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Lašský bál
Foto: Jaromír Konečný

Slovo starostky

na dění v obci. Doufejme, že stavba proběhne hladce a vybudovaný KO přispěje
k bezpečnosti dopravy pro všechny účastníky provozu.

Veřejné osvětlení

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou jarní vydání zpravodaje, ve kterém bych vás chtěla
informovat o událostech, které nás v nadcházejícím období čekají nebo již započaly.

Kruhový objezd
Jednou z nejdůležitějších událostí
letošního roku je jistě výstavba kruhového
objezdu (KO), která vypukne v květnu, kdy
se začne s přeložkami sítí. V průběhu letních prázdnin a září je naplánována stavba samotného KO. Tato dopravní stavba
je pro Krmelín velice důležitá a již dlouho
očekávaná. Investorem je Moravskoslezský kraj spolu s obcí Krmelín, která se bude
podílet na financování nových chodníků,
veřejného osvětlení a oplocení některých
nemovitostí. Středový kruh KO bude připraven pro napojení elektřiny i vody, kde
obec bude moci realizovat své úpravy, ty
ovšem musí také odpovídat požadavkům
na bezpečnost.
Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Swietelski, která bude stavbu realizovat. Prosím všechny občany, aby po dobu
výstavby dodržovali předepsaná dopravní
omezení a také o trpělivost, neboť stavba
takového rozsahu v centru obce s sebou
ponese i další nepříjemná opatření a vlivy
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Další přestavba, která bude v letošním
roce probíhat, je kompletní rekonstrukce
starého veřejného osvětlení. Získali jsme
dotaci 50 % z programu EFEKT výzvy MMR,
na vynaložené uznatelné náklady spojené s výměnou VO. V rámci projektu bude
vyměněno 300 starých svítidel a přidáno
dalších 79, a přesto by obec měla na elektrické energii ušetřit. Tato dotace musí být
vyčerpána do konce letošního roku, nyní
se zpracovává projektová dokumentace,
která bude sloužit jako podklad k výběrovému řízení.

Veřejný rozhlas
Další přidělenou dotaci, kterou jsme
letos získali (70 %), je instalace bezdrátového systému veřejného rozhlasu, jehož součástí je nový Povodňový plán obce. Tato
dotace musí být ukončena v roce 2020
a není jisté, jestli ji stihneme ještě letos.
Pokud ne, realizace začne v příštím roce,
opět je třeba zpracovat projektovou dokumentaci. Současný veřejný rozhlas je stále
poruchový a je nutno ho stále opravovat.
Nový bezdrátový systém umožní vysílat
aktuální zprávy z obce i do částí, kde nyní
není žádný rozhlas.

Kompostéry a štěpkovač
Poslední zatím získanou dotací (85 %)
je dotace na dalších 300 kompostérů pro
občany. Žádosti můžete podávat na obecním úřadě. Budou upřednostněni ti, kteří nedostali kompostér v první vlně, pak
budou uspokojeni i zájemci o druhý kompostér.
Součástí dotace je i štěpkovač, o který
jsme požádali, abychom ho mohli využívat

ve sběrném místě pro štěpkování menších
větví.

Oprava propustku Na Nový Svět
Rekonstrukce propustku Na Nový svět
začne také v letošním roce. Máme stavební
povolení, v nejbližší době budeme vypisovat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Podali jsme žádost o dotaci a čekáme
na vyhodnocení, zda jsme dotaci dostali,
nebo ne. Stavba ale proběhne v každém
případě.

Hřbitovní zeď
Projekt hřbitovní zdi s kolumbáriem je
ve stavu vydaného společného stavebního a územního řízení, které ještě nenabylo
právní moci. Jakmile se tak stane, budeme
vypisovat výběrové řízení na zhotovitele
a stavba bude probíhat v letních měsících.
Opět jsme požádali o dotaci, čekáme na
vyjádření z ministerstva.

Co se týče hřbitova samotného, chtěla
bych požádat pronajímatele hrobových
míst, aby odstranili nepořádek mezi hrobovými místy. Za některými náhrobky se
nachází staré zbytky obalů na svíce a jiný
odpad.

Školní hřiště
Situace je stejná jako u hřbitovní zdi.
Pokud dostaneme dotaci, bude se stavba
hřiště realizovat v plném rozsahu podle
projektu, pokud ne, bude probíhat s úpravami na snížení nákladů stavby. Škola však
hřiště potřebuje a věřím, že se nám letos
podaří ho postavit.

Chodníky
Paskovská – proběhly poslední konzultace s občany a projekt je připraven pro
podání na společné stavební a územní
řízení, ještě řešíme detaily, aby projekt také
prošel náročným posouzením na Státním
fondu dopravní infrastruktury (SFDI), kde
chceme žádat na podzim o dotaci, jejíž
součástí musí být i platné stavební povolení.
Staroveská – komunikace s projektantem není nejlepší, ale snad se v nejbližší době podaří také podat žádost
o společné stavební a územní rozhodnutí. Pokud by se podařilo získat do
podzimu stavební povolení, je šance
začít stavět ještě letos, ale myslím, že
stavba začne na jaře roku 2020.
Kostelní/Školní – v loňském roce se
nepodařilo sehnat projektanta na chodník ulice Kostelní. Letos máme v plánu
rozšířit zadání pro projektovou dokumentaci o část chodníku na ulici Školní, a to
od školy po parkoviště u kostela. Věřím,
že se tentokrát podaří projektanta vybrat,
připravit projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a příští rok budovat další z potřebných chodníků.
Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2019

5

Rekonstrukce hasičské
zbrojnice
Projekt na rekonstrukci vnitřních prostor hasičské zbrojnice již existuje od
roku 2009 a má platné stavební povolení.
Bohužel projektová dokumentace je již
zastaralá a je potřeba ji přepracovat, hlavně část elektroinstalace, která neodpovídá dnešním předpisům. Projekt se nyní
upravuje a poté budeme moci přistoupit
k rekonstrukci, pravděpodobně v letních
měsících tohoto roku.
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Kanalizace II. etapa
Další velký projekt, který letos končí, je
dostavba II. etapy kanalizace. Stavba kanalizace samotné je již prakticky dokončena,
koncem dubna budou probíhat opravy
místních komunikací, a to v plném rozsahu. Věřím, že občané, kteří tak dostanou
možnost se v této druhé etapě připojit, tak
učiní bezodkladně. Apeluji však na všechny občany, kteří jsou už připojeni nebo se
budou připojovat, aby dodržovali důsledně pravidla a nesplachovali do kanalizace,

co tam nepatří!!! Neustále máme problémy s nadměrným vypouštěním tuku, který ucpává kanalizační řád, o hygienických
ubrouscích, plenách, zbytcích jídel a jiných
předmětech nemluvě. (viz článek „Co do
kanalizace nepatří“).

Opravy místních komunikací
(MK)
V rámci oprav MK při II. etapě kanalizace, bude vyasfaltována ulice U Paleska.
Na ulici Luční bude zpracován kompletní projekt včetně veřejného osvětlení, na
ulici Okrajní projekt pro veřejné osvětlení
v nové části a projekt na úpravu asfaltu
v části staré. Konzultace s projektanty již
proběhly, doufám, že se vše podaří zrealizovat ještě letos.

Vánoční smrk
Jak jste si jistě všimli, vánoční smrk
u hasičské zbrojnice byl pokácen. Strom
již dlouhodobě usychal, a proto bylo nutno ho odstranit, doporučení od odborníků bylo také negativní, využili jsme k jeho
pokácení dny vegetačního klidu. V rámci výstavby kruhového objezdu chceme
využít nasazení těžké techniky k odstranění jeho kořenů.
Chtěla bych poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Krmelín, kteří zvládli pokácení tak velkého stromu bez problémů.
Akce byla výborně připravena díky veliteli
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Ing.
Lukáši Jareckému, který akci koordinoval
a také zajistil spoluúčast techniky HZS ÚO
FM, bez které by bylo odstranění stromu
složité a nebezpečné.

Zlatý erb
Obec se zúčastnila soutěže Zlatý erb
v kategorii „Nejlepší webové stránky obce
Moravskoslezkého kraje“, kde se umístila
na 3. místě. Na našich webových stránkách

je jistě ještě hodně co zlepšovat a budeme
v tom i nadále pokračovat.

Kotlíkové dotace a půjčky
Občané mají letos poslední šanci, podle informací z Ministerstva životního prostředí, získat dotaci na výměnu kotle na
pevná paliva. Dotační titul bude vyhlášen
během dubna.
Novinkou je také možnost získání překlenovací půjčky, která umožní žadatelům
vyměnit kotel bez toho, že musí mít k dispozici finanční prostředky. Více v článku
„Kotlíkové půjčky“.
Sami vidíte, že letošní rok bude náročný a pokud se rozjedou všechny naplánované stavby, budeme muset snášet nemalá omezení v pohybu po celé obci. Proto
vás žádám o trpělivost, odměnou nám
všem budou realizace dlouho očekávaných nutných oprav i staveb, které přispějí
k lepšímu životu v obci.
Děkuji.
Vaše starostka Ing. Yveta Kovalčíková
Foto: autor
Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2019

7

Mezi námi
vážení spoluobčané, dovolte, abych se
slíbenou informací vrátila k našemu listopadovému Jarmarku řemesel. Finanční dary z této akce obdržely děti i žáci
našich škol včetně školní družiny, dále
skauti, Centrum setkávání, Sokoli, hasiči
a dětská cimbálovka z Kozlovic. Děkujeme
místnímu Pekařství Boček za figurky čertů
z kynutého těsta, kterými i letos k Mikuláši ve školách obdarovali naše děti i žáky.
Naše poděkování patří i manželům Janě
a Edovi Linhartovým /ul. Brušperská/, kteří pro nedostatek parkovacích stání podél
komunikace souhlasili s parkováním vozidel, z Kozlovic, na svém pozemku. Děkujeme za vstřícnost.
XI. ročník Benefičního koncertu se
konal 13. 1. 2019 v našem kostele. Každoročně se těší velké návštěvnosti - právem,
pořadatelé s předstihem mají vše pečlivě
připraveno. Vystoupení dětí naší mateřinky bylo nádherné. Je neuvěřitelné, co vyučující pí učitelka Vašicová s dětmi dokáže!
A ten oboustranně láskyplný vztah byl
prezentován jejich vystoupením. Program
pokračoval hezkým nápaditým vystoupením žáků naší školy. Pod dirigentským
vedením Mgr. Petra Paličky jsme zhlédli
část hraného příběhu rodičů s dětmi - velmi zajímavé a poučné. A náš Příležitostný pěvecký sbor při krmelínském kostele? V současné době, posílen především
mužskými hlasy, je opravdovým tělesem,
které zpívá opravdu nádherně. Všichni
jejich zpěvu fandíme a je vidět, že zpívají
rádi. Host koncertu, zpěvák Pavel Helan,
všechny přítomné zpěvem nadchl. Jeho
vystoupení, to byl uragán. Tolik smíchu
a potlesku u jeho vystoupení jsme ještě
u nikoho nezaznamenali. Rádi na jeho
návštěvu budeme vzpomínat i proto,
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že svou první písní nás rozesmál a tou
poslední, pro hloubku slov, rozplakal.
A cimbálová skupina Tolar - hráli velmi
hezky. Kromě svých skladeb hráli a zpívali vánoční písně, které známe a závěrem
jsme si je zazpívali všichni.
Ano, slzy a smích doprovázely neděli
13. ledna 2019. Skláníme se před všemi,
kteří koncert připravovali, na něm vystupovali a postarali se i o jeho důstojný
závěr. A Vám, pane profesore Petře Paličko,
velký dík za profesionalitu při moderování letošního Benefičního koncertu. Vím,
o čem píši a děkuji i za sílu, s jakou jste
uvedené nedělní odpoledne na veřejnosti
prezentoval.
28. březen je Dnem učitelů. A víte, jak
krásný projekt je mezi naší Mateřskou
a Základní školou? Paní učitelky Mgr. J.
Adámková s paní učitelkou Vašicovou připravily spolupráci, která se jmenuje „Páťáci
čtou předškolákům pohádky“ - oboustranně jsou to setkání velmi oblíbená a naši
předškoláci se těší již na čtvrté setkání se
svými staršími kamarády.
A proto poděkujme všem vyučujícím,
především našich škol, za nápaditost, trpělivost, lásku, pedagogickou činnost a za
starost o naše děti, od těch nejmladších,
až po páťáky, kteří v naší obci ukončí 1.
stupeň výuky 30. června t. r. Ať jsou jejich
vzpomínky na všechny vyučující jen hezké!
V letošním roce budou Velikonoce až
ve 3. dekádě měsíce dubna. To už bude
jaro a příroda, která má své zákonitosti,
nám skutečnost prozradí. A my se budeme těšit, budeme vše obdivovat a hlavně děkovat. Za vše, co je nám dopřáno a co
mnohdy bereme tak samozřejmě.
A co Vám všem přeji - tolik síly, kolik má
jarní slunce, které i přes nepřízeň lidí tohoto světa, vychází rádo, každé ráno, znovu.
Vaše Ludmila Adámková.

Počty občanů ČR a cizinců s platným
povolením k pobytu k 1. 1. 2019 v Krmelíně
Počet obyvatel (občanů ČR)
Muži (1 141); z toho muži 15+ (963); ženy 1 211, z toho ženy 15+ (1 018)
Celkem 2 352 + 13 cizinců = 2 365

Počet obyvatel – cizinců s realizovaným pobytem:
M 15+ (8); Ž 15+ (5); trvalý pobyt (8); přechodný pobyt (5)

Výzva občanům
Žádáme majitele vozů, aby
neparkovali na chodníku. Parkování na chodnících je zakázáno
a PČR nebude toto nadále tolerovat.
Další nešvar, je neukázněnost
majitelů psů, kteří venčí své čtyřnohé mazlíčky a nejsou schopni
uklidit jejich exkrementy nejen
z trávníků, ale ani z chodníků.
Děkuji.
Starostka obce Ing. Yveta Kovalčíková

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
19. 12. 2018.Za správnost obsahu článku odpovídá autor.
Redakční rada: Ing. Jiří Černík, Ing. Yveta
Kovalčíková, Ludmila Adámková, MUDr. Jana Kolářová, Mgr. Šárka Flámová, Martina Helísková, 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 3. 6.
2019. Grafická úprava, sazba: Taťána Šimečková.
Tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek

Prosíme rodinné
příslušníky, jejichž
rodiče v roce 2019
oslaví zlatou,
diamantovou, nebo
kamennou svatbu,
případně další životní
jubilea, aby tyto
významné události
oznámili na OÚ
Krmelín.
Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2019
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Výpis z usnesení
z 2. Zasedání zastupitelstva obce Krmelín,
konaného dne 19. 12. 2018
Zastupitelstvo obce:
1) Bere na vědomí:
bod č. 3 - kontrolu usnesení z ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce
bod č. 4 - informace o dění v obci od
posledního Zasedání zastupitelstva
obce
bod č. 16 - zápis z 1. schůze finančního
výboru
bod č. 17 - zápis z 1. schůze kontrolního
výboru

2) Schvaluje:
bod č. 1 – změnu programu 2. Zasedání
zastupitelstva obce
bod č. 5 - koupi nemovité věci – pozemku
parc. č. 1089 trvalý travní porost, o katastrem nemovitostí evidované výměře
5 717 m2, zapsaného na LV 759, pro
katastrální území Krmelín, obec Krmelín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Frýdek-Místek, včetně všech jejích součástí a příslušenství, za kupní cenu ve
výši 2 200 000 Kč (slovy: Dva miliony
dvě stě tisíc korun českých) od společnosti Kelabit s.r.o., se sídlem Na Mlýnici
362/13, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO:
29241979 s tím, že koupě proběhne
podle předložené Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovité
věci a předložené Smlouvy o advokátní
úschově.
bod č. 7 – dotaci na Školní hřiště
bod č. 8 - dotace na Hřbitovní zeď
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bod č. 9 - dotace na propustek
bod č. 10 - dotace na místní komunikace
bod č. 11 - odkoupení pozemku parc. č.
1157/1 v k.ú. Krmelín od společnosti RD
STYL a.s.
bod č. 12 - nabytí majetku – pomníky
bod č. 13 - plán financování obnovy kanalizace v majetku obce Krmelín na období 2018-2027
bod č. 14 - cenu stočného v roce 2019
bod č. 15 - smlouvu o sdružení veřejných
zadavatelů a o úpravě vzájemných práv
a povinností a vztahů k třetím osobám –
„Silnice II/486 Krmelín okružní křižovatka s III/4811“
bod č. 17 a) - uložení úkolů kontrolnímu
výboru: Kontrolu všech smluv o dodávkách služeb a smluv o dílo, kde obec
Krmelín je objednatelem nebo v obdobném postavení v hodnotě nad 40 000 Kč
ročně. Kontrolu všech dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.
Kontrolu všech nájemních smluv obecních prostor
bod č. 17 b) - realizování navržených
nápravných opatření k odstranění
nedostatků zjištěných kontrolním výborem.
bod č. 18 - zásady pro tvorbu a používání
Sociálního fondu obce Krmelín a jeho
rozpočtu na rok 2019
bod č. 19 - uložení a zhodnocení volných
finančních prostředků obce: J&T Banka
– 20 mil. Kč + výnosy, Sberbank 10 mil
Kč + výnosy - uložení úkolu finančnímu
výboru, zpracovat do příštího zastupi-

telstva podklady pro uložení finančních
prostředků obce
bod č. 20 a) - stanovení měsíčních odměn
neuvolněným členům zastupitelstva
obce za výkon funkce s účinností od
01.01.2019:
V souladu s ust. § 72 a ust. § 84 odst.
2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v účinném
znění, je navrženo poskytování odměn
neuvolněným členům zastupitelstva:
člen zastupitelstva obce 300 Kč měsíčně
člen rady obce 3 000 Kč měsíčně
člen rady obce pověřený poradní činností,
související se zpracováním dokumentů
týkajících se stavebních záležitostí
4 000 Kč měsíčně
předseda výboru zastupitelstva obce
1 020 Kč měsíčně
předseda komise rady obce 800 Kč měsíčně
člen výboru zastupitelstva obce 350 Kč
měsíčně
člen komise rady obce 350 Kč měsíčně

bod č. 20 b) - zařazení bodu: rozpočtové
opatření č. 14
bod č. 20 c) - rozpočtové opatření č. 14
bod č. 21 – rozpočet obce Krmelín na rok
2019

3) Určuje:
bod č. 2 - ověřovatelé zápisu z 2. zasedání
zastupitelstva obce pana Mgr. Jakuba
Čmiela a paní Mgr. Kateřinu Bonito
bod č. 10 - dlouhodobě uvolněnou funkci
starosty obce (§71 zákona o obcích)

4) Neschvaluje:
bod č. 20 - protinávrh pana Mgr. Jakuba
Čmiela: Odměny zůstávají stejné, jako
v minulém volebním období s výjimkou
místostarosty, kdy je navýšení na 11 000
Kč. Člen komise a výboru je navýšen na
350 Kč. Odměny se nesčítají.
bod č. 21 - pozměňující návrh navýšení
částky z 10 000 Kč na 20 000 Kč na paragrafu 5212 ochrana obyvatelstva

5) Stanovuje:
bod č. 22 – kompetenci Rady obce k provádění rozpočtových opatření

místostarosta 11 000 Kč měsíčně
V souladu s ust. § 77 odst. 3 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v účinném znění je navrženo,
že při souběhu výkonu několika funkcí se
odměna neuvolněnému členu zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva
náleží nejvyšší odměna.
Odměna je navržena od 01.01.2019
a v případě náhradníka ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých neuvolněných funkcí bude
odměna náležet ode dne zvolení do této
funkce.
Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2019
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Výpis ze zápisu
z 3. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 6. 3. 2019
Zastupitelstvo obce:
1) Bere na vědomí:
bod č. 4 - kontrola usnesení z 2. zasedání
zastupitelstva obce
bod č. 5 - informace o dění v obci od
posledního Zasedání zastupitelstva
obce
bod č. 14 - zápis z 2. schůze kontrolního
výboru
bod č. 15 - zápis z 2. schůze finančního
výboru

2) Schvaluje:
bod č. 1 - program 3. zasedání zastupitelstva obce
bod č. 2 – ověřovatelé zápisu paní Lenka
Zborovská a pan Ing. Tomáš Jalůvka
bod č. 3 - přesunutí bodu změny v Jednacím řádu zastupitelstva obce: na příští
zasedání
bod č. 7 - smlouvu o dílo „Silnice II/486
Krmelín okružní křižovatka s III/4841“
bod č 8 - smlouvu „Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti“
bod č. 9 - smlouvu „Smlouva o zřízení
služebnosti inženýrské sítě“
bod č. 10 - smlouvu „Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krmelín pro
Moravskoslezský kraj – spolufinancování „Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva“
bod č. 11 - „Strategii rozvoje obce Krmelín
na léta 2019 – 2029“
bod č. 12 - změnu sociálního fondu s účinností od 1. 6. 2019
bod č. 12 - pověření rady obce k jednání
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o podmínkách případného odprodeje
vodovodních sítí
bod č. 16 - a) přesunutí bodu na příští
zasedání zastupitelstva obce týkající se
uložení finančních prostředků obce.
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce
pokračovat v jednání s bankovními
ústavy
bod č. 17 - výhled rozpočtu na roky 2020
a 2021
bod č. 18 - Rozpočtové opatření č. 3/2019

3) Ukládá:
bod č. 16 – b) radě obce uložit finanční prostředky pro Plán obnovy kanalizační sítě
do UniCredit Bank, a to na spořící účet
na 6 měsíců s úrokem 1,27 % k 30.04.
2019 za rok 2018 ve výši 1 109 000,-Kč

4) Pověřuje:
bod č. 19 - radu obce k pokračování v jednání o odkupu pozemků parc. č. 352/2
a 352/3 včetně objektu kaple církve Československé husitské, číslo popisné 415,
vše v k. ú. Obce Krmelín

Obecní informace
Poplatek za psy
stanovený Obecně závaznou vyhláškou obce Krmelín č. 1/2010 o místních
poplatcích, zůstává pro rok 2019 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 vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího
důchodu 180 Kč,
e) za prvního psa chovaného v nájemním
domě 360 Kč,
• za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele v nájemním domě 540 Kč,
• za psa v nájemním domě, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého 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, poživatele invalidního, starobního, vdovského
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 bydliště
nebo sídlo na území obce Krmelín, je splatný do 31. 3. 2019. 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 mimořádných 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
Poplatek je možno uhradit od ledna
2019 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
Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2019
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SBĚRNÉ MÍSTO KRMELÍN
ulice Zahradnická 375
ného odběru: např. televizory, počítačové
monitory, zářivky, úsporné zářivky.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ
ODPAD
Zde můžete dovézt zahradní bioodpad, který akutně nemáte kam odložit.
Rozhodně tato služba nenahrazuje využití
bionádob u rodinných domů. V prvé řadě,
prosím, využijte kompostéry, nebo již zmiňované bionádoby.

Co můžete dovézt:

Co můžeme do sběrného
místa odkládat:
ELEKTROODPAD
(smluvní místo zpětného
ASEKOL a ELEKTROWIN)

odběru

MALÉ SPOTŘEBIČE
např. vysavače, žehličky, topinkovače,
fény, holící strojky, pily, vrtačky, mikrovlnné trouby, elektrické sekačky aj.

VELKÉ SPOTŘEBIČE
např. pračky, sušičky, myčky elektrické
sporáky aj.

CHLAZENÍ
např. chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky aj.

ČERVENÉ KONTEJNERY
jsou umístěné ve třech sběrných místech v obci (ulice Zahradnická, ulice Staroveská, ulice Stará cesta), sem patří baterie
a drobná zařízení např. kalkulačky, rádia,
drobné počítačové vybavení, discmany,
telefony, elektrické hračky apod.
Dále zde můžete odevzdat veškerou
techniku, která není součástí dohody zpět-
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TRÁVA, LISTÍ, VĚTVE,
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Tato služba nenahrazuje pravidelné
přistavení kontejnerů na velkoobjemový
odpad, který obec zajišťuje třikrát ročně.
Pokud se potřebujete zbavit odpadu mimo
termíny svozu velkoobjemového odpadu,
prosím nejlépe o domluvu předem. Tato je
možná na telefon. čísle +420 730 134 134.

OTEVÍRACÍ DOBA
SBĚRNÉHO MÍSTA
1. 4. – 31. 10.
(v zimním období po dohodě)
pondělí, středa, pátek
7 – 9 hodin
čtvrtek
16 – 18 hodin
sobota
9 – 11 hodin
Děkujeme, že budete respektovat otevírací dobu, případně individuální dohody
a nebudete odkládat odpad před branou
sběrného místa.
Starostka obce Ing. Yveta Kovalčíková

Termíny svozu a zneškodnění objemového
odpadu od obyvatel obce Krmelín
sobota 15. června 2019
v dopoledních hodinách, odvoz kontejnerů po 12 hodině

sobota 5. října 2019
v dopoledních hodinách, odvoz kontejnerů po 12 hodině

Kontejnery pro sběr
velkoobjemového odpadu budou
rozmístěny na tradičních místech:

4) ulice Záhumenní, sjezd na ulici Paskovskou
5) křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za
Křížem
6) parkoviště vedle hostince „Na Světlově“
7) ulice Hajní – před bytovkami
1 kontejner – elektroodpad – v areálu
bývalé autolakovny na ul. Zahradnické,
čp. 375

1) ulice Stará cesta

Přistavení mobilní sběrny na
nebezpečné odpady

2) plocha vedle prodejny Hruška – před
Sportovní halou v centru obce

- v pátek 4. 10. 2019 od 12 do 17 hod.
plocha vedle Hasičského domu

3) ulice Na Brodě – před budovou Českého
svazu chovatelů

- v sobotu 5. 10. 2019 od 8 do 12 hod.
parkoviště vedle hostince Na Světlově

Třídění odpadů za rok 2018
Množství odpadů z obalů, které naše
obec vytřídila v období od 1. 10. - 31. 12.
2018
Odměna celkem 73 561,50 Kč
Z toho:
Odměna za zajištění zpětného odběru
11 700 Kč (odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální dostupnost sběrné sítě)
Odměna za zajištění využití odpadů
z obalů (odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění využití
odpadů z obalů)

Papír
16,284 t
9 163,23 Kč
Plast
9,586 t 43 058,39 Kč
Sklo
8,867 t
9 217,25 Kč
Kovy
0,176 t
422,40 Kč
Nápojový karton 0,000 t
0,00 Kč
Celkem
34,913 t 61 861,27 Kč
Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu,
obcí a měst v systému EKO-KOM při rozvoji systému třídění a recyklace obalových
odpadů, se podařilo dosáhnout stavu, kdy
své odpady třídí více než 72% občanů České republiky.

Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2019
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Plánované akce
12. 4.
29. 4.

30. 4.
22. 6.
23. 6.

Velikonoční jarmark
Položení věnců k pomníku padlým
a pietní akt
Jízda historických vozidel
Stavění májky
3. Ročník „Léto na kole“
Krmelínská pouť

Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2019
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KOTLÍKOVÉ DOTACE VÝZVA č. 3
Co dotace podporují
Výměnu kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním, který nesplňuje požadavky
3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za
nový, ekologický zdroj tepla.

Typy podporovaných zařízení
a výše podpory
Tepelné čerpadlo – až 80% způsobilých
výdajů, nejvýše 120 000 Kč
Kotel na biomasu (samočinná dodávka
paliva) – až 80% způsobilých výdajů,
nejvýše 120 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva)
– až 80% způsobilých výdajů, nejvýše
100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel – až 75%
způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč.
Konkrétní dotované výrobky najdete
v Seznamu registrovaných kotlů / výrobků. Seznam má doporučující charakter.
Bonusy
Výměna kotle v prioritní oblasti – 7 500 Kč
Dotace Moravskoslezského kraje – 7 500 Kč
Dotace obce Krmelín – 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená
úsporám – až 20 000 Kč

Co můžete z dotace uhradit
(způsobilé výdaje)
Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho
instalaci a stavební práce
Novou otopnou soustavu
Rekonstrukci stávající otopné soustavy
Nezbytné zkoušky a měření spojené
s uvedením kotle do provozu
Projektovou dokumentaci

Kde a kdy žádat
Na krajském úřadě poté, co kraj otevře
příjem žádostí pro občany. K obecným
dotazům můžete využít informační email: kotliky@sfzp.cz.
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Předpokládaný termín vyhlášení výzvy
Moravskoslezský 10. 4. 2019. Termín příjmu žádostí o dotace předpokládáme nejdříve od května 2019.

KOTLÍKOVÉ PŮJČKY
Jak bude postupovat občan?
• Kontaktovat kotlíkového specialistu
nebo pracovníka obce
(paní Havránková).
• Požádat obec o kotlíkovou půjčku
• Na kraji požádat o kotlíkovou dotaci
• Kraj schválí žádost – obec poskytne
peníze
• Vyměnit kotel za nový ekologický zdroj
• Obdrží dotaci z kraje = první splátka
obci
• Zbývající peníze = bezúročně splácí
obci

Výhody kotlíkové půjčky
pro občana
• Poskytována na 100% způsobilých
výdajů = až 200 tisíc Kč
• Bezúročná po celou dobu splácení
• Lze ji kdykoliv a bez sankce předčasně
splatit
• Maximální měsíční splátka 2 000 Kč
• Doba splácení až 10 let
• Domácnost zaplatí celou výměnu kotle
z kotlíkové půjčky, následně obdrženou
kotlíkovou dotaci z kraje vrací obci
a zbytek bezúročně splácí.
• Výsledek = i domácnosti, pro které byly
doposud bariérou na pořízení nového
zdroje peníze, nebo administrativa, mají
vyměněné staré kotle a v obci se nejen
lépe dýchá, ale i díky tomuto programu
může obec realizovat další ekologicky
zaměřené projekty, které má v plánu.
Zpracovala Ing. Yveta Kovalčíková

Anketa zájmu o bezúročnou půjčku
na výměnu kotle
Na předfinancování nového kotle, který bude pořizován z kotlíkové dotace, bude na
základě zájmu občanů obec Krmelín poskytovat bezúročnou půjčku až do výše 200 000
Kč v případě tepelného čerpadla a kotle na biomasu a do výše 150 000 Kč v případě
plynového kondenzačního kotle.

Půjčka
•
•
•
•

bude bezúročná po celou dobu splácení (RPSN 0 %)
lze ji kdykoli a bez sankce předčasně splatit
maximální měsíční splátka bude činit 2 000 Kč (1. splátka = dotace poskytnutá krajem)
doba splácení 3 – 5 let, v závislosti na výši půjčky

V případě předběžného zájmu o tuto půjčku vyplňte prosím
následující dotazník:
Jméno a příjmení žadatele:

Adresa objektu, ve kterém se bude měnit kotel:

Adresa žadatele, není-li stejná:

Typ nového zdroje tepla:
tepelné čerpadlo
kotel na biomasu (ruční plnění)
kotel na biomasu (automatický)
plynový kondenzační kotel

Datum narození

Telefon
E-mail (pokud máte)



Podpis

Tento vyplněný dotazník odevzdejte nejpozději do 30. 4. 2019 na Obecní úřad v Krmelíně.

Anketa zájmu o bezúročnou půjčku
na výměnu kotle
Zpracování osobních údajů – pro účel návrhu
Podpisem tohoto dokumentu udělujete souhlas obci Krmelín, aby ve smyslu zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa objektu, ve kterém se bude měnit kotel, kontaktní adresa, e-mail,
telefonní číslo, podpis.
Osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely výběru zájemce o bezúročnou půjčku na výměnu kotle. Tyto údaje budou správcem uloženy nejpozději do následujícího
měsíce po ukončení vyúčtování kotlíkové dotace v rámci bezúročné půjčky na výměnu kotle v domácnostech.
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, dále máte právo požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje se zpracovávají, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat
výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, v případě pochybností
o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na
Úřad pro ochranu osobních údajů.
Prohlašuji, že veškeré uvedené osobní údaje v tomto formuláři
jsou pravdivé.

V Krmelíně dne

Podpis

NEZAPOMEŇTE!!!
1. září 2022


dojde k zákazu kotlů 1. a 2. emisní třídy

Poděkování
Chtěla bych touto cestou
poděkovat paní Leoně Petrovské za čas, práci a materiál věnovaný upletení 14
dětských čepiček, jako dárečků, které věnovala našim
nejmenším při slavnostním
vítání občánků v listopadu
loňského roku.
Děkujeme.
Ing. Yveta Kovalčíková,
starostka obce
Foto Hana Plačková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zápis dětí
do Mateřské školy Krmelín
Dne 7. května 2019 v době od
9:00 – 11:30 a 13:00 – 16:30 hod. se koná
zápis dětí do Mateřské školy Krmelín.

Žlutá třída ve škole
Ve středu 19. prosince dopoledne
proběhlo v ZŠ druhé čtení páťáků pro
předškoláky. Protože tou dobou právě
klepaly na vrátka Vánoce, volba pohádky
o vánočních tradicích se přímo nabízela.
Příběh s názvem Kouzla Štědrého večera
se dětem velice líbil. S dětmi jsme si povídali, kolik členů jejich rodiny usedne ke
štědrovečernímu stolu – nejvíce jich bylo
dvanáct, nejméně dva. Děti si také navzájem sdělovaly, jakou polévku budou mít
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k večeři, zda hrachovou, rybí či zelňačku,
nebo co jim z vánočních pokrmů nejvíce
chutná. Páťáci pak pomohli předškolním
kamarádům s výrobou malého vánočního přáníčka. Na příští setkání s páťáky se
budeme těšit na konci února. Další příběh
bude z knížky Tajemný život sněhuláků.
Ani mladší děti nepřišly zkrátka. S panem učitelem navštívily dílnu v budově
základní školy, kde mohly rozvíjet své polytechnické znalosti, dovednosti a návyky.
Děti si prohlédly vybavení dílny, nahlédly
do krabic a plastových boxů, v nichž byly
uloženy různé materiály k tvoření a pracovní nástroje. Zaujala je i keramická pec.
Po tomto seznámení s dílnou nás příště
čeká práce se dřevem a k němu určenými
nástroji.
Marie Vašicová
Darek Stolinský

Beneﬁční koncert
V neděli 13. 1. 2019, kdy končí čas
vánoční, vystoupily děti z mateřské školy na XI. Benefičním koncertu v kostele
sv. Pavla a Jana v Krmelíně. Pod vedením
paní učitelky Marie Vašicové a za klavírního doprovodu Jany Vaňkové děti zazpívaly
písně o zimě a dalšími písněmi zavzpomínaly na čas vánoční. Rytmus a melodii písní
podbarvily hrou na Orffovy nástroje. Tímto
i ti nejmenší přispěli k příjemné a slavnostní atmosféře nedělního odpoledne.
Odměnou jim byl potlesk a dárečky,
které pro tuto příležitost připravila obecně
prospěšná společnost Dlaň životu.
Jana Vaňková

Lyžování se Sluníčkem na Bílé
I letos jsme vyjeli na Bílou s dětmi, které
se chtěly naučit lyžovat nebo se v lyžová-

ní zdokonalit. Podmínky pro lyžování byly
přímo ideální a sněhu bylo po celou dobu
opravdu dost. Každý den jsme měly možnost pozorovat pokroky, kterých děti za
těch pět dní dosahovaly. Učily se nazouvat
lyže, nosit si je, jezdit na pásu, padat i zvedat se, spoléhat se samy na sebe a samozřejmě lyžovat, zatáčet, brzdit. Naši zdatnější lyžaři vyjížděli na vleku až nahoru
a s přehledem sjížděli velkou sjezdovku.
Zkusili si dokonce jízdu s padákem. Byl to
krásný pohled.
Všichni instruktoři, kteří se dětem věnovali, byli velmi trpěliví a všechny malé lyžaře moc chválili. Při všem tom učení si našli
čas i na legraci a zábavu, na hry se sněhem
a jízdu na sněhovém kolotoči. Letošní kurz
je za námi, a tak se můžeme těšit na příští
rok.
Ilona Galiová
Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2019
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy proběhne v úterý
16. dubna 2019 v době od 14.00 do 16.00
hodin v prostorách školy. Zákonný zástup-

ce přinese k zápisu rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání ve školním roce 2019/2020.
Formulář je k dispozici v Mateřské škole
Krmelín nebo ke stažení na www.zskrmelin.cz v sekci Dokumenty. Zákonný zástupce může požádat ředitele školy v době
zápisu (tj. 1. – 30. 4. 2019) 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 projekt Těšíme se do školy, určený
budoucím prvňáčkům a jejich zákonným zástupcům. Uskuteční se tři setkání
(vždy v úterý od 16 hodin): 26. 3. Z pohádky do pohádky (seznámení se školním
prostředím), 2. 4. Hejného se nebojíme
(seznámení s metodou výuky matematiky), 9. 4. Těšíme se do školy (jen pro rodiče nejen o Hejného metodě). Slavnostní
tečkou za projektem bude samotný zápis
do 1. třídy.
Mgr. Dušan Ignačík, MBA – ředitel školy
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VERNISÁŽ 28. 3. 2019
Letošní vernisáž byla skvělá. Byla o cestovatelských legendách, panu Zikmundovi
a panu Hanzelkovi.
Hodně jsme se o nich dozvěděli a byla
to zábava vyrábět věci, které se týkaly cestovatelů.
Naše třída zpracovávala cestu po Africe. Celá škola vyráběla cestovatelské kufry
a lidé na vernisáži hlasovali pro nejhezčí
kufr. Já jsem se dokonce umístila na prvním místě.
Byla to nejhezčí vernisáž. Naše třída
zazpívala písničku o Africe. Všem se moc
líbila a velmi tleskali.
N. Ježová, 4. ročník

Letošní 13. vernisáž se mi moc líbila.
Tématem byli dva známí cestovatelé –
M. Zikmund a J. Hanzelka.
Vyráběli jsme cestovatelské kufry, masky, zvířata a mapky. Naše třída měla za úkol
zpracovat Afriku.
Dost mě to bavilo. Dozvěděl jsem se
spoustu nových věcí.
Jednou bych chtěl být alespoň z části
jako oni. Když procestovali celý svět, měli
na co vzpomínat.
P. Kovalčík, 4. ročník
Foto ze školy Mgr. Romana Tylečková
Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2019
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v Krmelíně

3. díl

STRATEGIE ROZVOJE

půlročních schůzkách ke kontrole naplňování stanovených priorit. Tímto bych
chtěla poděkovat všem zastupitelům
za ak vní přístup na našem pracovním
setkání a zejména těm, kteří na sebe
převzali úkoly ze strategie.

Co je vlastně strategický plán
obce?
V jaké fázi je nyní tvorba
strategie rozvoje obce?
Strategie rozvoje obce Krmelín byla
dokončena a schválena na zastupitelstvu dne 6. 3. 2019. Jen pro připomenu jedna z posledních ak vit tvorby strategie bylo veřejné projednání
s občany. Zjištění z veřejného projednání byla projednána na strategické komisi a schválená témata byla zapracována
do strategie.
Následně byl vytvořen akční plán
rozvoje obce. K tvorbě akčního plánu byli přizváni také zastupitelé obce,
kteří se sešli na pracovní schůzce 29.
1. 2019. Akční plán slouží k priori zaci
projektů a inves c, které budou realizovány v nejbližším dvouletém období.
Měl by být vždy v souladu s rozpočtem
a díky akčnímu plánování má obec přehled o naplňování cílů stanovených ve
strategii. Je nutné se také k naplňování
strategie pravidelně scházet. Zastupitelé se strategickou komisí se domluvili na
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Strategický plán rozvoje obce byl
stanoven na léta 2019–2029. V tomto
plánu je stanovena vize obce Krmelín
a strategické cíle rozvoje obce. Nejprve
bych představila hlavní myšlenku o tom,
jak bude obec vypadat v roce 2029:

Vize obce Krmelín
Čistá moderní a bezpečná obec
venkovského charakteru s přátelskými
mezilidskými vztahy.
K naplnění této vize slouží celkem 6
strategických cílů. Jedná se o tyto strategické cíle:
Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury – cíl je zaměřen na zvýšení bezpečnosti v obci, budování chodníků, cyklostezek, veřejného osvětlení, zlepšení stavu
komunikací, řešení parkování v obci apod.

Navrhovanými projekty v této oblasv nejbližším období jsou např. vybudování chodníku na ulici Paskovské,
rekonstrukce komunikací po realizaci II.
etapy kanalizace, výstavba kruhového
objezdu v centru obce, budování osvětlení např. na ul. Luční, Okrajní apod.

Zlepšení životního prostředí na území obce – v rámci tohoto cíle bude realizována ekologická osvěta, řešen stav ovzduší
v obci, revitalizována veřejná zeleň a prostředí v obci, řešeno odpadové hospodářství a budována technická infrastruktura.

V nejbližším období se obec zaměří na kontrolu a pos hování spalování nevhodných paliv v domácnostech,
pořízení kompostérů se štěpkovačem,
vybudování hřbitovní zdi s kolumbáriem, dobudování II. etapy kanalizace,
lepší údržbu obce apod.
Územní rozvoj obce a rozvoj služeb–
cíl je zaměřen na získání strategických
pozemků a budov do vlastnictví obce,
budování centra obce, rozšíření nabídky
služeb v obci, podporu místních drobných
podnikatelů působících v obci, řešení nadměrné zastavěnosti a údržbu veřejných
budov. V nejbližším období bude zpracována studie pro realizaci návsi, zjištěny
možnosti pro zřízení bankomatu v obci,
schválen územní plán, rekonstruovány
rozvody v hasičské zbrojnici apod.

Rozvoj vzdělávání, výchovy a volnočasových ak vit – cíl se týká rozvoje
základní a mateřské školy a spolupráce
těchto ins tucí, podpory spolků působících v obci, rozšíření nabídky kulturního, sportovního a volnočasového vyži .
Konkrétně bude v nejbližším období
v této oblas vybudováno hřiště u školy,
řešena školní družina, podporován rozvoj místní knihovny či realizovány obecní akce.
Rozvoj sociálního zázemí a zdravotní péče – zlepšení sociálních a zdravotních služeb v obci a stmelení obyvatel
obce.

V této oblas je plánováno například
zavést službu Senior Taxi v obci, což je
zvýhodněná doprava pro seniory např.
k lékaři apod., budou pořádána setkání
s nově přistěhovalými či seniory.
Zkvalitnění veřejné správy – cíl se
týká rozšíření informovanosti občanů, lepší propagace obce, rozvoje spolupráce.

V oblas zlepšení informovanos
občanů bude provedena rekonstrukce
místního rozhlasu a pracováno na dalších komunikačních kanálech tak, aby
občané byli kvalitně informováni. Dále
se obec zaměří na zapojování veřejnos do plánování rozvoje obce např.
prostřednictvím veřejných projednání,
setkání se starostkou apod.
Jedná se o stručný výtah plánovaných ak vit, akční plán i navrhovaná
strategie bude uveřejněna na webových stránkách obce.

Co bude dál?
Myslím si, že v této chvíli je velmi
důležité poděkovat všem, myšleno pracovní skupině strategické komise, jejíž
členové strávili mnoho hodin svého
volného času a systémově se zamýšleli nad příležitostmi a potřebami obce.
Věřím, že díky nastavené spolupráci se
nám podaří rychleji dosahovat stanovených cílů. Zavedený systém strategického plánování se samozřejmě pokusíme
udržet, průběžně aktualizovat o nové
skutečnos a budeme pravidelně monitorovat dosažené výsledky.
Ing. Renáta Václavková, Ph.D.
Odborný garant pro tvorbu strategie
rozvoje obce Krmelín
Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2019
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BEZPEČNOST V OBCI

cyklostezky
Vývoj nezastavíš a čas je jenom tvář na
hladině. Dnešní doba všechno zrychluje,
využívání času je intenzivnější a efektivnější a technologie tomu jdou naproti. Rychlejší počítače, rychlejší auta, rychlejší sdílení informací nebo třeba rychlejší hokej atd.
A jako je i Krmelín součástí našeho denního (i nočního) světa, přirozeně se den ode
dne vše zrychluje i u nás. Čas nezastavíš,
nezpomalíš…, ale ani nezrychlíš, zato s přibývajícími technickými možnostmi ho prostě jen více využíváš. A s tím jde ruku v ruce
naše téma – bezpečnost. V tomto čísle se
zaměříme, jak jsem avizoval v minulém
zpravodaji, na konkrétní bezpečností rizika
spojená s pohybem na kole po cyklostezkách i mimo ně v Krmelíně a okolí. Mrzí nás,
že ačkoli jsme v předchozím čísle vyzývali
občany k připomínkám nebo příspěvkům
na toto téma, na adresu krmelinskyzpravodaj@seznam.cz během Vánoc i po nich
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nedorazil žádný podnět. Škoda, nebojte
se napsat. Nezájem přičítáme tuhé zimě
a věříme, že až se na cestách přes Krmelín
objeví více cyklistů, příspěvky se objeví
a téma ještě oživíme.
Tak tedy dnešní „CykloKrmelín“ potkává rychlejší kola a prochází jím několik
páteřních cyklostezek. Občané nejezdí
pravidelně toliko jen do obchodu a do kostela, ale i sportovní využití kol našlo masivní oblibu a stále se rozvíjí. Zvyšuje se počet
lidí, kteří projíždějí vesnicí jako cykloturisté, nebo aktivně trénují v balíku na programové vyjížďce. S rozvojem této aktivity
souvisí i nárůst omezení nebo upozornění,
úprav dopravního značení apod. Každý má
dnes doma kolo a nebojí se ho použít:-D
už cca od 3let, třebaže mnozí neznají pravidla. Děti se většinou učí dopravním pravidlům až v pozdějším věku a rodiče dnes
v mnoha případech nedokáží 100 % kon-

trolovat jejich pohyb. A senioři? Mnozí
nemají řidičská oprávnění na auto-moto,
tak jsou jim pravidla také někdy vzdálená.
Abychom pomohli zabránit cyklokarambolům, rozhodli jsme se alespoň takto
informovat a upozornit na přehlížená problematická místa pravidel pohybu v obci.

Cyklostezky Krmelín
s vyznačením rizikových míst
Mapy značených cyklostezek jsou dnes
dostupné na informačních centrech měst
regionu v tištěné podobě a na internetu
např. na http://mapy2.ostrava.cz/cyklotrasy/mapa/ nebo v aplikaci mapy.cz ať už ve
webové nebo v mobilní aplikaci. Krmelínem prochází hlavní cyklostezka označená jako „Radhošťská PG01“ ke Krmelínu
se blíží od letiště Stará Bělá po zpevněné
cestě přes Cigánku, poté přes hlavní ces-

tu směrem k ulici Zahradní a rovně po ulici
Školní až na Starý dvůr. Přes kopec pak na
Starou Ves n. O. po tzv. Golkaštráse. Druhá
cyklostezka, značená jako Trasa U (Ostrava), která přichází po ul. Krmelínské z Nové
Bělé, vede kolem motokár na ulici Paskovskou a poté se stáčí vpravo na u. Paskovskou a přes centrum Krmelína se ve dvou
variantách napojuje na Radhošťskou PG01,
přičemž jeden přípoj počítá s možností
občerstvení v restauraci Nautilus v Obecním domě a druhý přípoj také s občerstvením v Minipivovaru Krmelín nebo na
Benátkách.

Úprava dopravního značení –
pozor na PŘEDNOST Z PRAVA!
Problematickým místem většinového
pohybu cyklistů v obci je nerespektování
tzv. přednosti zprava nejen na vyznače-
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ných místech na cyklostezce v mapě, ale
také obecně na stávajících a nově vznikajících komunikacích po celém Krmelíně.
Pokud není upraveno dopravní značkou
jinak, musí dát vozidlo přednost vozidlu
přijíždějícímu zprava, a to platí i pro cyklisty. Všichni známe situaci např. na ulici
Lyskové, kde už jsou k zpřehlednění této
přednosti instalována zrcadla, přesto např.
děti jedoucí na kole do školy toto pravidlo
nemusí znát a i když jedou „rovně“, mohou
se stát díky neznalosti obětí dopravní
nehody. Cílem je upozornit občany na tato
nebezpečná místa, kde vyrostly nové cesty a lidé ze zvyku nedávají pozor na nová
dopravní omezení. Jedním z řešení mimo
osvětu je doplnění dopravního značení
s upravením přednosti nebo alespoň instalace výstražných značení na cestě, upozorňujících na změnu přednosti v jízdě.

kola – sami posuďte, zda je to dostačující
a zkuste nám napsat, pokud někde místo
k zaparkování kola chybí. Bereme v úvahu, že je zimní sezóna a stojany mohou
být v tomto období nepotřebné, ale pro
zajímavost uvádíme zjištěné. Obecní úřad
+ pošta 6 míst, Základní škola 20 míst,
Mateřská škola 3 místa, Potraviny Neuhyblová 5 míst, Restaurace Šindlerův dvůr 14
míst, Restaurace Nautilus a Obecní dům
(nezjištěno), Minipivovar Krmelín 9 míst,
Pekárna Boček 3 místa, Hasičárna + Sokolovna 15míst, Prodejna Hruška + Cukrárna
Boček 17 míst, Domácí potřeby Linhartová
10 míst, Restaurace Benátky 14 míst, Zdravotní středisko + tenisové kurty 9 míst,
Pekařství Boček Světlov + prodejna masa
(nenalezeno, nezjištěno), Restaurace Světlov 22 míst, Cafebar Kraken (nenalezeno,
nezjištěno), Bistro Ozzy 7 míst.

Chodníky a provoz po nich na
kole

Elektrokola

POZOR! Chodníky nejsou učeny k jízdě
na kole! Např. nově vybudovaný chodník
na ul. Proskovické nebo chodník na hlavní
ul. Staroveské nemá parametry schválené pro užívání cyklisty, tedy nemůže být
používán pro jízdu na kole. Chodníky jsou
určeny pro obousměrný provoz pěších,
s kočárkem, případně na kolečkových
bruslích. Červený pruh na chodníku na ul.
Proskovické pouze zvýrazňuje bezpečnou
zónu pro pohyb na chodníku, není to plocha vyhrazená pro cyklisty.

Bezpečné parkování kol –
obecní úřad, škola, školka,
restaurace, obchody
Mít stezky pro cyklisty znamená také
mít dostatek míst k jejich bezpečnému
odložení. Zjistili jsme, jak to je na veřejných místech v naší vesnici se stojany na
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Fenoménem poslední doby jsou elektrokola, poznáte je většinou podle baterie,
která bývá více či méně skrytá „někde“ na
kole. Elektrokola, která jsou schválená pro
provoz na cyklostezkách mají maximální
výkon do 500W. Pozor na jejich výrazné
zrychlení, elektrická pomoc je hlavně při
rozjezdu kola velmi znát. Schválená elektrokola mají také omezovač rychlosti, v případě že kolo překročí 25km/h, vypne nebo
se výrazně sníží pomoc elektromotoru
při šlapání. S rozvojem elektrokol by bylo
příjemné mít k dispozici v Krmelínských
zastávkách (restaurace apod.) v letním provozu možnost baterii elektrokola dobít! To
je pouze námět pro restauratéry.

Cyklodres Krmelín
Poslední a nemálo důležitou záležitostí
bezpečnosti je viditelnost cyklistů, zdá
se to jako zanedbatelná věc, ale ti, co
jezdí do práce a z práce na kole nebo

Lysá hora,
foto: náhodný
kolemjdoucí

najezdí ve sportovním režimu ročně
tisíce kilometrů mi dají za pravdu, že
výkonná světla a reflexní a výrazné prvky
na oblečení cyklistů jsou někdy životně
důležitou „maličkostí“. Jdeme tomu
týmově naproti! Nechali jsme pro velký
zájem nadšených krmelínských sportovců
zhotovit cyklistický dres KRMELÍN
v bíločerné variantě s reflexními prvky a od
1. ledna 2019 už deset skalních cyklistů
reprezentuje obec v dresu s dominantním
označením týmu KRMELÍN. Kdo by měl
zájem přidat se k týmu, ať napíše na

krmelinskyzpravodaj@seznam.cz. Ukážu,
vysvětlím!
Přeji vám hodně bezpečných kilometrů v obci i mimo ni v roce 2019 a ať máte
z cyklistiky minimálně stejnou radost, jako
já.
Příští bezpečné-nebezpečné téma bychom věnovali osvětlení v obci. Máte-li
připomínky nebo podněty, prosím pište
na email zpravodaje, příští číslo věnujeme
tomuto tématu, a pokud bude proč, vrátíme se i tématu „kolo“.
Ing. Jiří Černík, ml.
Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2019
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foto: Jiří Bednář

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Spolkový život
Úvodem se ještě vraťme do loňského
prosince, v němž kromě valné hromady,
o níž jsme psali v minulém čísle, proběhlo
několik dalších aktivit. V sobotu 1. 12. 2018
mladí hasiči v HD v době před Mikulášem
strávili odpoledne zdobením perníčků. Ten
samý den se dospělejší členové sešli v Minipivovaru u Hodže na turnaji v bowlingu.
Do vrhání koulí na kuželky se zapojilo 12
účastníků, různých výkonnostních úrovní, ale o výsledky zde příliš nešlo, potkali
jsme se spíše v zábavném a neformálním
zápolení, kde nebyla nouze ani o zábavné
momenty (třeba držkopády při ztrátě koordinace během odhozu). V sobotu 22. 12.
2018 pokračovala další tradice - vánoční
uzení, které má svou jarní variantu v obdo-

32

Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2019

bí Velikonoc. Vzhledem k vyššímu zájmu
bylo nutné zprovoznit dva uzáky vytápěné dřevem. Od vložení masa do nich pak
bylo hlavní starostí dodržovat předepsané
teploty, špárat v popelníku, přikládat dřevo, otáčet maso v polovině uzení a samozřejmě po skončení ochutnat výrobky
ostatních. Údery hodin posledního dne
roku nám začal rok 2019 a my jsme jej přivítali naším hasičským způsobem – otevřením obou vrat garáže hasičské zbrojnice
a zapnutím výstražného zvukového znamení (sirén) cisteren Tatra Terrno a dopravního zásahového vozu Mercedes Sprinter,
doprovázeným světelnými výstražnými
rampami na střechách kabin. I když v tom
okamžiku nemůžeme konkurovat mnohým ohňostrojům na obloze a petardám

foto: Jiří Bednář

foto: Robert Staněk

a dělobuchům na zemi, pro nás to symbolicky znamená, že jsme připraveni do
dalšího období pomáhat lidem v tísni jak
u požárů, které si nepřejeme, tak ve formě
různých technických pomocí a pokračovat
ve spolkovém životě hasičském.

Výšlap na Lysou horu
Na sobotu 5. ledna letos vyšlo podle
plánu zdolání nejvyššího vrcholu Beskyd, zvaného Lysá hora s výškou 1 324 m.
A jak se snažíme vyhýbat rutině nebo
notoricky známým trasám, tak byla letos
zvolena zase jiná trasa. Vlakem z Paskova na nádraží ve Frýdku-Místku, odkud
nás autobus vyvezl směr Visalaje, odkud
jedna z dalších tras také vede. Leč až tam
jsme nedojeli, snad někdy v příštích letech.
Z rozcestí Lysá hora, jinak též Papežova,
vede nahoru asfaltová cesta, a my měli za
to, že tudy půjdeme. Jaké bylo překvapení,
když po cca 200 m cestička zahla do prudkého kopce nahoru lesem. Stezka byla
po nočním sněžení netknuta šlápotou.
Nezbývalo než zatnout zuby a drát se směrem nahoru spolu s ostatními turisty, kteří
ji zřejmě znali. Sněžilo stále a již k napadanému sněhu přibýval další. Cesta vedla
lesem po úzkém, vyšlapaném chodníčku,
s úseky, kdy se nohy do čerstvého sněhu

foto: Robert Staněk

bořily až ke kolenům. Ani Lysé hory znalí
se nemohli zorientovat, kudy cesta vedla.
Když jsme postupovali dále, začal být vidět
alespoň vrchol. Situaci ještě komplikovali
skialpinisté, kteří se vynořili různě, zezadu,
z lesa, z boku, aby nás za pomocí lyží ve
stoupacím režimu předběhli a pelášili dále.
V určitém místě jsme vyšli z lesa a před
námi se otevřela konečně známá místa,
rozcestí před Zimným a vzadu jižní sjezdovka, poslední úsek našeho výšlapu. A že
Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2019
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foto: Lenka Kneblová

trvale foukal studený vítr a stále padal sníh
nebylo důležité. Do cíle dorazili všichni,
kteří vyšli, k žádným ztrátám na životech
během výšlapu nedošlo. Posezení v chatě
Maraton bylo zaslouženou odměnou za
útrapy. Fotografie u Mohyly nikdy nesmí
chybět, pohlazení vrcholového bodu v to
počítaje, tím že jsme vyšli relativně dříve,
ještě se dalo vše v klidu udělat. A když vám
fotku udělá jeden ze skupiny turistů jen
v čelence, trenýrkách a botách, jste rádi
za každou část oblečení, kterou máte na
těle. Zpáteční cestu přes Lukšinec lemovaly davy poutníků, kteří Lysou zdolávali
v rámci novoročního výšlapu z Ostravice,
a vždy každého potěší fakt, že my už směřujeme dolů, zatímco ostatní mají značnou
část do kopce ještě před sebou. Na trase
do Malenovic byla ještě „povinná“ zastávka u Veličků a zakončení v hotelu Rajská
bouda. Stejný způsob dopravy byl i na
zpáteční cestě. Letos, nejen kvůli sněhové
nadílce, neznámé cesty a celkové pohody,
se jednalo o jeden z nejkrásnější výšlapů
za posledních několik let. Akce se zúčastnilo 10 účastníků, po dvou letech bez psa.

Zimní příprava
Mladší žáci mají pravidelně cvičení
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ve sportovní hale a sezóna jim začne na
hadicové a uzlové štafetě ve FM. V průběhu měsíce března budou znovu získávat
a obhajovat odborky a zúčastní se tradičního hasičského čvachtání ve Fryčovicích.
Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno na internetových stránkách spolku na
adrese sdhkrmelin.cz, kde najdete informace články, fotografie, odkazy na videa
a další.

Plánované akce
20. 4. - sobota v 9.00 hod. start výšlapu
od HD na kole na Prašivou
30. 4. - úterý od 16.30 hodin stavění
máje s lidovou veselicí a živou hudbou,
specialitami kuchyně, grilovanými makrelami a soutěží Jistá ruka v házení šipek
a zabíjení hřebíků
25. 5. - sobota - soutěže hasičských
družstev v požárním útoku, hřiště TJ
SOKOL:
od 8.30 hod. mladí hasiči – Moravskoslezská liga mládeže
cca od 14–15 hod. muži, ženy – O pohár
krmelínského kopce
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Co dělali zahrádkáři v zimě?
I když je zimní období a příroda odpočívá, zahrádkáři nelení. Je více času na plánování zahrady, na studium odborné literatury i na opravu zahradnického nářadí.
Je třeba nakupovat semena, kontrolovat
uskladněné druhy ovoce a zeleniny a začínáme i s prvním výsevem zeleniny doma
do truhlíků (např. paprik, celeru) i některých květin (např. salvií).
Při větším množství sněhu je důležité
jej sklepávat z keřů a stromů, zvláště
z jehličnanů a předejít tak velkým škodám. V naléhavých případech, pokud
byly problémy se škůdci, můžeme provést
i tzv. zimní postřik stromů a keřů. Také lze
(pokud není teplota pod nulou) prořezávat
jabloně a hrušně. Měli bychom věnovat
pozornost zimnímu přikrmování drobného ptactva. Krmítka mít stále plná, celé
zimní období. Nejvhodnějším krmivem je

slunečnicové semeno, drcené oříšky nebo
i lůj. Je známo, že našich hostů na krmítkách stále ubývá, což je veliká škoda. Při
jejich nedostatku by mohlo dojít k přemnožení škodlivého hmyzu. Navíc se nám na
jaře odmění i svým zpěvem.

Exkurze ve firmě „Pekařství
Boček“ (za odměnu)
Někteří členové ČZS se účastnili zajímavé exkurze ve výrobních halách místního
pekařství. Celou výrobou nás provedl Ing.
Josef Boček s dcerou Martinou a odborně komentovali jednotlivé výrobní linky
a trpělivě odpovídali na dotazy. Moc jim
děkujeme, že jsme mohli nahlédnout do
tajů výroby všech dobrot, které běžně
kupujeme. Celá exkurze se líbila a všichni
ocenili výbornou chuť čerstvých koláčků
a palačinek.
Za výbor ČZS PaedDr. Hana Černíková
Foto autor článku
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CHOVATELÉ a MLADÍ CHOVATELÉ
Je tu začátek Dubna a s tím i začátek
nové chovatelské sezony a začátek výstavní činnosti. Nejdříve je ale třeba zhodnotit
rok minulý a jeho chovatelskou činnost.
Chovatelé tak učinili v sobotu 23. 2. 2019
na výroční schůzi. Do roku 2019 jsme
vstoupili se 14 členy a 2 mladými chovateli. Závazky, které nám předkládala výroční
schůze z roku 2018 jsme celkem splnili.
Účastnili jsme se všech družebních výstav
i když jsme nedopadli vždy nejlépe. Pokračovali jsme s adaptací střediska a opravou
výstavního materiálu. Výstavu jsme uspořádali i s posezením a hudbou jak jsme
měli dané plánem práce. Nyní připravujeme obě mladé chovatelky na okresní kolo
olympiády chovatelů to se uskuteční 10. 4.
2019 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Doufám,
že se dobře umístíme a že se zúčastníme
i národního kola to se koná letos v Přerově. Dali jsme si náročné úkoly na rok 2019,
ale doufám, že se nám je podaří splnit.
Chceme pokračovat v adaptaci střediska,
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v nátěru chovatelského materiálu, návštěvnosti všech výstav družebních a některých výstav mimo okres i kraj. V měsíci září
uspořádat výstavu i posezením.

sí na obecním úřadě nebo přímo u mě na
telefonu 734 410 502 očkování proběhne
v druhé polovině dubna.

Žádám zájemce o očkování králíků
proti MORU a MYXOMATOZE ať se přihlá-

Pár fotek o činnosti. Za ZOČSCH
Klimeš Miroslav, předseda organizace
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VČELAŘI Krmelín
Copak asi dělají včelaři v zimě?
Sledují zimování včelstev, sbírají včelí
měl a zjišťují jejich zdravotní stav. Těší se
na první prolet svých včel.
Opravují vybavení, stloukají nové rámky, zatavují mezistěny. Navštěvují se a při
tom popíjejí své „medicíny“. Pomalu se
chystají na jaro. Samo sebou, že bilancují
jako každý správný hospodář.
Dovolte mi, vážení čtenáři, seznámit
vás s činností našeho spolku během uplynulého roku.
Uplynulý rok byl pro nás včelaře velmi
dobrý. Počasí nám přálo, proto byla snůška
nadprůměrná, o 20 % více proti roku 2017.
Celkem jsme vytočili 5 477 kg medu a vytavili 129 kg vosku. Pro vysvětlení nepoměru
mezi medem a voskem. Aby včely vyprodukovali 1 kg vosku, spotřebují minimálně
3,5 kg medu a 50 g pylu.
Pro ošetření včelstev jsme pořídili nový
aerosolový vyvíječ i nový kompresor. Touto
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cestou bych rád poděkoval obci za příspěvek na jeho zakoupení. I my včelaři jsme
pocítili zdražování léčiv a ošetřujících prostředků. Na jejich pořízení jsme vynaložili
přes 11. tis. Kč (po 70 % dotaci). Opětovné
rozšíření parazita Varroadestructor, který
decimuje včelstva ve vzdáleném i blízkém okolí, jsme se snažili zastavit. Výsledky našeho snažení budou známy během
měsíce března.

Z činnosti našeho spolku:
V dubnu jsme se setkali na včelnici,
abychom upravili okolí - úklidem i terénními úpravami. Zde patří poděkování
všem zúčastněným členům, ale hlavně p.
Martinu Havránkovi za pomoc technikou.
Bez jeho pomoci bychom vozili hlínu ještě
dnes.
U příležitosti „Noci kostelů“ jsme připravili menší prezentaci pro širokou veřejnost. V domečku u kostela se vyráběly
svíčky a prezenty ze včelího vosku. Pozdní
příjemné odpoledne bylo doprovázeno
výkladem ze života včel. Každý si odnesl
drobný dárek.
V červnu připravil náš spolek interaktivní dopoledne na včelnici pro žáky a učitelé ZŠ. Děti měly příležitost se seznámit
na třech různých stanovištích se životem
a potřebami včel. Měly možnost si prohlédnout včely v proskleném úlu. Seznámily se
s pomůckami, které včelař potřebuje ke
své práci. Na třetím stanovišti si vyrobily
svíčku a upomínkovou medaili. Výkladem
znalostí zaujal člen včelařského kroužku
v rámci programu „Učíme se navzájem“.
Na včelnici se vystřídalo 88 dětí, celá akce
proběhla až na dvě žihadla výborně. Dříve
než jsme stačili vysvětlit, že včelky nemají
rády cizí pachy, a tím jakékoli deodoranty,
označila žihadlem jedna neposedná včela
paní učitelku. Druhé včelí žihadlo si včelky
šetřily pro chlapce, který mocnými gesty ukazoval svým spolužákům „jak to (ne)
mají dělat“! Žihadlo do špičky nosu mu
bylo odměnou. Poděkování ze strany ZŠ
nás potěšilo.
Koncem prázdnin jsme uspořádali
pro širokou veřejnost „Povídání o včelách
i medu“. Předseda spolku pan Tříska seznámil přítomné formou prezentace se životem včel, včelích produktů a jejich možného falšování.

Součástí posezení byla ochutnávka různých druhů medu a medoviny.
Na podzim jsme se zúčastnili výstavy
našich zahrádkářů k výročí jejich vzniku.
Výstavu jsme obohatili expozicí, „obrazem
včelaře při prohlídce úlu“, výukovým fotografickým materiálem, různými pomůckami a v neposlední řadě včelími produkty
a výrobky z nich. Výstava byla důstojnou
prezentací spolku zahrádkářů. Rádi jsme se
jí zúčastnili a těšíme se na další spolupráci.
Na konci roku proběhla členská schůze,
na které bylo uděleno ocenění Vzorný včelař našim pěti jubilantům.
Spolek má 23 členů. V podzimních
měsících naše řady opustil navždy přítel
Walter Komma. Obhospodařujeme 295
včelstev. Manželé Třískovi vedou dva včelařské kroužky o celkovém počtu 13 dětí.
Členové kroužku se připravují na krajskou
soutěž Zlatá včela, která se letos koná
v Bystřici n. Olší.
Text a foto: Radek a Pavla Třískovi
Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2019
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KLUB SENIORŮ
Malé ohlédnutí za rokem 2018 a plány
na rok 2019.
Nejlepší potěšení, nejlepší radost
v životě - cítit se potřebný a blízký lidem.
M. Gorkij
Rok 2019 jsme završili 17. ledna 2019
hodnotící Výroční schůzi členů Klubu,
která zhodnotila aktivity v roce 2018. Tato
schůze se uskutečnila v klubovně klubu
za účasti 42 členů. Byla pozvána starostka
obce Ing. Kovalčíková, omluvila se, měla
v tento den domluvenou schůzku. Jednání zahájila předsedkyně klubu Libuše
Havránková a přednesla návrh programu
jednání. Dalším bodem programu byla
zpráva o činnosti klubu, kterou přednesla jednatelka Svatava Hronová, kde byly
podrobně vyjmenovány všechny aktivity
včetně účasti na nich. Bylo to pozvání do
Bašky, Řepišť, Paskova, Dolní Bečvy, Palkovic a Kozlovic, kde jsme se v hojném počtu
zúčastnili.
Uskutečnily se dva zájezdy do Ratiboře
- Babiččina údolí, Rajeckých Teplic a Čičman, které nám zajistila Alena Perdulová.
Sportovní akce Bowlingu jsme se zúčastnili 3x. Bylo zorganizováno 51 pondělních
posezení u kávy a 12 měsíčních posezení
s programem. Křeslo pro hosta - cvičení
na židli, práce na kolovrátku, chytání ryb
v Norsku a další aktivity.
Zprávu o hospodaření přednesla MUDr.
Jana Kolářová, byly to příjmy a výdaje za
rok 2018. Zprávu revizní komise Klubu
seniorů přednesl Ing. Zdeněk Matýsek.
Plán činnosti Klubu seniorů na rok 2019
připravila předsedkyně, kde se budeme
nadále scházet na pondělních posezeních,

40

Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2019

kde máme vždy prostor si sdělovat své
problémy či zážitky. Měsíční posezení a to
čtvrtky budou vždy stanoveny k významnému dni.
25. ledna 2019 to byla účast na večírku v Řepištích, 8. února večírek v Bašce, 11.
února křeslo pro hosta Mgr. Matoušková,
jak se nenechat okrást a jak se orientovat ve
službách, 14. února večírek krmelínských
seniorů s hudbou DOU STAR, vystoupením
mažoretek a bohatou tombolou. 19. února
pozvání na pochování basy do Paskova, 7.
března oslavíme MDŽ s pohoštěním, kde
je zvána široká veřejnost, vystoupí sólistka
opery a operety p. Zdeňka Mervová v programu „Žena nejen jedna báseň aneb život
není náhoda“.
V měsíci dubnu připravíme velikonoční program a měsíc květen bude tradiční
prvomájová vycházka s položením kytičky
k památníku padlých. Na měsíc červen plánujeme zájezd.
Rovněž v tomto roce oslavíme 50 leté
výročí založení klubu důchodců, nyní seniorů. 19. 8. 1969 byl klub založen a jeho
první předsedou se stal pan Rudolf Fabián.
Neměli klubovnu ani finance, ale měli chuť
a mnoho elánu do práce. Je to organizace,
která sdružuje jen starší občany. Oni chtěli,
aby se starší občané co nejvíce zapojovali
do společenského života, aby se setkávali, informovali se o dění kolem a vzájemně
se pobavili. Protože aktivita fyzická nebo
duševní prodlužuje život a to byl hlavní
důvod, proč před 50 lety došlo k založení
Klubu důchodců. A to důstojně oslavíme
v měsíci září.
Svatava Hronová

SKAUTI
Skauti pro neorganizovanou
mládež
Co plánujeme pro letošní rok
1. Skautský oddíl v Krmelíně pořádá,
kromě akcí pro své členy, také každoročně
akce pro ostatní děti a mládež.
Letos je jich v plánu 5:

SURVIVAL VÍKEND
– 2. ročník – tato akce měla loni mimořádný úspěch. Skauti nejen předvedou
zájemcům ukázky technik přežití v přírodě, ale také s nimi prožijí celé dva dny i noc
v improvizovaných náročných podmínkách, naučí děti ukrýt se před nepřítelem
a poradit si v mimořádných situacích.

DRAKIÁDA
– letos skauti opět plánují pomoc Unii
rodičů s organizováním Drakiády. Termín
bude přesně určen, obvykle bývá na podzim.

REJ DUCHŮ
– již několik let jej pořádáme společně
s Unií rodičů při ZŠ v Krmelíně. Letos bychom se rádi pokusili o zajímavou inovaci,
bude-li Unií Rodičů schválena.
Zájemci o akce, sledujte plakátovací plochy, poslouchejte místní rozhlas.
O všem dění budete včas informováni.
Za 1. Oddíl Krmelín Mgr. Šárka Flámová
foto: Skautský oddíl Krmelín

SPORTOVNÍ KLÁNÍ
– Na hřištích v celém Krmelíně proběhne pravděpodobně v jarních měsících.
Účastnit se budou moci jednotlivci i celé
skupiny dětí, soutěžit se bude třeba v Ringu, Lacrosu, střelbě z luku a jiných disciplínách. Do akce se zapojí většina starších
skautů a roverů, kteří budou při organizaci
pomáhat.

TARZANI V KRMELÍNĚ
– budou navazovat na úspěšnou akci
pořádanou před několika lety. Skautům
se podařilo domluvit zapůjčení lanového
centra, které plánují postavit na několik dní v Krmelíně. Děti si je budou moci
vyzkoušet pod dohledem školených osob.
Termín ještě není pevně určen.
Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2019
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Foto Ing. Yveta
Kovalčíková

CHARITA OSTRAVA
Štědrost dárců a pomoc
koledníků navýšila Tříkrálovou
sbírku na Ostravsku

Přesné využití prostředků Tříkrálové
sbírky 2019 a přehled výsledků koledování
v ostravských městských obvodech a okolních obcích je na webu:
https://ostrava.caritas.cz/dobrovolnici/
trikralova-sbirka-charita-ostrava/trikralovasbirka-2019/

Tříkrálová sbírka 2019 pomůže lidem
v nouzi díky štědrosti Ostravanů, obyvatel
obcí v okolí a zapojení více než čtrnácti
set dobrovolných koledníků více než vloni. Shromáždila se částka 2 230 753 Kč, Výstavy v Charitě Ostrava
která navýšila loňský výnos o více než 130
Výstava obrazů s názvem Mezi realitou
tis. Kč. Prostředky
a fantazií autora Karsbírky využije Chala Ovčaří v charitní
Tříkrálová sbírka 2019 rita Ostrava a Charigalerii G v Charitním
občané Krmelína darovali
ta sv. Alexandra na
středisku Gabriel 69 431 Kč.
podporu služeb pro
komunitním centrum
klienty
mobilního
pro seniory v Ostrai lůžkového hospice, lidi bez domova nebo vě-Zábřehu. Výstava bude přístupná veřejlidi se zdravotním postižením. Děkujeme nosti každý všední den v době 8 - 16 h do
za podporu a přízeň dárcům, dobrovol- 30. 4. 2019. Soubor fotografií s názvem Příníkům a všem dalším do sbírky zapoje- rodní scenérie autorky Hany Papežové je
ným lidem, jejichž prostřednictvím se možné až do 31. 3. shlédnout v Charitním
Tříkrálová sbírka stává prostředkem domě sv. Václava - domově pokojného stápro obdarování druhého člověka, člo- ří v Ostravě-Heřmanicích každý všední den
věka v nepříznivé životní situaci.
8 - 16 h. Srdečně zveme na obě výstavy.
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https://ostrava.caritas.cz/akce/mezi-realitou-a-fantazii-vystava-7-2-2019/
https://ostrava.caritas.cz/akce/prirodniscenerie-vernisaz-fotografii-13-2-2019/

Jak pečovat o nemocného
v domácím prostředí a půjčovna
pomůcek
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost
bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat
o nemocného člověka v domácím prostředí“.
Na setkání s profesionálními zdravotními
sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa
se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se
sníženou pohyblivostí, a získáte související
informace ze zdravotní a sociální oblasti.
Naučíte se nemocnému člověku podávat
stravu, tekutiny a léky, provádět osobní
hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také praktické
ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo
využívání kompenzačních pomůcek, které
mohou být nápomocné při naplňování
potřeb nemocného člověka. Kompenzační
pomůcky je možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete
nalézt na webu Charity Ostrava: http://
ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 21. 3. 2019, 14.00-17:00 h
v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská
785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se,
prosím, přihlaste předem u Bc. Anny Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002
nebo e-mailem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz. Těšíme se na Vaši účast!
plakát: https://ostrava.caritas.cz/akce/
jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-21-3-2019/

Charita Ostrava hledá zdravotní
sestry pro hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro zdravotní sestry v lůžkovém
Hospici sv. Lukáše a mobilním hospici sv.
Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu:
ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace na webu http://ostrava.charita.cz/
volna-mista/.

Informace cestujícím 65+
(autobusem z Krmelína do Ostravy)
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS je tvořen z několika tarifních zón.
Tarifní oblast MĚSTO Ostrava je
zóna 77.
V zóně 77 má senior starší 65 let cestování zdarma za podmínek:
• Občané narození po 1. 1. 1946 musí mít
kartu ODIS 65+ nebo 70+ s nahraným
365denním nulovým kuponem.
• Občané narození před 1. 1. 1946 potřebují jen občanský průkaz nebo pas.
Krmelín se nachází ve vnějším prstenci MĚSTA OSTRAVA, který je označen jako zóna XXL.
V tarifní oblasti XXL mají nárok na
vládní slevu ve výši 75% z obyčejného
jízdného děti od 6 do dovršení 18 let, studenti od 18 do dovršení 26 let a občané
starší 65 let. Sleva platí pouze z Krmelína
do hraniční zastávky mezi zónou 77 a XXL
tj. Ostrava, Nová Bělá, Plzeňská, rozc.
Nově nařízené slevy od 1. 9. 2018
pro občany ve věku 6 — 26 let a senior
65+ neplatí v oblastech linek městské
hromadné dopravy (MHD) — zóna 77.
Zlevněné jízdné ve výši 75% pro zónu
XXL
Ing. Yveta Kovalčíková
Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2019
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Z NAŠÍ FARNOSTI

foto: Martina Stozsková

Jako každým rokem se v našem kostele na závěr vánoční doby konal benefiční
koncert. Děti z mateřské školky a ze základní školy krásně zazpívaly koledy a vánoční
písně. Nechyběl náš kostelní sbor PKSPKK
a děti z našeho spolčínka se zamyšlením
nad smyslem Vánoc. Letošními hosty byla
cimbálová muzika Tolar z Ostravy-Zábřehu
s lidovými koledami z Valašska a brněnský
písničkář Pavel Helan, na kterého jsme se
všichni těšili a který svým projevem opravdu zaujal a pobavil malé i velké… Patřil mu
oprávněně dlouhý potlesk. Výtěžek koncertu 50 411 Kč bude použit na splácení
dluhu Centra setkávání. Děkujeme účinkujícím i dárcům a těšíme se na příští
rok.

Velikonocům předchází čtyřicetidenní
přípravná postní doba, která začíná popeleční středou. Tato doba je věnována postu, modlitbě a dobrým skutkům, kterými se
věřící připravují na oslavu Velikonoc.

Velikonoce

Přeji nám všem, ať pochopíme, že Pán
Ježíš zemřel za každého z nás a každého
z nás zve k věčnému životu. A to je velký
důvod k velikonoční radosti.
P. Bohuslav Novák

Nicejský koncil (325) určil datum Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku.
Kolísá od 22. 3. do 25. 4. Letos připadnou
Velikonoce na 21. dubna.
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„Velikonoce jsou oslavou smrti
a vzkříšení Ježíše Krista.
Ráno o Velikonocích učedníci zjistili,
že Ježíš vstal z mrtvých,
že láska zvítězila nad nenávistí,
přátelství nad zradou,
život nad smrtí.“

foto: Martina Stozsková

Zveme Vás: Modlitba za mír na
Krmelínském kopci

Noc kostelů 2019

Už tradičně se 8. 5.2019 v 18:00 hodin
sejdeme na Krmelínském kopci, kde se
budeme společně modlit a prosit za mír na
celém světě a pokoj v našich rodinách.

Přijďte se v pátek 24. 5. 2019 od 18:00
do 22:00 hodin podívat, prohlédnout náš
kostel, zazpívat si nebo zůstat v tichu
večerního kostela, děkovat, chválit, prosit.

POŘAD BOHOSLUŽEB VE SVATÉM TÝDNU V KRMELÍNĚ 2019
18. 4. Zelený čtvrtek

16.45.hod.
18.00 - 21.00 hod.

19. 4. Velký pátek

20. 4. Bílá sobota

9.00 – 14.30 hod.

Mše sv.
Bdění v Getsemanech
Adorace u Božího hrobu

14.30 hod.

Korunka k Božímu milosrdenství

15.00 hod.

Křížová cesta
a Obřady Velkého pátku

8.00 hod. Modlitba ranních chval
20.30 hod. Obřady Velké noci

21. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání

8.45 hod.

Mše sv., žehnání pokrmů

22. 4. Velikonoční pondělí

8.45 hod.

Mše sv.

Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2019
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POZVÁNKY NA AKCE
Koncert operních árií a duetů
akce pro celou rodinu v sobotu 22. 6. 2019
Dovolte nám Vás stejně jako v minulých letech co nejsrdečněji pozvat do Nové
Bělé na koncert operních árií a duetů, který se koná již po dvanácté, místem konání bude zahrada u Domu s pečovatelskou
službou v Nové Bělé a to dne 18. 5. 2019
od 16 hodin.
Za dobu konání se už stal tradicí.
V minulých ročnících zde vystoupili za
doprovodu orchestru zpěváci a hudebníci z Kanady, Číny, Mexika, Řecka, Uzbekistánu, Gruzie, Rumunska, Polska, Korey,
Ukrajiny, Itálie, Španělska, Slovenska
a samozřejmě z České republiky. Kromě
zakladatelky této akce Jany Šafář Doležíl-

kové vystoupí její přátelé z ciziny, letos to
bude Itálie, Polsko a sousední Slovensko.
Vystoupení zpestří i houslistka Marie Korpasová, rodačka z Nové Bělé. Sólisty letos
doprovází orchestr složený z hudebníků
Národního divadla moravskoslezského
pod taktovkou Adama Sedlického.
Stejně jako vloni i letos bude postaráno o mlsné jazýčky díky velmi bohatému
občerstvení z domácí kuchyně, návštěvníci
mohou ochutnat domácí koláčky, cukroví
a jiné, nejen sladké dobroty.
Srdečně zve pořadatel, Kulturní spolek
Jany Šafář Doležílkové

3. ročník Léta na kole
akce pro celou rodinu v sobotu 22. 6. 2019
Registrovaní účastníci obdrží při startu
účastnickou kartu a propagační materiály, mohou se zdarma zúčastnit prohlídek
a mají volný vstup na zábavné odpoledne.
Pro letošní rok chystáme dvě trasy, které povedou přes Hrabovou, Paskov, Novou
Bělou, Krmelín, Starou Bělou a Ostravu-Jih.
V čele s vámi pojedou starostové zmíněných obcí a obvodů.
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Uctění památky s pietním aktem
a položení věnců u pomníku padlým

29. 4. 2019 v 9 hodin.
Prohlídka vojenských historických vozidel
od 8 hodin před ZŚ T. G. Masaryka

fota: Hana Plačková

Ohlédnutí: 100 let republiky,
100 let života v Krmelíně
Skončila I. světová válka. Ztráta mužů,
otců a synů bylo velkou bolestí, přesto se
občané nové vlasti začali pomalu vracet
do běžného života. V té době zde řádila
španělská chřipka, která si vyžádala na
celém světě smrt několika desítek milionů lidí. 20. prosince 1918 překračuje pan
prezident T. G. Masaryk hranice našeho
nového státu. Již druhý den byl slavnostně
uvítán v Praze. I krmelínští občané zprávu
o návratu prvního československého prezidenta nové vlasti uvítali s nadšením. Byly
to první dny svobody a každý si je užíval,
jak uměl.
Již od 1. do 6. března 1919 se začalo
provádět okolkování bankovek. Na krmelínské občany přišla ale ještě větší rána. Již
delší dobu churavěl starosta obce Krmelína pan František Černík. Nikdo však netušil, že nemoc je tak zákeřná a že tak brzo
sklátí tak statného muže. Dne 9. března
1919 byl pan starosta Černík odvezen do
sanatoria v Moravské Ostravě, kde byl ještě
téhož dne operován. Při operaci se zjistilo,
že trpí rakovinou žaludku a jeho stav byl
hodně špatný. Dne 10. března pan František Černík zemřel, bylo mu 47 let. Pohřeb
se konal již 12. března a zúčastnilo se ho
mnoho občanů naši obce, v čele s radními
a učitelským sborem. Zemřelý byl upřímným přítelem školy, proto v něm škola
ztratila mnoho. Také za války byl obětavý,
pomáhal, jak jen mohl. Již 15. června 1919
se konaly první všeobecné volby do obcí
republiky Československé. Starostou obce
byl zvolen pan Rudolf Jarolím, zahradník
v Krmelíně.
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Roku 1919 se udála ještě jedná veliká
událost týkající se obce Krmelína. Tohoto
roku dovršil 40. rok učitelské služby pan
řídící učitel Alois Šulc. Citujme ze školní
kroniky pana řídícího: Již delší část před
mým odchodem pozoroval jsem v obci
zvláštní nebývalý ruch. Konaly se po tajnu přípravy k mému odchodu, který stanoven byl na neděli, dne 17. srpna 1919
o 10. hodině dopoledne. Jaká překvapení
mě tohoto dne čekala, jak se ten dobrý
a vděčný lid se mnou rozloučil, nedá se
ani vylíčit. To nejlépe by popsal pozorovatel nestranný. Na silnici a na úbočí silnice
u školy shromáždilo se skoro veškeré obyvatelstvo zdejší obce. Pan starosta Rudolf
Jarolím zahájil krátkým proslovem slavnost
a odhalil pamětní desku, kterou z vděčnosti a lásky mi poříditi dalo zdejší obecní
zastupitelstvo. Byl to pro mne nejdojemnější okamžik mého života. Tato pamětní
deska umístěna je na chodbě zdejší školy
(nyní Obecní úřad), ve které jsem 36 a půl
roku nepřetržitě učil. Po několika proslovech a dalších darech, mi předali dva žáci
naší školy Oldřich Malík a Aloisie Kaločová
za celé žactvo krásný obraz, znázorňující 2
skupiny žáku, 2 skupiny žákyň, moji podobiznu z r. 1885 a z. r. 1919 a podobiznu
školy s následujícím věnováním: „Vděčné
památce svému zasloužilému vychovateli jeho poslední žactvo.“ Loučení bylo tak
dojemné, že nebylo jediného oka bez slz.
Nakonec poděkoval pan starosta všem
přítomným hostům i občanům za jejich
přítomnost, načež seřadil se nepřehledný
průvod a doprovodili mne všichni až na
hranici obce k samým Oprechticím.

Foto z archivu SDH Krmelín
„Nejstarší hasičská zbrojnice v Krmelíně“

Pan Alois Šulc napsal ještě jednu nádhernou pasáž.: Žij blaze a šťastně, dobrý
a vděčný lide temelínský, abys i ty takové vděčnosti a lásky se dožil, jakou jsi mi
stále prokazoval, hlavně ale jakou jsi dne
17. srpna 1919 mi najevo dal. Ne-li jinak,
dočkej se takové lásky a vděčnosti na
svých milých dětech.
Po odchodu pana Aloise Šulce nastal
nový problém, kdo bude místo něho novým ředitelem školy. Tím byl okresní školní
radou ustanoven dekretem ze dne 26. srpna 1919 učitel obecné školy ve Staré Bělé
p. O. Klein. Proti tomuto rozhodnutí se
ohradilo zastupitelstvo obce Krmelín
a požádalo pana učitele Kleina, aby místo nepřijal, že si ho občané nepřejí a že
by mu bylo těžko na škole působit. Učitel
Klein toto místo nepřijal. Nový konkurz byl
vyhlášen v říjnu. Jediným uchazečem byl
učitel Josef Ručka z Petřvaldu ve Slezsku,
byl rodákem ze Světlova. Jeho ustanovení
si přála také obec Krmelín. 20. ledna 1920

se stává pan učitel Josef Ručka ředitelem
na krmelínské škole.
I před sto lety se naší obci nevyhnul
vandalismus. K ránu 7. prosince 1919
vyvrátili v podnapilém stavu mladíci František Ručka a Cyril Mácha na krmelínském
hřbitově 8 pomníků. Tím způsobili majitelům pomníků škodu. Oba byli zatčeni
a dodání k soudu.
Ve dnech 16. - 20. února 1921 bylo provedeno v celé Československé republice
sčítaní lidu. V naší obci provedli sčítání
řídící učitel Josef Ručka a učitel František
Nenička jako sčítací komisaři. Krmelín měl
při sčítání celkem 1079 obyvatel z toho
538 mužů a 541 žen (a to ze všech tří osad).
Osada Krmelín 588 občanů, Světlov 327
občanů a Starý dvůr 164 občanů. V Krmelíně byl počet domů 86, na Světlově 42 a na
Starém dvoře 23. Celkem bylo v obci 151
domů.
Kronikářka obce Krmelín
Martina Helísková
Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2019
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DŮLEŽITÁ VÝROČÍ
14. března
1939
vyhlásilo
Slovensko
samostatný
stát.

50 let od
upálení
Jana
Palacha

80 let od vpádu nacistů
15. 3. 1939
Letošní rok možná není svým datem
tak významný jako ten předchozí, přesto
se najdou události, na které nelze zapomínat.
Jednou z nich je okupace českých zemí
nacistickým Německem, od níž letos uplynulo 80 let, které si Česká republika připomněla 15. března. Byl vyhlášen protektorát
Čechy a Morava, který se stal podle výnosu
nacistického vůdce Adolfa Hitlera součástí
německé Třetí říše. Začalo jedno z nejtemnějších období české historie - pronásledování Židů, zatýkání a popravy skutečných
i domnělých odpůrců režimu, uzavření
vysokých škol či nucené práce obyvatel
protektorátu pro Říši.
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Jan Palach student
historie
a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,
který obětoval svůj život na protest proti
potlačování svobod a pasivnímu přístupu
veřejnosti[ po začátku okupace Československa armádami států Varšavské smlouvy.
Dne 16. ledna 1969 se zapálil v horní části
Václavského náměstí v Praze. S rozsáhlými
popáleninami byl převezen do nemocnice,
kde po třech dnech zemřel.

20 let od vstupu České
republiky do NATO
Česko si letos připomíná 20 let od vstupu do NATO. 12. března 1999 naše země
společně s Polskem a Maďarskem rozšířili
alianci jako první z postkomunistických
zemí. O pět let později byly do aliance přibrány další státy včetně Slovenska.
Ing. Yveta Kovalčíková

Ze sbírky pana Leoše Jarolíma
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Rozhovor s Krmelákem
Alešem Maralíkem
Poslední dům na okraji Světlova směrem na Proskovice patří výjimečnému
člověku, který svůj život zasvětil krásnému koníčku spojenému se značkou Tatra,
panu Aleši Maralíkovi. Je až neuvěřitelné,
co všechno se dá s takovým koníčkem
zažít, když se mu věnujete takzvaně „na
plný plyn“ od dvanácti let. Panu Maralíkovi letos bude 87 let a zážitky s tatrovkami
by vystačily na tlustou knihu. Tolik prostoru nemáme, ale alespoň stručně chceme
něco málo Krmelákům o našem spoluobčanovi napsat. Pan Maralík, když už něco
dělá, pak pořádně…říká se tomu „stará
škola“...jak sám s úsměvem říká, mladí dnes
neumí to, co jsme v jejich letech museli umět my. Po dokončení průmyslovky
pracoval jako konstruktér, je autorem 14
patentů. Do Krmelína se přiženil ze Staré
Vsi n. O. a postavil na Světlově dům. Pracoval v šedesátých letech i jako nestraník
v komisi místního hospodářství pro obec
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Krmelín. Ale jeho hlavní vášní jsou odmala motory a celoživotní láska k osobním
vozům Tatra. S tatrovkami procestoval 14
zemí Evropy, byl s nimi třeba za polárním
kruhem nebo v Alpách ve výšce 2571 m n.
m. Mezi fanoušky a milovníky Tatry je velikou autoritou přesahující hranice Evropy.
Jak sám neskromně říká „Když si někdo
neví rady, přijde, ať je z Německa nebo
z Ameriky“.

Položil jsem panu Maralíkovi pár otázek.
Povězte nám, jak všechno ve dvanácti
letech začalo? Co spustilo to nadšení pro
tatrovky a motory vůbec?
Od dítěte mě lákaly motory, v mých 12
letech jsme doma měli motorku JAWA 250
Speciál předválečná, tenkrát to byla vzácnost, spolužáci z Krmelína by si určitě vzpomněli, chodili se mnou do školy i Krmeláci,
třeba Milan Mácha nebo Jan Šperlín. Pak
jsem ještě na učilišti dělal řidičák hned na
auto, jezdil jsem na lekcích s vozem Tatra
57 a v té době Tatra vyrobila nový model
který předběhl dobu – Tatru 87, strašně se
mi líbila, ale bohužel byla v té době jen pro
prominenty.
Jaké tedy bylo Vaše první auto?
První bylo americké auto Graham Paige, myslím, že ještě dneska má někdo
z něho udělaný traktor v Brušperku.
K vysněné 87 jsem se dostal až o pár let

později, koupil jsem jí od jednoho havíře
z Karviné za 5 500 Kč, dnes má cenu 4,5
mil. A hned jsem s autem vyrazil na cesty,
první myslím byla cesta na dovolenou na
Balaton a jih Maďarska.
Kde jste se o tatrovkách tolik dověděl,
kdo vás všechno naučil?
Tenkrát byly sportovní kluby, od mala
jsem byl ve Svazarmu, jezdili jsme společně na závody na srazy, na dovolené a já
všechno nastudoval z katalogů vlastní
pílí. Musel jsem všemu porozumět do úplné podstaty, jak se říká, do šroubku např.
pochopit i materiály, z kterých se díly vyráběly. Dlouhá léta jsem pak dělal činovníka
Svazarmu a testátora historických vozidel
pro Severomoravský kraj. Byl jsem v tříčlenné komisi, která schvalovala, jestli je
historické vozidlo správně renovované
a způsobilé jako veterán. To víte, někteří mě neměli rádi, vyžadoval jsem vždy
pečlivé zachování stavu, tak jak bylo auto
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továrně vyrobeno. V komisi jsem byl ještě
v loňském roce.
Jak jste získal takovou autoritu?
Rukama mi prošly stovky tatrováckých motorů, dělal jsem renovace motorů i celých aut do celého světa, ale hlavně
do Německa. Psali o mně nejen v českých
novinách a byl jsem i na titulce. Gott, Hav-
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lová a Maralík. V Německu mi v novinách
dali přezdívku Doktor Tatra. Bylo to proto,
že kam jsem přijel, třeba na veteránské
srazy, měl vždy někdo s tatrovkami nějaký
problém, a tak mne hned hledali a já to
opravil.
Jezdíte na srazy veteránů po celé
Evropě, zvou Vás na prestižní akce, kde
jste byl s Tatrovkou nejdál?

Projel jsem celou Evropu. Cesty neměřím, ale nejdál asi v Oděse nebo na severu za polárním kruhem u Nordkappu, je
to blíže severnímu pólu než Aljaška. Tam
a zpět to bylo více než 10000 km. S tatrovkou jsem jel i rally v Alpách nebo přes
Albánii do italského Terstu. Nikdo nechápal, jak mi ta auta krásně šlapou. Např. při
dlouhém alpském sjezdu všem hořely brzdy, říkám jim „Neumíte jezdit, musíte brzdit
motorem“!
Tak se zeptám jinak, kde v Evropě jste
ještě nebyl a chcete se někam ještě podívat?
Nebyl jsem ve Finsku nebo lépe řečeno
byl jsem jen na hranici a strašně rád bych si
ho projel. Měl jsem možnost tam jet kdysi
přes Sovětský svaz, ale to se mi nechtělo.
Tak snad ještě budu mít příležitost. A pak
bych rád znovu navštívil Stockholm, je to
krásné město, říká se mu Benátky severu.
Vidím u vás desítky ocenění, vítězných
pohárů, které je nejcennější, které má pro
vás největší cenu?
Každé ocenění je vzpomínka, ty zahraniční pro mne mají větší váhu. Velmi si
cením např. 2. místa s Tatrou 87 ve Francii,
ve městě LeTroyes, je tam největší muzeum Bugatti na světě. Byla tam konkuren-

ce 350 veteránů a soutěž spočívala také
v „jízdě elegance“, kde jsem získal nejvíce
bodů.
Máte nějakou veselou historku z cest
nebo kuriózní nehodu?
Za celý život jsem neměl jedinou
dopravní nehodu. Ale úsměvných historek
mám hodně. Třeba když jsem jel z Rakouska ze srazu veteránů do Itálie a po cestě
jsem potkal Francouze s nefunkční T603
odstaveného u cesty. Přivolal i žluté anděly, ale nikdo si s tím nevěděl rady. Kouknu
na to a za 15 min měl opraveno, měl tam
problém v elektrice. Pak napsal ten frantík
do novin, že samotný Bůh poslal Maralíka
na dálnici z Rakouska do Itálie v tu dobu.
Nasmáli jsme se tomu s manželkou, která
mne vždy doprovázela jako navigátor.
Slyšel jsem, že jste manželku nikdy za
volant nepustil. Je to pravda?
Ano, je to pravda. U mě vždy platilo, že
fajfka, manželka a auto se nepůjčuje. Tečka.
Kolik tatrovek prošlo za celý život
vašima rukama?
Budou to asi stovky, možná tisíce nepočítám to. Mimochodem ten frantík, co jsem
ho zachránil na dálnici mi pak poslal to
svoje auto na celou generálku. Sám jsem
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měl mimo svou milovanou Tatru 87 ještě
Tatraplán, ale technicky to nebyl zázrak, 87
byla propracovanější a samozřejmě T603.
Na jedné ještě teď pracuji, chci s ní letos
navštívit to Finsko. Troufám si říct, že to
bude nejdokonalejší T603 na světě. Vše je
původní, propracováno s naprostou precizností, dokonce části motoru jako vačky apod. jsem zdokonalil. Používám jiné
materiály, aby auto zvládlo delší cesty.
Kdysi konstruktéři takové možnosti neměli, materiály s dnešními vlastnostmi nebyly
dostupné.
Co Vám dnes dělá největší radost a co
Vás třeba štve?
Štve mně, že v zahraničí si mne více váží
než doma. Např. domovský Veterán klub
Tatra Kopřivnice nemá tolik uznání. Ale to
tak bývá tady kolem komína je atmosféra
vždycky jiná. A taky by člověk potřeboval
zdraví a více sil, to už v mém věku je znát.
Radost mi dělá práce. Dodělávám poslední
auto a bude dokonalé.
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Občas si rád zajdete se sousedy popovídat u pivka v domácké atmosféře hospůdky u Blechů, co říkáte na dnešní Krmeláky a rozvoj obce?
Je vidět, že Krmelín se rychle rozrůstá
a investuje se tady, líbí se mi nový chodník,
dokonce v zimě udržovaný, to je příjemná
novinka. Co se vytrácí jsou přátelské sousedské vztahy, kdy si lidé navzájem pomáhali a respektovali se. Dnes tu bydlí i zlí
a uzavření lidé nikdo je v podstatě nezná,
nikdo o nich nic neví, to na vesnici dříve
tolik nebylo. Mít dobrého souseda dneska
je jako vyhrát milión.
Děkuji Vám za rozhovor a přeju stálý úsměv, zdraví a elán do práce a ať Vám
s Tatrou vyjde plán rally do země tisíce
jezer.
Ing. Jiří Černík, ml.
Foto archiv pana A. Maralíka,
Ing. Jiří Černík ml.

Kominictví
Radovan Polakovič
IČO 74447971, mobil 605 37 97 99
• Kontrola spalinových cest 330 Kč
• Frézování a vložkování komínů
• Čištění komínů a kouřovodu
• Veškeré kominické práce

