četníka. Ten byl po válce za tento čin odsouzen lidovým 
soudem v Ostravě k trestu smrti. František Holaň svůj trest, 18 měsíců káznice, 
nepřežil. Zemřel v káznici v Briegu (polský Brzeg).

100 let od narození krmelínského rodáka Aloise Zezulky, pilota RAF 

O STROMECH SVOBODY
Symbolizují vznik Československé republiky a v letech 1918 a 1919 jich lidé 

vysadili tisíce. Do výsadby se zapojili starostové, žáci, členové místních spolků. 
Stromy byly ověšené stuhami, domy, praporky, zpívala se hymna, ke kořenům 
se ukládaly pamětní listy.

A sázely se i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968) vždy, když si lidé chtěli 
připomenout a oslavit význam svobody a demokracie. Jeden takový máme i my 
v obci. Byl vysazen v roce 1968, letos tedy oslaví svých 50 let a jedná se o smrk, 
který každoročně slouží ke slavnostnímu rozsvěcení u hasičské zbrojnice.

foto Ing. Yveta Kovalčíková
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SVOZ BIOODPADU V ROCE 2018
Svoz bioodpadu v roce 2018

Svozy bio nádob

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6 7 1 4 1 26 0
8 9 10 11 12 13 14 2 5 2 3 4 5 6 7 8 27 3

15 16 17 18 19 20 21 3 5 9 10 11 12 13 14 15 28 5
22 23 24 25 26 27 28 4 5 16 17 18 19 20 21 22 29 5
29 30 31 5 3 23 24 25 26 27 28 29 30 5

30 31 31 2

1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 31 3
5 6 7 8 9 10 11 6 5 6 7 8 9 10 11 12 32 5

12 13 14 15 16 17 18 7 5 13 14 15 16 17 18 19 33 5
19 20 21 22 23 24 25 8 5 20 21 22 23 24 25 26 34 5
26 27 28 9 3 27 28 29 30 31 35 5

1 2 3 4 9 2 1 2 35 0
5 6 7 8 9 10 11 10 5 3 4 5 6 7 8 9 36 5

12 13 14 15 16 17 18 11 5 10 11 12 13 14 15 16 37 5
19 20 21 22 23 24 25 12 5 17 18 19 20 21 22 23 38 5
26 27 28 29 30 31 13 4 24 25 26 27 28 29 30 39 4

1 13 0 1 2 3 4 5 6 7 40 5
2 3 4 5 6 7 8 14 4 8 9 10 11 12 13 14 41 5
9 10 11 12 13 14 15 15 5 15 16 17 18 19 20 21 42 5

16 17 18 19 20 21 22 16 5 22 23 24 25 26 27 28 43 5
23 24 25 26 27 28 29 17 5 29 30 31 44 3
30 18 1

1 2 3 4 5 6 18 3 1 2 3 4 44 2
7 8 9 10 11 12 13 19 4 5 6 7 8 9 10 11 45 5

14 15 16 17 18 19 20 20 5 12 13 14 15 16 17 18 46 5
21 22 23 24 25 26 27 21 5 19 20 21 22 23 24 25 47 5
28 29 30 31 22 4 26 27 28 29 30 48 5

1 2 3 22 1 1 2 48 0
4 5 6 7 8 9 10 23 5 3 4 5 6 7 8 9 49 5

11 12 13 14 15 16 17 24 5 10 11 12 13 14 15 16 50 5
18 19 20 21 22 23 24 25 5 17 18 19 20 21 22 23 51 5
25 26 27 28 29 30 26 5 24 25 26 27 28 29 30 52 3

31 1 1
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Svoz bioodpadu v roce 2018

Svozy bio nádob

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6 7 1 4 1 26 0
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30 31 31 2

1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 31 3
5 6 7 8 9 10 11 6 5 6 7 8 9 10 11 12 32 5

12 13 14 15 16 17 18 7 5 13 14 15 16 17 18 19 33 5
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21 22 23 24 25 26 27 21 5 19 20 21 22 23 24 25 47 5
28 29 30 31 22 4 26 27 28 29 30 48 5

1 2 3 22 1 1 2 48 0
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PLÁNOVANÉ PROJEKTY  
OBCE KRMELÍN
1. Školní hřiště Autor studie MgA Tamara Staňková

Plánované projekty obce Krmelín
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Plánované projekty obce Krmelín
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DOTACE DEŠŤOVKA II. VÝZVA 
Loni v  květnu byl Ministerstvem 

životního prostředí spuštěn příjem 
žádostí o dotace z programu Dešťovka, 
a to na využití srážkové a odpadní vody 
v  domácnosti i  na zahradě. Program 
je určen pro vlastníky a  stavebníky 
rodinných a  bytových domů (fyzické 
i  právnické osoby), s  výjimkou domů 
rekreačních. Žádosti vyřizuje Státní fond 
životního prostředí.

Cíl je jasný – vodní blahobyt již skončil 
a je potřeba začít vodu využívat efektiv-
něji. „V této oblasti máme velké zpoždění 
proti vyspělému světu. Většina srážkové 
vody u nás totiž končí v kanalizacích 
a  následně odtéká pryč z  republiky. 
Naším úkolem je udržet tuto vodu v kra-
jině a dál ji spolu s maximální recyklací 
využívat.“

Dotační program, motivuje majitele 
domů k šetření vodou. Třeba tím, že si na 
zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu či 
si doma přečistí vodu odtékající z odpadu 
umyvadla nebo pračky. Pak s ní mohou 
zalévat či splachovat záchod. Domy musí 
sloužit pro trvalé bydlení.

Podporovány jsou tři typy projektů:
1. zachytávání srážkové vody na zalévání 

zahrady,
2. akumulace srážkové vody pro splacho-

vání WC a zálivku
3. využití přečištěné odpadní vody jako 

vody užitkové.

Cílem programu je přispět k udržitel-
nému hospodaření s vodou a snížit tak 
množství odebírané pitné vody z povr-
chových a podzemních zdrojů. Podrob-

3. Místní hřbitov autor studie Ing. arch Dalibor Flám

Plánované projekty obce Krmelín / Dotace Dešťovka 2. výzva
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nější informace naleznete na stránkách 
www.dotacedestovka.cz .

Obecní úřad v obci doporučuje svým 
obyvatelům, aby po napojení na kana-
lizaci, vyčistili už nepotřebné žumpy 
a využili je na zalévání. I s tím jim mohou 

pomoct peníze z  projektu Dešťovka. 
Dotace se vztahují nejen na pořízení 
nových nádrží, ale i na výdaje spojené 
s vyčištěním a úpravu starých jímek.

Zpracovala Táňa Trojanová

VYUŽITÍ VLASTNÍCH STUDNÍ  
Z důvodu neustálého zdražování pitné 

vody se každý občan snaží využít vlastní 
studny. Navíc studnou získáme téměř 
bezplatný zdroj pitné či jen užitkové 
vody. A  kdo má zahradu, moc dobře 
ví, kolik by její zalévání vodou pitnou 
z vodovodního řádu stálo. Jak ale získat 
povolení pro svou vlastní studnu, když 
jí nemáme?

Každá studna je podle vodního zákona 
č. 254/2001 Sb. stavbou. Proto je třeba 
vyřídit si před její realizací stavební 
povolení. Stavební povolení je nutné pro 
studnu kopanou, vrtanou a  také třeba 
i v případě, že chceme kopanou studnu 
prohloubit vrtáním.

Stavební povolení lze vyřizovat až 
podle výsledků zkušebního vrtu, ale ještě 
před hloubením studny. 

Žádost získáme na kterémkoli vodo-
právním úřadu. K žádosti je však nutné 
přiložit i další přílohy: územní rozhodnutí 
(v případě legalizace stávající studny 
není třeba, je nutné pouze pro studny 
nové), souhlas stavebního úřadu, doklad 
o vlastnictví nebo práv vztahujících se 
k pozemku, projektovou dokumentaci 
stavby + vyjádření hydrogeologa, roz-
hodnutí, stanoviska a případně vyjádření 
orgánů státní správy, kterých se budování 
studny týká, povolení k odběru vody, 

vyjádření vodoprávního úřadu a případně 
i plnou moc (pokud stavební povolení 
vyřizuje vámi zvolený zástupce).

Územní rozhodnutí vymezí stavební 
pozemek, studnu umístí a  stanoví její 
druh i účel, podmínky pro její umístění 
a pro zpracování projektové dokumen-
tace nezbytné k  vydání stavebního 
povolení. Důležitá je i projektová doku-
mentace pro napojení studny na veřejnou 
infrastrukturu – rozvody vody v domě. 
Pokud je studna určena i k podnikání, je 
též nezbytné vyjádření správce povodí. 
Účastníky územního a  vodoprávního 
řízení jsou kromě majitelů pozemku též 
obec, majitelé sousedních pozemků a sta-
veb na nich a také každý, kdo prohlásí, že 
může být vydaným rozhodnutím omezen 
ve svých právech či povinnostech, dokud 
nebude prokázán opak. Účastníci vodo-
právního řízení však nemohou dodatečně 
uplatnit námitky, které mohli uplatnit už 
v řízení územním.

Kdo musí mít POVOLENÍ K ODBĚRU 
VODY?

Jestliže vlastníte studnu a podzemní 
vodu z ní neodebíráte, povolení nepo-
třebujete. Týká se pouze subjektů, které 
vodu ze studny čerpají.

Nepodnikatelské subjekty, které chtějí 
budovat novou studnu, potřebují povolení 

Dotace Dešťovka 2. výzva / Využití vlastních studní
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelka Mateřské školy v Krmelíně oznamuje všem rodičům,  

že zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018–2019 

se uskuteční  podle ust. § 34 z.561/2004 Sb. 
ve čtvrtek 10. května 2018 

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 
5. června 2018. 

Bližší informace obdrží rodiče při zápisu.

Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA  

k odběru vody, pokud byla studna vybu-
dována po 1. 1. 1955 a dosud nedošlo 
k vydání rozhodnutí správního orgánu 
o  odběru podzemní vody. Stejně tak 
je toto povolení nezbytné, pokud ode-
bíráme vodu pro jiné než individuální 
zásobování domácnosti pitnou vodou. 
Majitel studny, která byla prokazatelně 
vybudovaná před 1. 1. 1955 povolení 
o odběru vody nepotřebuje.

Podnikatelé musí mít zajištěno povo-
lení o odběru vody, pokud studnu na 
svém pozemku využívají k podnikání, a to 
v případě, že neobnovili do konce roku 
2007 povolení získané do 1.1. 2001 (ode-
bírají tedy vodu načerno). Jestliže podni-
katel má povolení, které získal od začátku 
roku 2002, pak jej obnovovat nemusí, 
1. 1. 2008 automaticky nezaniklo.

Zpracovala Táňa Trojanová

Využití vlastních studní / Mateřská škola



Krmelínský zpravodaj - číslo 1/2018  |  27 

Mateřská škola

Karneval v naší mateřské škole
 Ani letos jsme děti nemohli ošidit o oblíbený karnevalový týden, kdy se děti 

mohou pořádně vyřádit v maskách. K veselé náladě přispěli herci divadla Letadlo 
a Balónkový klaun. Tak zase příští rok AHOJ!

Haló pane karnevale, 
račte dále, račte dále,
máme všechno namíru, 
z krepového papíru.

 Abraka, dabra kouzelnice, 
princezna, šašek, tanečnice. 
Všechny vás zvem hej, hej, hej,
Na maškarní rej.

učitelky mateřské školy 
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Základní škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

ZÁPIS DO  
1. TŘÍDY

Zápis do 1.  tř ídy proběhne v  úterý 10. dubna 2018 
v  době od 14.00 do 16.00 hodin. Zákonný zástupce při-
nese k zápisu rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte 
k  základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019. Formu-
lář je k  dispozici v  Mateřské škole Krmelín nebo ke stažení na  
www.zskrmelin.cz v sekci Dokumenty. Zákonný zástupce může požá-
dat ředitele školy v době zápisu (tj. 1. – 30. 4. 2018) o odklad školní 
docházky: do školy doručí písemnou Žádost zákonného zástupce 
o odklad školní docházky, Doporučení školského poradenského zařízení, 
Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Samotnému zápisu bude předcházet školní projekt pro budoucí 
prvňáčky a jejich rodiče Těšíme se do školy. 

Uskuteční se tři setkání (vždy od 16 hodin): 

20. 3. Z pohádky do pohádky (seznámení se školním prostředím), 

27. 3. Hejného se nebojíme (seznámení s metodou výuky matematiky), 

3. 4. Těšíme se do školy ( jen pro rodiče nejen o Hejného metodě).

Mgr. Dušan Ignačík, MBA  
– ředitel školy
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Základní škola - fotografie

KARNEVAL V DRUŽINĚ  
foto Barbora Broumovská
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Základní škola - fotografie

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK  
foto Barbora Broumovská
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KLUB MAMINEK  
Milé maminky na mateřské dovolené, 

chtěly byste se seznámit a pravidelně 
se setkávat, popovídat si, vyměnit si zku-
šenosti s ostatními maminkami? 

Chtěly byste své děti nechat pohrát si 
s jinými dětmi, naučit se s nimi nové pís-
ničky, básničky?

Neseďme doma, nebo na zahradě, 
vytvořme si klub maminek a setkávejme 
se každé úterý od 9 do 11 hodin v Pohos-
tinství Na Benátkách. 

Jsme i na Facebooku! 
skupina Maminky Krmelín

CVIČENÍ PRO MAMINKY 
S DĚTMI

Každý čtvrtek od 10:00 hodin 
probíhá v  malé tělocvičně naší 
haly cvičení pro maminky s malými 
dětmi, zhruba od jednoho do čtyř 
let. Maminky s dětmi nejen cvičí, 
ale i zpívají, společně si hrají. Děti si 
zvykají na kolektiv, což jim usnadní 
následný vstup do mateřské školy 
a maminky mohou společně prob-
rat společné starosti o své ratolesti.

Tímto chceme všechny aktivní 
maminky s dětmi pozvat mezi nás.

Hana Hrabovská

VELIKONOCE V MINULOSTI 
Velikonoce, slavnost vzkříšení Ježíše 

Krista, jsou vrcholem liturgického cír-
kevního roku. Vyvinuly se z židovského 
svátku pesach, který se podle židovského 
kalendáře slaví 14. a  15. dne nisanu. 
Ještě dnes se považuje křesťanská slav-
nost veliké noci také za vzpomínku na 
starozákonní smlouvu (vyvedení Židů 
z Egypta). 

Nicejský koncil (325 n. l.) určil po 
dlouholetém sporu datum Velikonoc na 
neděli po prvním jarním úplňku, který 
nastane po průchodu Slunce jarním 
bodem. Tak se Velikonoce oddělily od 
židovského kalendáře. Velikonocům 
předchází postní doba, dlouhá 40 dní na 
paměť toho, že se také Ježíš postil stejně 
dlouhou dobu na poušti před tím, než 
začal veřejně působit.

Květná neděle připomíná slavnostní 
vjezd Krista do Jeruzaléma, kdy jej lidé 
vítali palmovými listy a  zelenými rato-
lestmi. O Květné neděli hrávali muzikanti 
na dudy, jinde chodívala procesí zasvě-
cená Panně Marii. Děvčata chodívala 

Klub maminek / Velikonoce v minulosti
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s  májíčkem, zpívala od domu k  domu 
a byla obdarována penězi. Světily se 
palmy a kocanky. Palmy byly kytice, ve 
kterých byl oves, ječmen, žito a zelené 
větvičky, někdy také proutky s kočičkami 
a první jarní květiny nebo léčivé byliny. 
Kocanky byly proutky z  olší, treskutky 
(snad třeslice prostřední) a klokočí, které 
se připravovaly několik dní předem, aby 
byly vypukané. Posvěcené se strkávaly 
do pole, zahrad, doma za svatý obraz. 
Křížky z nich se zastrkávaly do trávníků 
a na okolníky u vrat, aby Bůh ochránil 
úrodu na poli a  domu a  aby neškodily 
čarodějnice.

Květnou nedělí začínal pašijový 
týden, kdy každý den měl své jméno:

Modré pondělí

Žluté úterý (také zvaný tlustý vto-
rek, podle poslední možnosti dosyta se 
najíst). V  tento den se četly pašije sv. 
Marka.

Škaredá středa také zvaná sazo-
metná - den, kdy prý Jidáš zradil a pro-
dal Krista. Hospodyně stloukaly máslo 
a  přepuštěné ho dávaly do kostela na 
svícení. Sazometná se této středě říkalo, 
protože se měly čistit kamna a komíny. 
Četly se pašije sv. Lukáše. V tento den 
by se neměli lidé mračit, protože se pak 
budou mračit každou středu v roce.

Zelený čtvrtek dostal název od 
svého půstu, kdy se nesmělo jíst maso, 
ale jen zelenina, k  obědu muselo být 
něco zeleného. Chodilo se na sv. zpověď 
a sv. přijímání, a to na památku uctění 
poslední Večeře Páně, na které bylo při-
jímání ustanoveno.  Zvony odlétají do 
Říma, a proto děti odklepávaly řehtač-
kami místo zvonů svítání, poledne, 

svatvečer až do Bílé soboty. Večer se lidé 
chodili modlit do zahrady a líbali zemi 
na památku Ježíše klečícího a modlícího 
se v zahradě, zatímco apoštolové usnuli. 
Hospodyně vstávaly časně zrána, aby 
zametly dům před východem slunce. 
Smetí se pak odneslo na křižovatku cest, 
aby se v  domě nedrželi švábi, blechy, 
pavouci a  jiná havěť.  Pekly se jidáše, 
potíraly se medem nebo citronovou 
polevou a ochránit tak před nemocemi. 
Jidáše mají tvar stočeného provazce.

Velký pátek je den smrti Ježíše Krista 
na kříži, vztyčeném na hoře Olivetské 
(Kalvárii). Před východem slunce se 
lidé myli v  řece či potoku a  modlili se 
za ochranu před nemocemi. Nesmělo 
se hýbat zemí, proto se nepracovalo na 
poli. Nepralo se prádlo, protože by se 
namáčelo v krvi Krista. Také se v tento 
den nesmělo nic půjčovat, aby se věc 
neočarovala. V  tento den se také měly 
otevírat skály a vydávat ukryté poklady.

Bílá sobota byla dnem vzkříšení 
a posledním dnem půstu. Průvod chodí-
val kolem kostelů. Každý měl mít oble-
čeno něco nového. Slavnostně prostřený 
stůl byl ve znamení symbolů. Nesměl 
chybět velikonoční beránek, jidáše, jarní 
polévka z bylinek.

Boží hod velikonoční patřil k největ-
ším svátkům. Bohatě prostřený stůl byl 
plný mazanců, plecovníků, zapékaných 
klobás, kůzlečího masa a koláčů. 

Velikonoční pondělí je spjato s po-
hanským zvykem šmigrustem. První 
zmínky o  něm nalezneme ve vzpo-
mínkách Konráda Waldhausera ze 
14. století. 

Velikonoce v minulosti



Krmelínský zpravodaj - číslo 1/2018  |  33 

VELIKONOČNÍ RECEPTY
ZELENÁ BYLINKOVÁ 
POLÉVKA

2-3 hrsti jarních bylin (špe-
nát, řebříček, lístky sedmikrás-
ky, f ialky, jahodníku, pam-
pelišky, nebo kopřiv, pažitky 
a petrželky), 30 g másla, 1 lžíce 
hladké mouky, 1 vajíčko, 2 lžíce 
mléka. 

Uděláme světlou jíšku, 
zalijeme a vymícháme se stu-
denou vodou do hladka. Oso-
líme a  povaříme. Zvlášť na 
troše másla krátce podusíme 
nakrájené bylinky. Zalijeme 
zasmaženým vývarem a krát-
ce necháme přejít varem. Do 
hotové polévky vmícháme 
v  mléce rozkvedlané vajíč-
ko a  přidáme ještě trochu 
čerstvé pažitky. Je výborná 
s chlebovými topinkami.

TĚŠÍNSKÁ ŠOLDRA
Šálek vlažného mléka, 

100 g rozpuštěného tuku, kost-
ka droždí, 2 žloutky, sůl, 300 g 
polohrubé mouky, vařené uzené 
maso.

Do v l ažného  mléka 
rozdrobíme droždí, přidáme 
rozpuštěný tuk, žloutky 
(část necháme na potření 
těsta), sůl a  polohrubou 
mouku. Vypracujeme tužší 
těsto a dáme vykynout asi 
na hodinu. Potom vyválíme 
obdélník na prst silný, který 
prostředkem hustě pokla-
deme na plátky nakrájeným 
uzeným masem. Přehneme 
těsto z jedné a druhé strany 
jako závin, potřeme žlout-
kem, necháme chvíli kynout 
a pečeme stejně jako závin.

JIDÁŠE
500 g hladké mouky, 50 g 

změklého másla, 40 g mletého 
cukru, 2 žloutky, 2,5 dl mléka, 
špetka soli a 1 kostka droždí.

Do rozpuštěného másla 
vlijeme vlažné mléko, přidá-
me všechno ostatní pouze se 
dvěma hrstmi mouky, nechá-
me mírně vykynout. Přidáme 
ostatní mouku a vypracuje-
me tužší těsto, propracujeme 
v míse napřed vařečkou, po-
tom rukou. Po vykynutí na vále 
ještě rukou přepracujeme. Vy-
válíme válečky a tvoříme jidáš-
ky. Dáme na plech pomaštěný 
sádlem, potřeme vajíčkem 
a sypeme mákem. Pečeme po-
malu v dobře předem vyhřáté 
troubě.  Můžeme také péct bez 
máku. Potíráme medem nebo 
citronovou polevou.

Mgr. Jana Klimková

Velikonoční recepty
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Z NAŠÍ FARNOSTI  
V lednu letošního roku se konal jubi-

lejní X. Vánoční benefiční koncert, na 
kterém již po desáté vystoupily děti 
z mateřské a základní školy. Za tuto spo-
lupráci jsme velice vděční a  děkujeme 
dětem a  zvláště paním učitelkám za 
jejich vstřícnost a nácvik vždy hezkého 
vystoupení. Jako hlavní hosté se nám 
představili manželé Liselotte a Jan Roky-
tovi v netradičním spojení hry na Panovu 

flétnu a cimbál. Jejich brilantní hra s neo-
pakovatelným zvukem Panovy flétny pro-
mlouvala k našim srdcím. Na závěr nás 
potěšila koledami a vánočními písněmi 
cimbálová muzika Fojt z Krmelína.

Výtěžek koncertu činí 52 000 Kč 
a bude použit na splácení dluhu Centra 
setkávání. Děkujeme všem účinkujícím 
a dárcům.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY  
V KOSTELE SV. JANA A PAVLA V KRMELÍNĚ
29. 3. 2018 / Zelený čtvrtek
16:45 Mše svatá na památku Poslední 
večeře Páně
18:00 – 21:00 Bdění v Getsemanech

30. 3. 2018 / Velký pátek
9:00 - 15.00 Adorace
15:00 - Obřady Velkého pátku

31. 3. 2018 / Bílá sobota
8:00 Modlitba ranních chval
20:30 Obřady Velké noci

1. 4. 2018 / Boží hod velikonoční
8:45 Mše svatá, žehnání pokrmů

2. 4. 2018 / Velikonoční pondělí
8:45 Mše svatá

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ
Přeji Vám všem, ať prožijete pravý smysl Velikonoc, který je ve Zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista a přináší do našeho života jistotu: Bůh o nás ví, Bůh nás vede, Bůh si nás dovede 
do svého Království lásky a pokoje, když se Jemu svěříme.

P. Bohuslav Novák

Farnost
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CHOVATELÉ HODNOTÍ UPLYNULÝ ROK 2017 
Tak jako každý rok i letos začátkem 

března začíná chovná sezóna. Každý 
kontroluje své chovy a vybírá jedince 
pro nastávající chovnou sezónu a vý-
stavy. Jsou před námi nové úkoly a vel-
ké cíle, ale nejdříve je třeba zhodnotit 
uplynulý rok.

Chovatelé tak učinili na Výroční členské 
schůzi, která se konala 24. 2. 2018 v restau-
raci Sport klub. Výroční schůze se zúčastnili 
přátelé z družebních organizací z Paskova, 
Staré Vsi, Staříče a  další hosté. Hlavním 
bodem bylo zhodnocení roku 2017, které 
provedl ve své zprávě předseda Mirek Kli-
meš. Do roku 2017 jsme vstupovali s 15 čle-
ny a 1 mladým chovatelem. Myslím si, že 
jsme funkční organizace, známá i mimo náš 
kraj i s tak malým počtem členů. Úkoly, jež 
byly vytyčené loňskou Výroční schůzí, jsme 
splnili. Výstavu jsme uspořádali v  měsíci 
září. V měsíci říjnu jsme s dětmi navštívili 
výstavu ve Staré Vsi.

Chci poděkovat pánům Bočkovi, Jarolí-
movi, Havránkovi a Klimešovi za sponzor-
ské dary při konání výstavy a Výroční schů-
ze. Též chci poděkovat pánům Jaroslavu 

Holbojovi a  Josefu Vijačkovi, kteří nám 
přišli zpestřit Výroční schůzi svým hraním 
a zpěvem.

Chovatelé po celý rok pokračovali 
v  adaptaci střediska. Při Výroční schůzi 
proběhlo vyhodnocení nejlepšího chovatele 
v soutěži organizace o Pohár obce v oboru 
králík a drůbež. V oboru králík se na 1. mís-
tě umístil Miroslav Klimeš s  plemenem 
Stříbřitý žlutý, v  oboru drůbež se umístil 
na 1. místě Miroslav Klimeš s plemenem 
Bieleferdka rodobarvá zdrobnělá. 

Rovněž proběhly volby nového výboru. 
Náš výbor zůstal skoro stejný, nově byli zvo-
leni jako pokladník Miroslav Mylek a  jako 
předseda kontrolního orgánu Miroslav Ha-
vran, ostatní funkce zůstaly zachovány, přibyl 
jeden člen výboru a to je pan Josef Havránek.

ÚKOLY NA ROK 2018
Budeme pokračovat v adaptaci střediska, chceme natřít chovatelský materiál, 

dodělat omítky ve stodole. Budeme se snažit přijmout aspoň dva nové členy. Chceme 
pokračovat s činností kroužku mladých chovatelů a s dětmi se zúčastnit okresního 
kola Olympiády mladých chovatelů, které se bude konat ve Staré Vsi. Naší snahou 
bude postoupit do národního kola. Chtěli bychom uspořádat výstavu v měsíci září 
a dále uspořádat aspoň jednu akci v chovatelském středisku. Dáváme si velké úkoly, 
ale doufám, že se nám je podaří splnit.

Žádám zájemce o očkování králíků, ať se co nejdříve přihlásí, buďto u mě na tele-
fonu 734 410 502 nebo na Obecním úřadě. Očkování by mělo proběhnout v dubnu. 

Za ZOČSCH Miroslav Klimeš 

Chovatelé
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JARO KLEPE NA DVEŘE   
Jaro už je tady a zahrádkář netrpělivě 

čeká na každý slunný a  teplý den, aby 
pookřál a mohl vyrazit do zahrady. Pozo-
ruje, co se už tlačí ze země, kontroluje 
ovocné stromy, keře a okrasné dřeviny, 
zda neutrpěly nějakou újmu. Ať už to jsou 
např. poškození mrazem (mrazové desky 
na kmeni), okusy od zvěře, nebo polomy. 
Dále se připravuje na jarní výsevy. To 
je tradice, tak to v minulosti bývalo a v 
mnoha případech trvá dosud. V dnešních 
moderních zahradách si ve většině pří-
padů majitel nechá zkontrolovat akutní 
stav odbornou firmou, která současně 
odstraní škody a provede novou výsadbu. 
Každý podle svého rozhodnutí a finanč-
ních možnosti. 

V minulosti se lidé realizovali na 
zahradě nejen vlastní zahrádkářskou 
činností, ale také si pomáhali výro-
bou různých zahradnických zařízení 
a  pomůcek. Dnes trh nabízí rozsáhlý 
sortiment malé mechanizace, spoustu 
zahradnického nářadí, pomůcek, skle-
níků i  dalšího vybavení pro vlastní 

relaxaci-zahradní nábytek, bazény, grily, 
osvětlení atd.

Doba se mění a přístupy k zahradni-
čení také. Co by se nemělo měnit, je vztah 
k přírodě, udržování zeleně a zachová-
vání tradic, které nám zanechaly před-
chozí generace.

Zahrádkářská činnost má u nás v obci 
hlubokou tradici a prošla za dobu své exi-
stence mnoha obdobími ať už úspěšnými 
či méně. V každém případě zanechala po 
sobě výraznou stopu ať už hmatatelnou či 
vzpomínkovou. Dneska je samozřejmostí, 
že v Krmelíně je možnost zpracovat veš-
keré jádrové ovoce v moštárně, která byla 
vybudována čistě svépomoci bývalými, 
některými ještě dnes žijícími členy naší 
organizace. Členové se v minulosti taktéž 
podíleli na zkrášlování různých obecních 
prostranství, která trvají dosud nebo již 
zanikly v důsledku pozdějších územních 
úprav.

Letošními výročními oslavami zalo-
žení naši ZO, které chystáme na podzim, 

chceme připomenout 
úsilí našich předchůdců 
a  na dobových doku-
mentech ukázat historii 
naší ZO. Oslavy chceme 
spojit s výstavou ovoce 
a zeleniny a navázat na 
tradici výstav z minulých 
let. Věříme, že nejen čle-
nové, ale také veřejnost 
podpoří naši myšlenku, 
důstojně oslavit minu-
lou historii zahrádkaření 
v obci.

Jaromír Havránek

Zahrádkáři

autor fota PaedDr. Hana Černíková
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Z ČINNOSTI HASIČŮ    
ŽEHNÁNÍ A VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

Výroční valné hro-
madě v sobotu 16. 12. 
2017  p ředcháze la 
v  odpoledních hodi-
nách od 15.00 hod. 
Mše svatá v  římsko-
katolickém kostele 
v Krmelíně, na níž jsme 
donesli oba naše pra-
pory, jak historický, 
který máme od roku 
2006, tak čestný pra-
por SHČMS, který jsme 
obdrželi na VVH v roce 
2016. Slavnostní žehnání bylo součástí 
liturgického obřadu Mše svaté, při níž 
páter p. Bohuslav Novák, mj. vzpomenul 
významu praporu jako symbolu zástavy, 
za níž kráčeli do bitev válečníci, v bojové 
vřavě, v níž praporečník padl, ihned jej 
nahradil další, aby bojová nálada a hrdost 
neumdlévaly a pomáhaly dobojovat bitvu 
až do samotného konce. Následná VVH 
v Hasičském domě oficiální rok uzavřela. 

Po přednesení zpráv o činnosti velitele, 
pokladní, revizní komise a  ved. kolek-
tivů bylo předání stužek k  pamětním 
medailím, Čestných uznání a  Poděko-
vání a  dárků kolektivu mladších žáků, 
který vybojoval v ročníku 2017 MSL MH 
nádherné 3. místo a dvěma našim repre-
zentantkám Nikole Stolařové a Dominice 
Ručkové, o nichž jsme psali v minulém 
čísle.

VÝŠLAP NA LYSOU 
HORU

Druhou lednovou sobotu 
roku 2018 jsme vyrazili 
do Krásné, odkud začíná 
jiná trasa na vrchol Lysé 
hory. Skupina dorazila na 
vrchol, zakotvili jsme poprvé 
v  chatě Bezručově, kde se 
našlo volné místo. Nezbytná 
povinnost, udělat snímek 
od mohyly, byla zpestřena, 
vrcholovou slivovičkou, 

Hasiči
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kterou každý dospělý obdržel od jednoho 
z účastníků. Zpáteční cestu jako obvykle 
lemovaly zástupy a  davy lidí. Cesta na 
Ostravici ubíhala v poklidu, zastávka na 
jídlo byla v  restauraci Sauna, kde m.j. 
čepují i  piva z  Beskydského pivovaru. 

A  tak po Sauně jsme ještě ušli kousek 
cesty dál přímo do srdce tohoto pivovaru 
a jeho hospůdky. Cesta vlakem z Ostra-
vice do Paskova, a návrat domů už byly 
rutinou. Akce se zúčastnilo 11 účastníků, 
a jeden pes.

HASIČSKÝ PLES
Téma letošního hasičského plesu 

v  sobotu 3. 2. 2018 bylo v  teniskách 
a s kabelkou, a tak se mohli realizovat jak 
ženy, tak muži. Úderem 20.30 hod. byl ples 
zahájen, představen program a hudební 
skupina Proxima Orchestra. S  novým 
sólovým kytaristou obměnila reper-
toár a  hrála modernější skladby, živost 
a  perfektní nálada uhranula všechny 
přítomné, kteří tancovali, co mohli. 
 Soutěže o nejvtipnější a nejoriginálnější 
nositele tenisek si účastníci s přípravou 
moc práce nedali, a  tak byly oceněny, 
dle poroty 3 nejlépe vypadající. Sou-
běžně bylo provedeno losování místenek 
s  hlavní cenou ventilátorem Rohnson. 

Jako každý rok si připravila vystou-
pení skupina DÝMTÝM, tentokrát na 
hudbu z filmu Pretty Woman a muzikálu 
Pomáda.

Tombola začala, pro ceny si svižně 
chodili výherci, z  hodnotnějších cen 
vyjmenujme poukaz na střelbu z  bro-
kovnice do střelnice ve Staré Bělé, radi-
omagnetofon Narex, 2 venkovní tera-
sové topidla SHH, strunovou sekačku, 
kapslový kávovar Dolce Gusto a hlavní 
cenu Vinotéku Guzzanti i  s 12 lahvemi 
vína. Spousta ostatních cen, jak výrobků 
živnostníků, tak darů podnikatelů z obce 
a okolí potěšilo mnohé další výherce.

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA
Počátkem roku provedl velitel jed-

notky zhodnocení práce členů jednotky 
v  uplynulém roce. Posuzoval aktivitu 
členů při odborné přípravě, v  účasti 
na plánovaných akcích i ostrých zása-
zích a  v neposlední řadě i  jejich cel-
kový praktický přínos pro fungování 
skupiny takto vybraných lidí, kteří ve 
spolupráci s  Obecním úřadem, zajiš-
ťují požární ochranu v obci, Jednotku 
řídí velitel sboru, jmenovaný Obecním 
úřadem, který má svého zástupce, pak 
v ní jsou 4 velitelé družstev, 7 strojníků 
a další hasiči se specializacemi nositelů 

dýchací techniky a  obsluhy řetězo-
vých pil. Řady odborně vyškolených 
členů v průběhu měsíce února rozšířil 
Radomír Janošek, který v  týdenním 
bloku v Ústřední hasičské škole v Ján-
ských Koupelích se nejprve zapojil do 
3-letého studia University dobrovol-
ného hasiče, a  poté absolvoval pře-
depsaný rozsah 40 hodin a  byla mu 
úspěšně ověřena odborná způsobilost 
testem a  ústní zkouškou, čímž získal 
odbornou kvalifikaci velitele a velitele 
družstev JPO II. a III.

Hasiči



Krmelínský zpravodaj - číslo 1/2018  |  39 

ZIMNÍ PŘÍPRAVA
Mladší  žáci  maj í 

pravidelně pravidelné 
cvičení ve sportovní 
ha le  a   sezóna  j im 
začne na hadicové 
a uzlové štafetě ve FM. 
V počátku měsíce dubna 
budou znovu získávat 
a  obhajovat odborky 
a zúčastní se tradičního 
hasičského čvachtání ve 
Fryčovicích.

SPOLKOVÝ ŽIVOT
Členové SDH Krmelín se prokazují 

členskými průkazy, dosud v  papírové 
formě, do nichž se zaznamenávají např. 
udělená ocenění a  medaile a  zapla-
cení členských příspěvků. Z  rozhod-
nutí SHČMS dojde ve spolku do konce 
roku 2018 k  výměně za nové členské 
průkazy, do nichž se nyní dokončuje 
dodání nebo pořizování fotografií členů. 
Výroční valné hromady (VVH) probíhají 
ve všech sborech brušperského okrsku, 
do něhož patříme a po několika letech 
jsme dostali možnost uspořádat 23. 2. 
2018 VVH okrsku, na níž jsme přivítali 
kromě zástupců sborů - starosty a veli-
tele a  zasloužilých hasičů sborů i  ředi-
tele KSH ČMS, Ing. Kuběnu, který je mj. 
ředitelem pobočky Hasičské vzájemné 
pojišťovny (HVP) Ostrava. Kromě zpráv 
z jednotlivých sborů a dalšího programu 
VV okrsku jsme od něj mohli vyslechnout 
ať již informace z ústředí hasičů a kraje, 
připravované dotace z KSH na sportovní 
a  společenské akce pořádanými sbory 
tak i hospodaření HVP a široké možnosti 
pojištění jednotlivců i sborů JSDH.

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.

Hasiči 

PLÁNOVANÉ AKCE
21. 4. – sobota v 9.00 hod. – start 
výšlapu od HD na kole na Prašivou

30. 4. – pondělí od 16.30 hod. – Sta-
vění máje s lidovou veselicí a živou 
hudbou, specialitami kuchyně, 
grilovanými makrelami a  soutěží 
Jistá ruka v  házení šipek a  zabí-
jení hřebíků

26. 5. – sobota - soutěže hasičských 
družstev v požárním útoku:
od 8.30 hod. mladí hasiči – Morav-
skoslezská liga mládeže
cca od 14 hod. muži, ženy – 
O pohár krmelínského kopce

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín
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Hasiči / Sokol

VZPOMÍNKA NA PANA JIŘÍHO EDELSBERGERA
V minulých dnech jsme se rozloučili s naším významným členem p. Jiřím 

Edelsbergrem. P. Edelsberger započal práci ve sboru až po svých dětech v roce 
1998 a přes svou zálibu v opravě osobních i nákladních aut včetně restauro-
vání historických vozidel se stal jedním z řidičů – strojníků, kdy se podílel jak 
na přípravě vozidel před výjezdem, tak i při ostrých zásazích, požárech a tech-
nických pomocích různého zaměření. Pro sbor zajišťoval i drobné opravy, STK 
a také práce karosářské při narovnání pomačkaných plechů, tak si také připo-
meňme jeho nástřik dopravního vozu Avia barvou podobnou, jako mají vozy 
HZS. Vzhledem k blízkosti jeho bydliště k HD byl většinou mezi prvními, kdo 
dorazil po vyhlášení poplachu k Hasičskému domu k výjezdu. Nesmíme opome-
nout jeho podíl na přepravě dětských družstev na soutěže, starší děti mnohdy 
vzpomínají, že je vezl a pořádku s nimi dojel domů p. Edelsberger. My ostatní, 
že nám tento dobrosrdečný a vždy dobře naladěný bratr a člověk bude chybět.

Za SDH Krmelín Ing. Mojmír Knebl

TJ SOKOL KRMELÍN 
Z ODDÍLU HÁZENÉ

Je za námi zimní přestávka, během 
které se všechna naše družstva věnovala 
fyzické přípravě a  zdokonalování her-
ních činností. Toto tréninkové snažení 
bylo završeno účastí na několika velmi 
kvalitně obsazených turnajích v Litovli, 
Olomouci a  slovenském Martině. Nyní 
už se všichni těší na start jarních částí 
svých mistrovských soutěží a věří ve Vaší 
diváckou podporu. Níže uvádíme termíny 
domácích zápasů:

MUŽI:
22.4. 10:30 Krmelín : Suchdol n. Odrou
5.5. 16:00 Krmelín : SK Droždín
13.5. 10:30 Krmelín : Polanka B
20.5. 10:30 Krmelín : Valašské Meziříčí
2.6. 16:00 Krmelín : Hlučín

STARŠÍ ŽÁCI:
15.4. 12:00 Krmelín : Frýdek-Místek
22.4. 12:00 Krmelín : Sokol Ostrava

5.5. 14:30 Krmelín : HCB Karviná
13.5. 12:00 Krmelín : Polanka n.O.
2.6. 14:30 Krmelín : Kopřivnice

STARŠÍ ŽAČKY:
8.4. 13:30 Krmelín : SC Bohumín
22.4. 13:30 Krmelín : Ostrava-Zábřeh
29.4. 13:30 Krmelín : S. Poruba A
12.5. 10:00 Krmelín : S. Poruba B
20.5. 13:30 Krmelín : Třinec
2.6. 17:30 Krmelín : S. Karviná

MLADŠÍ ŽÁCI:
15.4. 09:00 Krmelín : HC Hlučín
22.4. 09:00 Krmelín : S. Ostrava B
5.5. 13:00 Krmelín : Karviná B
2.6. 13:00 Krmelín : Trnávka B

MINIŽÁCI:
12.5. 12:00 turnaj mini – Poruba C, 
  Karviná, Ostrava, Trnávka, 
  Frýdek-Místek A
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SKAUTSKÝ ROK 2017/2018  
Jakožto zástupce 

vedoucího skautského 
oddílu v Krmelíně bych 
Vám rád zprostředko-
val několik informací 
o tom, jak žije 1. Skaut-
ský oddíl v Krmelíně. 
V   současné  době 
máme 28 registrova-
ných členů všech věko-
vých kategorií.

Schůzky máme pra-
videlně každý pátek od 
16 hodin v  naší klu-
bovně na ulici Starod-
vorské u lesa.

Na schůzkách preferujeme pohyb 
v  přírodě, nejraději na přilehlém hřišti 
a v lese u klubovny.

Hrajeme různé hry, učíme se poznávat 
přírodu, ale také skautské vědomosti – 
uzly, šifry, lasování, odlévání stop, pocho-
dové značky, morseovku, stavění stanů, 

pobyt a přežití v přírodě, táboření, práci 
s  nožem, sekerou a  ohněm. Také se 
učíme toleranci, spolupráci, ohledupl-
nosti, vedení družin a schůzek.

 V  minulém roce 2017 jsme zažili 
spoustu zajímavých věcí, o kterých bych 
se rád zmínil.

Začnu výletem na 
Ivančenu, což je mohyla 
padlých skautů, kteří 
byli umučeni za druhé 
světové války. Výšlap se 
koná každoročně u příle-
žitosti svátku svatého Jiří, 
patrona skautů. V  roce 
2017 to bylo v  sobotu 
22.4. Byl to slavný den 
také proto, že mohyla pro-
šla velkou rekonstrukcí, 
která již byla potřebná 
s  přihlédnutím ke špat-
nému technickému stavu 
staré mohyly a  nutnosti 
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četných oprav. O  Ivan-
čeně se můžete více 
dočíst  na stránkách 
http://www.ivancena.
cz/ Kde se dozvíte vše 
o  historii i současném 
stavu.

Další akce, kterých se 
rádi a  pravidelně účast-
níme, je například Víken-
dová akce na chatě Bar-
noška v CHKO v Besky-
dech na úpatí Travného. 
Jedná se o  romantickou 
chatu mimo civilizaci bez elektřiny a  s 
vodou přivedenou ze studánky. 

Rovněž tábor, který se koná kaž-
doročně na Slezské Hartě blízko ves-
nice Roudno a  sopky velký Roudný, 
patří neodmyslitelně k  letním aktivi-
tám našeho oddílu. Na přehradě máme 
k  dispozici lodě a  část tábora trávíme 
na vlnách této krásné přehrady a v jejím 
nejbližším okolí. Minulý rok jsme se věno-
vali tématu Přežití, kdy jsme děti dostali 
do jiné dimenze a  připravili jim akční 
bojovku se snahou zachránit holý život 
hrstky lidí přeživších na planetě Zemi.  

Také pomáháme dělat zábavné odpo-
ledne pro děti z okolí myslivecké chaty 
Pastevník. 

Rádi jezdíme na úžasnou akci pořá-
danou Jesenickými skauty nazvanou 
Stínadla se bouří. Koná se na podzim 
v malebných koutech vesničky Vidnava, 
která je jako stvořená pro boje Rychlých 
šípů s Druhostraníky.

Letos plánujeme též spolupráci se 
Sportovním klubem, který vlastní rafty 
a  jiné vodácké vybavení. Doufáme, že 
společně splavíme nějakou okolní řeku 

a navážeme s klubem další spolupráci.  

Letošní Tábor bude ve znamení spo-
lupráce se skauty s Klimkovic a bude se 
konat od 29.7 do 11. 8. 2018. Ani letos se 
určitě nebudeme bránit, když se k nám na 
tábor přidají děti z naší vsi, které nechodí 
do skautu. Celotáborová hra je jako každý 
rok malým překvapením. Každopádně 
ale děti nepřijdou o zážitky jak na vodě, 
tak i na souši. Cenu a další informace se 
můžete dočíst na našich webových strán-
kách. http://skaut-krmelin.skauting.cz/, 
nebo Facebooku : www.facebook.com/
skautkrmelin/  

Nesmím také opomenout akce, na 
nichž máme podíl v  rámci spolupráce 
v naší obci, jako je Rej duchů, Jarmark 
a podobně. V letošním roce se ale spolu-
práce s obcí určitě ještě rozroste. To však 
nechám na další články či informace.

Dovolte mi tímto veřejně poděkovat 
za dar od organizátorů Jarmarku v naší 
obci, který je vždy využit na podporu 
našeho oddílu.

S pozdravem 
Radomír Flám 

Zástupce vedoucího
1. oddíl Krmelín Vlci

Skauti
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Senioři

SENIORSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ V KOSTCE   
Malá rekapitulace za rok 2017. Uply-

nul další rok.  Uskutečnilo se 49 ponděl-
ních posezení u kávy v průměru se 39 
členy. Bylo uspořádáno 14 čtvrtečních 
posezení s průměrným počtem 46 členů, 
a to s hudbou, programem a Kolem štěstí.

Výborem organizovaných akcí a přá-
telských pozvání, kterých jsme se zúčast-
nili, bylo 40. Byly to besedy, přednášky, 
pozvání do ostatních Klubů, opékání 
párků, špízů, selete, vycházek a zájezdů.  
Také několikrát ročně organizuje naše 
členka klubu zájezdy do ostravských 
divadel. Na každou akci, kterou pořá-
dáme, připravujeme malé i větší pohoš-
tění, pečeme a  zdobíme perníčky na 
Mikuláše, děláme výzdobu na Vánoce, 
Velikonoce i na Silvestra, stejně jako při-
pravujeme zábavný program na tyto akce.

V měsíci lednu jsme měli hodnotící 
výroční schůzi členů Klubu, která zreka-
pitulovala aktivity roku 2017. Zároveň 
jsme přijali plán aktivit na letošní rok. 
Výbor Klubu byl doplněn o nového člena 

revizní komise Ing. Zdeňkem Matýskem. 
V  lednu jsme na pondělním posezení 
v  křesle pro hosta měli pozvanou paní 
Boženu Krupníkovou, certifikovanou cvi-
čitelku z Brušperku, která nám předvedla 
jednoduchá cvičení na židli, se kterou 
jsme poctivě si všichni zacvičili.  V měsíci 
únoru jsme přivítali pozvání do Bašky, 
Paskova, Řepiště. Také jsme sami   při-
pravili seniorský večírek s bohatou tom-
bolou a tentokráte s hudbou pod vede-
ním Zdeňka Janka. Pozvání přijali také 
členové ostatních spřátelených Klubů. 
Březnové posezení MDŽ 8. března jsme 
měli v salonku Nautilus. Program pro nás 
připravila paní učitelka Yvona Voráčová 
s Ondřejničkou.  V dubnu připravujeme 
Křeslo pro hosta na téma povídání o zla-
tých časech a práci na kolovrátku. 

A je tady čas, aby výbor Klubu shr-
nul výsledky své práce a činnost klubu. 
Připravujeme výzdobu na Velikonoce, 
občerstvení i velikonoční program, pose-
zení s pomlázkou. Na květen připravu-
jeme vycházku, také položíme kytičku 
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k  Památníku padlých. Na Den matek 
zveme všechny, máme pozvané herce 
z Divadla J.  Myrona, na představení Když 
se dva rádi mají. V červnu máme zajiš-
těný zájezd do Ratibořic, do Babiččina 
údolí a na zámek. 

Letos dvanáct z nás oslaví svá životní 
výročí. Nad 75 let to budou dva, 80 let 

jeden, 85 let jeden, 90 let oslaví dva, 
nad devadesát let pět a nad sto jeden. 
Všem nadcházejícím oslavencům pře-
jeme hodně sil a zdravíčka, dobré mysli 
a pohody. Výbor pamatuje na své jubi-
lanty písemným blahopřáním, kytičkou 
a dárkem. Všem, kteří se zapojují do akti-
vit Klubu děkujeme, patří všem velký dík. 

Motto: Život nám neumožňuje vrátit se a opravit to, co jsme v  minulosti  
udělali špatně, ale dovoluje nám žít každý den lépe než včera....

Svatava Hronová

2. ROČNÍK LÉTA NA KOLE BUDE 9. 6. 2018 
Už druhý ročník cyklistické akce pro celou rodinu je tady. Loňský rok 

byl velmi povedený a účastnilo se na tři stovky občanů, nejen zúčastněných 
obcí, proto už nyní chystáme ročník druhý. 

Trasa povede přes Starou Bělou, Krmelín, Novou Bělou, Paskov, Hrabovou, Ost-
ravu-Jih a v čele s Vámi pojedou starostové zmíněných obcí a obvodu.

Na samotném konci na účastníky bude čekat občerstvení a také koncert 
Heidy Janků. 

Stříhání psů 
Šárka Janoutová 

 
Na Cigánce 679, 739 24 Krmelín 
Objednávky na tel. 731 732 927 

 

 

Stříhání psů 
Šárka Janoutová 

 
Na Cigánce 679, 739 24 Krmelín 
Objednávky na tel. 731 732 927 
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Základní – 27km: Městské lesy, Stará Bělá koupaliště, Krmelínský kopec, Nová 
Bělá hřiště, Paskov zámek, Hrabová hřiště (celkem 252m stoupání, 253m klesání, 
výškový rozdíl 88m): https://mapy.cz/s/2nvml

Zkrácená – 18,5 km: Městské lesy, Stará Bělá koupaliště, Nová Bělá hřiště, Paskov 
zámek, Hrabová hřiště(celkem 148m stoupání, 150m klesání, výškový rozdíl 40m): 
https://mapy.cz/s/2nvxr

Léto na kole
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Zkrácená lehčí – 17km:  Městské lesy, Stará Bělá koupaliště Bělským lesem, 
Nová Bělá hřiště, Paskov zámek, Hrabová hřiště(celkem 124m stoupání, 125m klesání, 
výškový rozdíl 36m): https://mapy.cz/s/2nvu3

Pro nejmenší děti – 10km: Městské lesy, Stará Bělá koupaliště Bělským lesem, 
Nová Bělá hřiště, Hrabová hřiště (celkem 84m stoupání, 83m klesání, výškový rozdíl 
35m):  https://mapy.cz/s/2nvrE

Poznámka: průjezd Výškovicemi neodpovídá realitě (trasy 27 a 18,5) – na mapě ještě není nová cyklostezka

Léto na kole
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Rozhovor se starostkou obce 

ROZHOVOR SE STAROSTKOU OBCE 
ING. YVETOU KOVALČÍKOVOU   

Během října loňského roku došlo 
v naší obci ke změně starosty obce, po 
odstoupení Ing. Václava Zezulky, byla 
starostkou zvolena Ing. Yveta Koval-
číková. První rozhovor ve Zpravodaji 
v novém roce proto připravila Redakční 
rada Zpravodaje právě s naší starostkou.

1. Jste přes 100 dní ve funkci, skon-
čila tzv. doba hájení, můžete nám 
říci, jakých těch prvních 100 dní 
pro vás bylo? Za jakých podmí-
nek jste přebrala úřad starostky, 
můžete nám ze svého pohledu 
popsat, jak ke změně došlo? 

Předem musím říct, že tuhle 
výměnu asi nikdo moc nečekal. Když 
bývalý pan starosta sám a dobrovolně 
odstoupil, bylo to doslova ze dne na 
den, kdy jsem úřad přebírala nejprve 
jako místostarostka, společně s  dal-
ším místostarostou Mgr. Jakubem 
Čmielem, o  měsíc později (26. 10.), 
kdy jsem byla na zastupitelstvu obce 
zvolena, už jako starostka. Pravdou 
je, že po odstoupení starosty nebyla 
bohužel z  jeho strany žádná snaha 
o předání úřadu, naopak, vzal si oka-
mžitě dovolenou a  nechal vymazat 
data z počítače, odnesl si veškeré kon-
takty, takže jsme začínali takříkajíc od 
nuly. Za normálních okolností, kdy je 
starosta zvolen v řádných volbách, pro-
bíhá předání úřadu určitou dobu, kdy 
má možnost se seznámit s rozpraco-
vanými projekty a jinými informacemi, 
které s  sebou vedení obce obnáší. 
První dny byly tedy dost chaotické, 
musím hlavně poděkovat všem pra-
covníkům Obecního úřadu, kteří 

nám byli a nadále jsou velkou oporou 
a poskytovali nám všechny informace, 
které jsme potřebovali k  fungování 
úřadu. Z mého pohledu musím konsta-
tovat, že „doba hájení“ zřejmě vůbec 
neproběhla. Byli jsme, nejenom já, 
hozeni do vody a stále plaveme. Věřím, 
že počáteční „tonutí“ jsme překonali 
a postoupili jsme dále. 

2. V jakém stavu byla obec, když jste 
ji převzala? 

Jak jsem již psala výše, nejprve 
jsme museli sami zjistit, v  jaké fázi 
se nachází již rozpracované projekty. 
Bohužel musím konstatovat, že vět-
šina projektů byla rozpracovaná jen 
částečně, projektanti neměli důvod 
spěchat, protože, jak sami řekli, nikdo 
na ně netlačil, někteří ani nezačali, 
přestože jim už uplynula lhůta pro 
dokončení projektu, nebo díla. Bohužel 
sankce za nedodržení závazků byly ve 
smlouvě minimální, dá se říci směšné, 
většinou ani nebyly uplatňovány, 
někdy nebyly sankce uvedeny žádné. 
Na většině stavebních zakázek nebyl 
stavební dozor a zadávací dokumen-
taci nedělali odborníci, ale většinou 
sami radní, kteří, možná v dobré víře, 
chtěli f inanční prostředky ušetřit, 
ale v  konečné fázi se to prodražilo, 
někdy i  několikanásobně. Typickým 
příkladem je nepodařená rekonstrukce 
Obecního domu i díky špatné zadávací 
dokumentaci, kdy ze zadání například 
zjistíte, že byly naceněny jen 3 strany. 
Po otevírání obálek už nikdo nezkont-
roloval nabídky firem, kdy by se zjistilo, 
že metry fasády jsou špatně změřeny. 
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To nemluvím o  fušersky odvedené 
práci firmy, naštěstí se podařilo zabrá-
nit platbě za tuto opravu a dodnes není 
tato kauza vyřešena. Objekt, hlavně 
plánovaná oprava oken, které se nej-
spíše budou muset v  nejbližší době 
vyměnit, chátrá. Další špatná zadávací 
dokumentace je opěrná zeď u Obec-
ního úřadu, která vypadá, jak vypadá 
ale i jiných, o kterých bych mohla psát 
dále. Bývalí radní byli opakovaně na 
výše uvedené problémy upozorňováni 
na zastupitelstvech obce, byl žádán 
alespoň kvalitní stavební dozor, uplat-
ňování sankcí, ale připomínky byly 
z jejich strany neustále ignorovány. 

Musím se vrátit k  článku pana 
Zdeňka Šindela z  minulého čísla 
Zpravodaje (Příspěvek zastupitele), 
kdy mimo jiné tvrdí, že obec má 
zrekonstruované a opravené všechny 
obecní budovy. Toto tvrzení není bo-
hužel pravda, neboť tyto budovy jsou 
pouze zateplené a byla zde provedena 
výměna oken, které jsou mnohde 
již ve špatném stavu, neboť na nich 
nebyla prováděna pravidelná údržba. 
Vnitřní opravy neproběhly vůbec, ve 
Zdravotním středisku vesele kvete ve 
sklepních prostorách plíseň, nedávno 
se musel vyměnit bojler na teplou 
vodu, všechny rozvody elektřiny i jiné 
rozvody by potřebovaly vyměnit. To 
stejné platí i o Hasičské zbrojnici, kde 
je sice projekt na vnitřní opravu, ale je 
starý 5 let a bude ho pravděpodobně 
potřeba aktualizovat. Základní škola se 
postupně uvnitř opravuje, MŠ taktéž. 
Jediný objekt, který prošel před deseti 
lety komplexní přestavbou, byl Obecní 
úřad a po době, kterou jsem tam strá-
vila, musím říct, že jeho rekonstrukce 
proběhla opět zřejmě bez jakéhokoliv 
kvalitního dozoru, neboť se začíná 

projevovat použití nekvalitních a lev-
ných materiálů. Typickým příkladem je 
vytápění OÚ. Podařilo se nám zprovoz-
nit, od počátku nefungující radiátory. 
V  místnosti se používalo elektrické 
topení, což není zrovna úsporné řešení, 
chybějí regulátory, nezapojená čidla, 
a tak bych mohla pokračovat dále. 

Vyrojilo se spoustu problémů z „mi-
nulosti“, které nebyly řešeny, a  lidé 
nabyli dojmu, že jim nové vedení může 
pomoci. Snažíme se zabývat každým 
případem, někdy je řešení možné 
hned, někdy potrvá a někdy bohužel 
nemůžeme pomoci, protože se jedná 
o  mezilidské, většinou sousedské 
vztahy, nebo je zanedbání problému již 
nezvratné, díky předchozím špatným 
rozhodnutím. Samozřejmě tím nechci 
říct, že nikdo z  nás není neomylný. 
Někdy člověk rozhodne nevědomky, 
aniž by dohlédl na následky, je důležité 
se z chyb poučit.

3. Jak je to zejména se stavbou čis-
tičky a kanalizace?

Co se kanalizace týče, ČOV je již 
druhým rokem v  provozu a  většina 
občanů by se už měla napojit. Pro-
běhla revize připojení, zjistili jsme, 
že někteří občané se stále nepřipo-
jili a  vyzvali jsme je proto, aby tak 
neprodleně učinili, nebo předložili 
potvrzení o platném povolení provozu 
domovní čističky, doklad o vyvezení 
žumpy a  ekologickém zlikvidování 
jejího obsahu, nebo jiný důvod proč 
k napojení nedošlo. Podle posledních 
zpráv by toto mapování mělo být již 
u konce. Jakmile to počasí dovolí, musí 
se všichni napojit. Po další kontrole 
bude po zjištění nesplnění podmínek 
následovat další krok, a  to u  vyšší 
instance. V  následujících měsících 
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bude provedena kontrola všech kana-
lizačních poklopů, které byly nějakým 
způsobem posunuty vůči komunikaci 
a budeme řešit společně se zhotovi-
telem, nápravu. Stejně tak i  opravu 
komunikací Na Mečníku a ulice Luční, 
kde není asfaltový povrch a  situace 
je zde opravdu špatná. Tady bych 
chtěla, aby začala příprava projektové 
dokumentace na celkovou výstavbu 
nové komunikace. Zároveň se musely 
dotáhnout do konce přípravy na dru-
hou etapu kanalizace. Bylo vyhlášeno 
VŘ na zhotovitele, který byl následně 
vybrán, a  byla s  ním podepsána 
smlouva, ale co bylo nejdůležitější, 
stihnout termín 18. ledna pro podání 
dotace na SFŽP, Podařilo se získat 
stavební povolení a  nyní čekáme na 
rozhodnutí, zda dotaci získáme nebo 
ne. Nutno dodat, že tato stavba pro-
běhne i v případě, i když nám dotace 
nebude přidělena, neboť je nutno tento 
projekt dokončit. 

4. A v  jakém stavu jsou obecní 
finance? 

Finance obce jsou v  dobré kon-
dici, tím že minulé vedení obce 
kromě kanalizace moc neinvesto-
valo, nastřádalo se na účtech dost 
f inančních prostředků, se kterými 
můžeme disponovat. Na termíno-
vaných vkladech je 40 mil.  Kč, na 
běžném účtu 29 mil.  Kč. Nesmíme 
zapomínat na splácení úvěru z 
I. etapy kanalizace, což je každoročně 
přibližně 3,5 mil.  Kč do roku 2025. 
Na letošní rok je naplánováno dost 
investičních akcí, které, pokud se je 
podaří zrealizovat, nastřádané finanční 
prostředky samozřejmě sníží, ale o to 
přece jde, aby obec měla kvalitní 
funkční infrastrukturu, občané mohli 

využívat občanskou vybavenost, která 
je na úrovni a ne střádat finance, které 
díky nízkým úrokovým sazbám, do 
rozpočtu obce toho moc nepřidají. 
V  žádném případě nechceme, aby 
obec byla zadlužena, a  budeme se 
i  nadále chovat s  péčí správného 
hospodáře.

5. Pro každou obec je prioritou 
školství, v současné době čím dál 
více děti v Krmelíně nenastupuje 
ani do mateřské školy ani do 
školy základní, ale rodiče děti 
vozí jinam, kde vidíte problém? 
Co obec jako zřizovatel může pro 
změnu situace dělat, může ji nějak 
ovlivnit?

V letošním roce končí oběma 
ředitelům, jak ZŠ, tak MŠ, šestiletá 
smlouva, která vyprší k 31. 7. 2018. 
Rada obce proto vyhlásila konkurz 
na ředitele/ku MŠ. Paní ředitelce 
bych touto cestou chtěla poděkovat za 
dlouholetou práci v krmelínské mateř-
ské škole a  popřát jí hodně zdraví 
a pohody v dalších letech. Věřím, že 
její nástupce bude pokračovat v kva-
litní práci a pokusí se zatraktivnit naši 
venkovskou MŠ tak, aby rodiče neměli 
důvod dávat své děti do jiných školek. 
Stejný postup měla Rada obce v plánu, 
i co se týče ředitele ZŠ. Pro vyhlášení 
konkurzu se ale zvedla vlna nevole. Za 
pana ředitele se postavili zaměstnanci 
školy i  většina školské rady a  Rada 
obce byla obviněna z toho, že rozho-
duje za zavřenými dveřmi jen v pěti 
lidech o tak kontroverzní otázce. Proto 
se Rada obce rozhodla projednat 
vyhlášení konkurzu na ředitele školy 
na posledním zastupitelstvu obce, kde 
proběhla na toto téma vášnivá debata 
zastánců, ale i  odpůrců vyhlášení 
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konkurzu, ale hlasování obou stran 
bylo vyrovnané.  Je třeba brát do 
úvahy, že je zde nějaký důvod, proč 
rodiče při výběru ZŠ upřednostňují 
školy v okolí a ne ZŠ Krmelín. Proto 
po dlouhém zvažování rozhodla Rada 
obce o vyhlášení konkurzního řízení 
i na ředitele ZŠ, neboť si myslíme, že 
by každý ředitel školy měl svoji práci 
obhájit, ať už je dobrý, nebo špatný 
ředitel. Jsem ráda, že nakonec souhla-
sil s účastí v konkurzu i současný pan 
ředitel, se kterým jsme již nyní začali 
pracovat, hlavně na zlepšení informo-
vanosti o škole. Oceňuji i jeho přístup 
k rozpracovaným projektům, kterým 
se naplno věnuje dál. O prázdninách, 
mimo jiné proběhne ve škole další 
etapa rekonstrukce učeben. V plánu je 
začít s první etapou výstavby školního 
hřiště, které jistě zatraktivní obě školy, 
neboť ho budou využívat i děti z MŠ. Ke 
konci loňského roku obec investovala 
nemalé peníze do školní kuchyně, byly 
vyměněny skoro všechny elektrospo-
třebiče nutné k přípravě obědů nejen 
pro děti, ale i pro naše seniory, kteří 
mají možnost využívat této služby, 
a to včetně rozvozu obědů do domu. 
Situace se zdá, uklidnila a já věřím, že 
konkurzní řízení napomůže ke zlep-
šení, a že rodiče budou rádi „vozit“ své 
děti jak do ZŠ, tak do MŠ, neboť z mé 
vlastní zkušenosti vím, že děti navazují 
ve škole nejen přátelství, ale samotný 
vztah k obci jako takové.

6. Jaké akce jsou plánovány ke 
stému výročí vzniku republiky?

O r ůzných  menš ích  akc ích 
budou občané informováni pro-
střednictvím Zpravodaje i  dalších 
informačních kanálů. Každoročně 
jsou naplánovány akce spolků, 

kterým bude obec vycházet maxi-
málně vstříc při jejich realizaci.  
Já bych touto cestou chtěla požá-
dat občany, kteří mají informace, 
dokumenty, fotograf ie, popřípadě 
jiné materiály k  významným datům 
minulého století, které se udály pře-
devším v  naší obci, aby je poskytli 
k dispozici k naskenování nebo zapůj-
čení. V  každém Zpravodaji bude 
zmínka z  naší historie, viz článek 
o  rodákovi panu Aloisi Zezulkovi. 
V době od 28. 9. 2018 do 28. 10. 
2018 plánujeme v  Hasičském domě 
výstavu zajímavostí a  událostí za 
posledních 100 let v Krmelíně, včetně 
informací o spolcích v naší obci. Pokud 
se chce některý z  občanů zúčastnit 
přípravy, rádi spolupráci uvítáme.  
Vyvrcholením připomenutí 100 let 
republiky budou Slavnosti obce 27. 10. 
2018, kdy bude slavnostně zasazena 
u Pomníku padlých památná lípa.

7. Jak si představujete další vývoj 
obce?

Byla bych ráda, kdyby se podařilo 
vše, co jsme naplánovali a  připravili 
k realizaci na tento rok. Ne vždy je to 
o  tom, že my to chceme, ale můžou 
nastat okolnosti, které mohou projektu 
zabránit. Vstupuje do toho spousta fak-
torů od úřadů po sousedy pozemků, 
na kterých má stavba stát a podobně. 
Nadále nechceme polevovat v  pří-
pravách projektů přinejmenším na 
další rok, jako je pokračování ve 
výstavbě dalších chodníků, cest 
i  jejich opravách, a  také dokončení 
rekonstrukcí vnitřních prostor obec-
ních budov. Plánujeme rekonstrukci 
veřejného osvětlení a  s  tím spojený 
veřejný rozhlas. Chceme pokračovat 
ve zvelebování místního hřbitova 
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a  veřejných prostranství v  obci. Po 
vybudování okružní křižovatky bych 
ráda zrealizovala myšlenku, kterou, 
mimo jiné, měla v programu MS ODS, 
a to vybudování tzv. návsi – propojení 
prostoru před Hasičskou zbrojnicí 
a halou TJ Sokol Krmelín, aby tento 
prostor byl plně funkční, ale i krásný. 
Mým vlastním přáním, ke kterému 
jsem dospěla vlastně až v posledních 
měsících, je, aby obec začala praco-
vat na projektu komunitního bydlení. 
Vybudovat zázemí jak pro soběstačné 
seniory, tak i  startovací byty pro 
mladé, s veřejným prostranstvím pro 
všechny občany. Tento projekt je sice 
drahá záležitost, ale s  narůstajícími 
potřebami stárnoucí generace je, 
myslím, na místě. S  využitím dotací 
by se to ale mohlo podařit, parcela 
v majetku obce je k tomu již určená.

Dalším tématem, které je důležité, 
věřím, že nejen pro mne, ale i  pro 
většinu z Vás, je zachování vesnického 
rázu krajiny, a  proto budu i  nadále 
bojovat proti výstavbě jakýchkoliv pro-
jektů megalomanských hal, či jiných 
podnikatelských záměrů, které nejen 
že nepřinesou občanům Krmelína nic 

pozitivního, ale naopak, jejich reali-
zace výstavby by negativně ovlivnila 
další generace na mnoho let. 

Opět budeme všichni, kteří chceme 
kandidovat v  podzimních volbách, 
připravovat své volební programy, kde 
budete moci posoudit, co je reálné 
a co ne, s čím můžete souhlasit a co 
zrovna pro Vás nemusí být důležité. 
Chtěla bych vytvořit příjemné pod-
mínky pro bydlení pro všechny občany 
napříč generacemi. Musíme si uvědo-
mit, že rozvoj obce se nemůže konat 
bez nás všech, ať už jste „starousedlíci“ 
nebo „naplaveniny“. Každý z nás při-
spívá nějakým dílkem. Každý z nás se 
může do tohoto procesu zapojit, ať už 
účastí na veřejných projednáváních, 
letos jich plánujeme několik, nebo na 
společenských akcích, kde podpoříte 
obětavé lidi, kteří věnují svůj čas 
nápady a mnohdy i vlastní finance.

Moje snaha je, abychom měli obec, 
na kterou budeme všichni pyšní a do 
které se budeme rádi vracet, ať již ze 
svého zaměstnání, nebo ze světa, a ve 
které se nám bude kvalitně žít.

Ing. Yveta Kovalčíková

Rozhovor se starostkou obce  / Nová předsedkyně Redakční rady

NOVÁ PŘEDSEDKYNĚ
REDAKČNÍ RADY 
MGR. JANA KLIMKOVÁ 

Po odstoupení z  funkce předsedkyně re-
dakční rady Ing. Yvety Kovalčíkové byla dne 
14. 2. 2018 paní Mgr. Jana Klimková zvolena 
novou předsedkyní Redakční rady.



Krmelín zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

krmelin.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:

 Krizové informace  Informace z úřadu  Opravy inženýrských sítí
 Ordinace lékařů  Prodej  Společenské akce
 Sportovní akce  Výkup, sběr  Zájmové spolky

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.



Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle zákona o ochraně osobních údajů (ZOOU) a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: Obec Krmelín, IČ 00296848, se sídlem Kostelní 70, Krmelín,
zpracovával moje osobní údaje
v rozsahu

-     jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
-     telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha

za účelem
-     využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a
ZmapujTo.
-     informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů;

na dobu 5 let.

Přes Mobilní rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat svůj názor v anketách, může
být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro zajištění lepších kulturních a
sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.

Souhlasím s tím, že moje osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu
-     provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je k datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98
950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem osobních údajů, tedy bude mé osobní údaje pro
správce osobních údajů používat.
-     provozovatelům datových záloh a právním a ekonomickým poradcům správce nebo zpracovatele osobních údajů.

Pokud mi ještě nebylo 16 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím

Správce osobních údajů:
Obec Krmelín, IČ 00296848, se sídlem Kostelní 70, Krmelín

Kontaktní údaje správce:
Yveta Kovalčiková, telefon: +420724135569, email: kovalcikova@krmelin.cz

Účel zpracování osobních údajů:
využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas

Právní základ zpracování osobních údajů:
splnění povinnosti chránit osobní údaje podle ZOOU (do 24. 5. 2018) a podle GDPR (od 25. 5. 2018)

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či
plně funkční.

Informace správce osobních údajů:

OBECNÉ:
-     Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu
-     máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
-     máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
-     máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
-     máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
-     můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat
své osobní údaje jinému správci
-     kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování
před tímto odvoláním
-     máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva.

ZVLÁŠTNÍ:
-     máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento
účel zpracovávány.

V ________________________ DNE________________________ PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________



           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, 
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 

Nabízím zakázkové šití dámských oděvů
na míru: 

- kostýmky
- kalhoty
- sukně
- halenky
- společenské šaty
- svatební šaty

Opravy a úpravy dámských i pánských oděvů.

Kontakt:
Šárka Kopcová
73924 Krmelín, Vilová 518, 
IČO: 06736220
Tel: 604 268 039
Email: s.kopcova@seznam.cz

Zakázkové krejčovství

Kontakt:

k jj



• Poradenství a cenové kalkulace ZDARMA      
      • Vlastní doprava      
      • Suché uhlí ,dřevěné brikety, pelety      
      • Výměna propanbutanových lahví      
      • Prodej kompletního stavebního 
   materiálu a sypkých směsí      
      • Vodovodní baterie, kanalizace, elektro materiál      
      • 7000 položek skladem      
• Barvy laky   

 
 

399,-

32,-

99,-
původně 454,-

původně 36,-

původně 110,-

cena s kupónem

cena s kupónem

cena s kupónem

Hydroizolační asfaltový pás  V60S35 

Betonový obrubník 100/20/5 přírodní Zednické a ruční nářadí

Norgips sadrokarton bílý Hloubková penetrace

1. SLEVOVÝ KUPÓN

4. SLEVOVÝ KUPÓN 5. SLEVOVÝ KUPÓN 6. SLEVOVÝ KUPÓN

2. SLEVOVÝ KUPÓN 3. SLEVOVÝ KUPÓN

15% SLEVA

*bez omezení množství        

15% SLEVA
 *Max.odběr 10ks/kupón/os./den

 *Max.odběr 10ks/kupón/os./den

 *Max.odběr 10ks/kupón/os./den *Max.odběr 10ks/kupón/os./den

SLEVOVÉ KUPÓNY SLEVOVÉ KUPÓNY SLEVOVÉ KUPÓNY SLEVOVÉ KUPÓNY

Fryčovická 943, 
www.stavebniny-velman.cz
(+420) 731 148 652

KONTAKT: OTEVÍRACÍ DOBA

Brušperk 739 44
po - pá
so   

7:00 - 17:00
7:00 - 13:00

 Supermalba 15 + 3 kg

254,-
 *Max.odběr 10ks/kupón/os./den

cena s kupónem



PŘIJMEME PRODAVAČKU DO 
MALÉ PRODEJNY

MASO - UZENINY, POTRAVINY 
KRMELÍN SVĚTLOV

724 118 072 



PRO ŽIVOT BEZ BOLESTI - V PÉČI FYZIOTERAPEUTA 

Mgr. Tereza Řeřichová  

V BRUŠPERKU NA NÁMĚSTÍ 

 
ŘEŠÍME BOLESTI ZAD / BOLESTI HLAVY A KRKU / BOLESTI PAT, LOKTŮ A 
RAMEN / POÚRAZOVÉ STAVY / VADNÉ DRŽENÍ TĚLA 

FYZIOMASÁŽ / TEJPOVÁNÍ / BEZBOLESTNÉ MOBILISACE S POHYBEM/ 
ELEKTROTERAPIE / INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ/SKUPINOVÉ CVIČENÍ 

PŘÍMÁ PLATBA (200.- Kč 30 min.) / KRÁTKÁ ČEKACÍ DOBA 

OBJEDNEJTE SE NA 773 232 803 
Pracujeme v režimu masérských, rekondičních a regeneračních služeb – nemáme smlouvu 
se zdravotními pojišťovnami! 

------------------------------Kontakt do peněženky ------------------------------------------ 
- Pohybová ambulance, K Náměstí 26, Brušperk (naproti Teta drogerie) 
- Tel.: 773 232 803 
- www.pohybova-ambulance.com 
- Péče fyzioterapeuta bez čekání - v okamžiku, kdy ji 
   potřebujete! 



WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ 
Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39, pracovní dny 8:00 – 15:00 

STAVÍME PLOTY NA KLÍČ 
- KLASICKÉ PLETIVOVÉ 
- SVAŘOVANÁ PLETIVA 
- SVAŘOVANÉ PANELY 3D 
- BETONOVÉ - RŮZNÉ VZORY 
- KOVANÉ PLOTY, ATD. 
 

VÝRÁBÍME:  
• BRÁNY A BRANKY s různou výplní, plotové dílce - výplně 
• ZÁBRADLÍ na balkóny, ke schodišti, kovová schodiště 
•  MŘÍŽE do oken a dveří, pevné i otevírací 

THUJE NA ŽIVÝ PLOT    www.thuja.cz 
• PRODEJ THUJE SMARAGD i VÝSADBA ŽIVÝCH PLOTŮ 
• STÍNÍCÍ TKANINA, PRODEJ, INSTALACE NA PLETIVOVÉ PLOTY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POTŘEBY PRO CHOVATELE DRŮBEŽE 
WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ 

• napáječky, krmítka, líhně pro drůbež, ohřev 
• klece pro křepelky, pasti a sklopce, atd. 
• mražené maso pro psy, hovězí s droby, 32,- Kč/kg 

Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39 
tel.: 722 550 000. Otevřeno v pracovní dny 8-15 hod. 



 

 

Prodejna a servis zahradní techniky 

Autorizovaný servis značek Husqvarna, GARDENA a McCULLOCH 

Pozáruční servis zahradní a lesní techniky všech značek 

Prodej robotických sekaček Automower včetně instalace 

Prodej zavlažovacích systémů Gardena včetně realizace 

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA HUSQVARNA PROFI DEN, 

KTERÝ SE KONÁ 16.5.2018 OD 10 DO 16 HODIN V MÍSTĚ NAŠÍ 
PRODEJNY 

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 

 

         



Základní škola T. G. Masaryka Krmelín  

pořádá pro předškoláčky a rodiče 

vždy v úterý 16.00 – 17.30 

20. 3. 2018 – Z pohádky do pohádky 

- seznámení se školním prostředím  

27. 3. 2018 - Hejného se nebojíme  

- seznámení s metodou výuky matematiky 

3. 4. 2018 – Těšíme s do školy - jen rodiče 

- diskuze nejen o Hejného metodě  

S sebou: přezůvky 
 

Zpravodaj obce Krmelín
periodický tisk územního samosprávného celku vydává Obec Krmelín, Kostelní 70, 739 24 Krmelín, 
IČ 00296848. Vychází 4x do roka v  nákladu 900 kusů. Registrováno u  MK ČR pod registrační 
značkou MK ČR E 22609. Toto číslo vychází 27. 3. 2018. Za správnost obsahu článku odpovídá autor. 
Redakční rada: Mgr. Jana Klimková, Ing. Yveta Kovalčíková, Ludmila Adámková, Táňa Trojanová, 
Ludmila Havránková. Zpravodaj najdete také na internetových stránkách: www.krmelin.cz. Příspěvky 
můžete zaslat elektronicky na e-mail: krmelinskyzpravodaj@seznam.cz, krmelin@krmelin.cz. 
Příspěvky dodány po termínu a nepodepsané nezveřejňujeme. Uzávěrka příštího čísla je 31. 5. 2018.  
Grafická úprava, sazba a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek


