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Uzavření Obecního úřadu 
Krmelín pro veřejnost

Obecní úřad Krmelín od 16. 3. 2020 
zrušil úřední hodiny pro veřejnost, a to do 
odvolání. Doporučujeme občanům, aby, 
komunikovali s pracovníky obecního 
úřadu prostřednictvím telefonu nebo 
emailovou korespondencí, která bude 
v rámci možností vyřízena tel. spojení:

558 674 046, 558 637 911, 558 674 085, 
+420 605 298 615, +420 730 134 197, 
+420 724 135 569
v úředních hodinách Obecního úřadu 
obce Krmelín.
e-mail: krmelin@krmelin.cz

V případě platby poplatků využívejte, 
prosím, především bezhotovostní převo-
dy dle dispozic, které obecni úřad všem 
plátcům včas rozesílá (číslo účtu Obce 
Krmelín: 1681981389/5500, Raiffeisen-
bank a. s.).

Veškeré dostupné informace jsou mj. 
zveřejněny na internetových stránkách Mo-
ravskoslezského kraje www.msk.cz i obce 
Krmelín www.krmelin.cz

Informační linka v souvislosti 
s koronavirem: 1212

V případě vážných zdravotních 
problémů či ohrožení života 
volejte linky 155 a 112

Bezplatná Linka seniorů 
na telefonním čísle
800 200 007

(v provozu od 8 do 20 hodin). Volajícím 
pomůže: zorientovat a najít správné infor-
mace, zprostředkovat kontakt na organiza-
ce, které mohou pomoci v místě, propojí se 
s dobrovolníky, sestavit krizový plán, sdílet 
jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí)

Pokud máte důvodné podezření, že 
jste se nakazili novým typem korona-
viru, obraťte se na příslušnou krajskou 
hygienickou stanici. Tu je třeba volat 
hlavně v případě, že:

•	 Jste	se	vrátili	ze	zahraničí
•	 Byli	jste	v kontaktu	s někým,	kdo	se	ze	

zahraničí vrátil a zároveň pociťujete 
příznaky nemoci

•	 Byli	jste	v kontaktu	s někým,	u koho	se	
nákaza koronavirem potvrdila

Kam se obrátit v případě 
psychických obtíží?

Psychologická podpora po 
telefonu pro seniory:

ELPIDA – linka seniorů:
800 200 007 

(denně od 8 do 20 hod.) – ZDARMA

Linka na pomoc seniorům:
840 111 122

Koronavirus kontakty
Informace Obecního úřadu Krmelín
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Senior telefon Života 90:
800 157 157 (nonstop) – ZDARMA
Linka pro seniory
792 308 798 

(NNO Seniorem s radostí): 

Zelená linka anděla strážného:
800 603 030 

(denně 24 hod pro seniory a blízké), 
web: andelstrazny.eu – ZDARMA

Linky psychologické pomoci 
a podpory pro děti

Linka bezpečí pro děti:
116 111 

– ZDARMA

Linky psychologické pomoci 
a podpory pro dospělé

Linka důvěry CKI PL Bohnice: 
284 016 666 (nonstop)

Linka první psychické pomoci: 
116 123 (nonstop) – ZDARMA

Linka psychopomoci: 
224 214 214 (Po-Pá, od 9 do 17 hod.)

Linka pro rodinu a školu:
116 000 (nonstop) – ZDARMA

Pražská linka důvěry: 
222 580 697 (nonstop)

Rodičovská linka Linky bezpečí: 
606 021 021 (v Po-Čt od 13 do 21 hod., 
v Pá od do 17 hod.)

Vojenská linka psychologické pomoci:
973 255 140, 973 255 141, 973 255 142, 

web: psychologove.army.cz

Zelená linka anděla strážného: 
800 603 030 
(denně 24 hod pro seniory a blízké), 
web: andelstrazny.eu – ZDARMA

Linky určené seniorům 
a lidem v karanténě podle krajů:

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – OSTRAVA

Zelená linka 800 199 922
(nonstop)
ve spolupráci s ADROU, pomáhá osamělým 
seniorům a lidem v karanténě.

Kam se obrátit, pokud mám 
další dotazy ke koronaviru?

V případě, že máte další dotazy týkající se 
koronaviru a nemoci COVID–19, můžete se 
obrátit například nonstop linky

Státního zdravotního ústavu

725 191 370, 724 810 106 nebo 
725 191 367

Aktuální informace najdete také na 
stránkách Státního zdravotnického ústa-
vu nebo ministerstva zdravotnictví.
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Ochrana před 
koronavirem

1. Používání roušek 
a respirátorů

Jednoduché	 papírové	 nebo	 látkové	
roušky poskytují částečnou ochranu ně-
kolik desítek minut, přesněji do té doby, 
než působením vlastního dechu zvlhnou. 
Látkové roušky je možné opakovaně pou-
žít po přeprání ve vodě teplejší než 60 °C 
a přežehlení, papírové roušky jsou jedno-
rázové.

Respirátory, které poskytují vyšší stupeň 
ochrany, lépe těsní a déle chrání. Používají 
je především zdravotníci, kteří jsou vysta-
veni značnému riziku infekce po dlouhou 
část své pracovní doby.

Při pobytu ve volné přírodě je povinnost 
nosit roušku. Rouška má v tomto případě 
dvojí účel: omezuje vylučování viru do 
okolí tzn. chráním osoby kolem sebe a zá-
roveň chráníme sami sebe.

V  uzavřených prostorách se potřeba 
roušky musí posuzovat individuálně, v zá-
vislosti na čtyřech okolnostech: hustota 
lidí, riziko, že některý z  přítomných je za-
sažen infekcí, přítomnost seniorů a  osla-
bených osob, možnost účinného větrání. 
Roušku by měl nosit každý, kdo má pro-
jevy respirační infekce, ale samozřejmě ji 
mohou nosit i ti, kteří se potřebují chránit.

2. Hygiena rukou

Doporučuje se mýt si ruce důkladně 
mýdlem několikrát denně  – nejméně 20 
sekund.	 Je	 nezbytné	 vyvarovat	 se	 v  ma-
ximální možné míře sahání na předměty, 
kterých se nedávno dotýkalo mnoho ji-
ných lidí (držadla, tlačítka, kliky). Při čas-

tějším pobytu ve veřejných prostorách se 
doporučuje pořídit si dezinfekční prostře-
dek na ruce eventuálně používat rukavice. 
Doporučeje se i  nošení brýlí. Zvláštní po-
zornost je v  tomto ohledu třeba věnovat 
malým dětem, které by v dopravních pro-
středcích měly mít rukavice. V obchodech 
pozor na volně položené potraviny, které 
se bez další úpravy konzumují (housky 
a rohlíky v kontejnerech). K placení je lépe 
používat karty a nezapomínat na hygienu 
rukou i po zadání PIN.

3. Ostatní základní pravidla

Kašlat a  kýchat do kapesníku na jedno 
použití nebo loketní jamky, nikoli do dlaně.

Ke smrkání používat jen papírové ka-
pesníky, které se hned po použití vyhazují 
do odpadkových nádob nebo do igelitové-
ho sáčku, rozhodně by se neměly kapesní-
ky vracet zpět do kapes nebo do kabelek.

Mýt nebo dezinfikovat si ruce po smrká-
ní nebo jiné manipulaci se sekrety z dýcha-
cích cest.

Po dotyku předmětů, které mohly být 
kontaminovány, si člověk nemá sahat na 
obličej, především do okolí očí, nosu a úst 
dříve, nežli si důkladně očistil ruce.

Místnosti, ve kterých se lidé zdržují delší 
dobu, je vhodné často větrat.

Protože proti koronavirům dosud není 
k dispozici žádná účinná specifická léčba, 
doporučuje se aspoň podporovat stav 
imunitního systému, tj. dostatečně spát, 
zdravě se stravovat a dodržovat dostateč-
ný pitný režim, užívat vitamin C a podob-
ně.

Neméně důležitá je fyzická aktivita  – 
práce a  chůze po zahradě, cvičení doma 
atd.

I  v  tuto dobu se doporučuje nezapo-
mínat na své koníčky, telefonický kontakt 
s rodinou, přáteli. Vyhraďte si dobu na pří-



Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2020 7

ČESKÁ ASOCIACE
ERGOTERAPEUTŮ

1. Stanovte si denní rutinu. Rutiny po-
skytují strukturu a účel.

2. Vyvažujte aktivity v  každém týdnu. 
Pokuste se vyvážit aktivity v každém týdnu 
tak, abyste získali ideální kombinaci práce 
(činnosti, které je třeba udělat), odpočinku 
a volného času.

3. Přemýšlejte o  činnostech, které jsou 
pro	vás	nejdůležitější.	 Jaké	 jsou	 jejich	dů-
ležité části? Můžete je upravit tak, aby se 
daly provádět i v domácnosti? Např. místo 
navštěvování nějakého kursu, podívejte se, 
jestli není něco on-line.

4. Stanovte si denní cíle, abyste dosáhli 
pocitu úspěchu. To může zahrnovat také 
práci na seznamu věcí, které máte již dlou-
ho v úmyslu udělat, ale ještě jste se k nim 
nedostali.

5. Identifikujte spouštěče, kvůli kterým 
se necítíte dobře. Hledejte způsoby, jak je 
omezit nebo se s nimi popasovat.

6. Promluvte si s rodinou, přáteli a sou-
sedy. Pomůžete jim tak pochopit, jak se 
cítíte a jak vám mohou pomoci. Můžete si 
třeba popovídat on-line?

7. Šetřete se, jezte a pijte zdravě, zařaď-
te ovoce, zeleninu a  dostatek vody pro 
podporu vaši imunity a pro nabrání nové 
energie.

8. Vyvarujte se příliš dlouhého setrvání 
bez pohybu. Cvičení a  pravidelný pohyb 
udržují kondici a  sílu. Pokud pracujete 
z  domova, udělejte si pauzy a  najezte se 
někde jinde než u svého pracovního stolu.

9. Dobře a kvalitně spěte. Pokud s tím-
to bojujete, zkuste se vyhnout čaji a kávě 
pozdě odpoledne a  večer, dejte si vanu, 
používejte zatemňovací závěsy, poslou-
chejte příjemnou hudbu nebo vyzkoušejte 
hluboká dechová cvičení

10. Komunikujte, snažte se zůstat v kon-
taktu s okolím. Ať už telefonicky nebo tře-
ba jen přes plot.

jem aktuálních informací s médií 2x denně. 
Vyvarujte se neustálé komunikace přes 
sociální	sítě.	Braňte	se	stresu	a negativním	
náladám.

Zůstávejte více doma

Lékařskou pohotovostní službu má 

smysl volat při podezření na komplikaci 
koronavirové infekce, především tehdy, 
jestliže člověk pociťuje narůstající dušnost. 
V  takovém případě je obvykle potřeba 
hospitalizace.

 
Zpracoval 18. 3. 2020 MUDr. Jozef Chmelo 

+ zdroj – www.lidovky.cz (experti z Bulovky)

TIPY A RADY
při karanténě nebo dlouhodobém pobytu 

v domácím prostředí
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Slovo starostky

Vážení občané,
velké dějiny se nestarají o naše individu-

ální sny, touhy a osobní cíle. Stejně tak je 
tomu i dnes, kdy celý svět živelně zasáhla 
pandemie koronaviru a přinutila nás zasta-
vit se, změnit naše chování, a především si 
uvědomit, že nejsme bezvýhradnými pány 
tohoto světa a občas se musíme přizpůso-
bit zásahu vyšší moci.

Opatření k zabránění šíření 
koronaviru COVID – 19

Obec Krmelín v  souladu s  opatřeními 
Vlády České republiky, byla nucena apli-
kovat řadu nutných restriktivních a hygie-
nických opatření, včetně uzavření Základní 
školy, Mateřské školy, knihovny a omezení 
přístupu veřejnosti v  budově Obecního 
úřadu. Další opatření následovala.

Povinné nošení roušek aneb 
„chráním Tebe, chráníš mě“

Na nařízení vlády obec reagovala té-
měř okamžitě a začala s roznáškou roušek 
těm nejzranitelnějším. Obecní pracovníci 
distribuovali do schránek látkové roušky 
všem obyvatelům starším nad 65 let, další 
skupinou byli obyvatelé 50 – 65 let. Roušky 
dostaly prodavačky ve všech prodejnách 
v obci, zaměstnanci pošty, hasiči a všichni, 
co si o roušky řekli. S distribucí roušek do 
schránek budeme nadále pokračovat, ne-
boť	jsou	stále	potřeba.	Je	možno	požádat	
i  o  dětské roušky. Obec zakoupila 1 000 
ks roušek a  více než 800 ks zatím dostala 
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od dárců. Z Moravskoslezského kraje nám 
zaslali 42 ks + 2 respirátory ffp 1. a dalších 
123 látkových čekáme z  ORP Frýdek-Mís-
tek. Vzhledem k situaci nedostatku roušek 
v nemocnicích a jiných zařízeních nepřed-
pokládám, že v nejbližší době dostaneme 
další ochranné pomůcky od státu, budeme 
si muset nadále poradit sami.

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem švadlenkám, které se pustily do 
šití roušek a  věnovaly je obci. Obec tak 
díky nim, spolu se zakoupenými rouška-
mi, může postupně uspokojovat potřeby 
všech občanů. Všem, kteří se této iniciati-
vy ujali, ať již šijí pro obec nebo věnují své 
roušky nemocnicím, policistům, hasičům, 
jiným institucím nebo „jen“ svým souse-
dům patří obrovský dík!!!

Poděkování patří: Adéle Pavlátkové, 
Jitce	Suchánkové,	Jitce	Brožové,	 Ivě	Sýko-
rové Nohelové, Miladě Lyčkové, Lence Ve-
čeřové, Lence Zborovské, Šárce Kopcové, 
Věře Zborovské, Yvettě Švrčkové a  všem 
jejich pomocníkům.

Musím poděkovat také obecním za-
městnancům, kteří rozdávali roušky i ve ve-
černích hodinách, o víkendech nad rámec 
své pracovní doby, jsou v denním kontaktu 
s  občany, pokud je potřeba, dovezou ná-
kup, léky, případně poradí, kam se mohou 
lidé s problémem obrátit.

Označení domu
Označení nemovitosti číslem popisným 

je	ze	zákona	o obcích	povinné.	Je	potřeba,	
aby čísla popisná byla umístěna na vidi-
telných místech a  dostatečně velká. Do-
ručování do neoznačených domů značně 
komplikuje práci našim zaměstnancům, 
kteří vzhledem k současné situaci omezení 
vzájemného styku, vhazují ochranné rouš-
ky do schránek, poštovním doručovatelům 
a složkám záchranných sborů. Pro rychlejší 
orientaci by pomohlo označení čísla domu 
na poštovní schránku, která je umístěna co 
nejblíže ke komunikaci. Někdy je to oprav-
du detektivní práce, najít číslo popisné, ale 
i schránku, nebo jména obyvatel domu.

Dodržování hygieny
Hlavně důkladným mytím rukou a dez-

infekcí používaných předmětů (kliky, klíče, 
mobilní telefony, klávesnice apod.) snížíte 
riziko možné nákazy.

Dezinfekce je, bohužel, po rouškách 
další nedostatkové zboží, obec objedna-
la větší množství dezinfekce a  bude ještě 
intenzivněji dezinfikovat veřejné budovy 
a prostranství v obci.

Žádáme také rodiče s dětmi, aby ome-
zili, pokud možno návštěvu prolézaček 
u školy, které je obtížné dezinfikovat.

Pomoc seniorům a lidem 
v karanténě

Senioři, lidé se zhoršeným zdravotním 
stavem, v  karanténě, či v  obtížné sociální 
situaci, kteří jsou vzhledem k bezpečnost-
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ním opatřením v nouzi, mohou kontakto-
vat telefonické linky Obecního úřadu. Naši 
pracovníci jsou připraveni pomoci – zajistit 
nákup, léky a další služby.

O rozvoz obědů nebyl ze strany občanů 
zájem, přesto pokud by vznikla potřeba, 
zájemci o obědy se mohou obrátit buďto 
přímo na provozovatele (viz důležité kon-
takty) nebo na obecní pracovníky.

Mobilní rozhlas Krmelín

Pokud ještě nejste zaregistrováni, do-
poručuji zaregistrovat se. Zasíláme přes 
něj aktuální krizové informace, ale také 
informace o dalším dění v obci, které Vám 

budou zasílány na e-mail nebo si můžete 
stáhnout aplikaci. Pro ty, kteří nemají e-
-mail nebo chytrý telefon, je možno zasílat 
SMS zprávy, za které obec platí.

Registrovat se lze na https://krmelin.
mobilnirozhlas.cz/, ale také prostřednic-
tvím aplikace Mobilní rozhlas, kterou stáh-
nete přes App Store nebo Google Play.

Seniorská obálka „do lednice“
jde o plastovou obálku, která obsahuje 

informační leták s  formulářem a  pokyny 
k  vyplnění, propisku a  magnet nebo sa-
molepku. Obálka slouží k  předání údajů 
(záchranným složkám) o zdravotním stavu, 
užívaných lécích, kontaktech na  příbuzné 
či blízké, v případě, že se senior v domác-
nosti ocitne v nebezpečí či ohrožení života. 
Samolepkou nebo magnetkou lze označit 
dveře lednice nebo dveře z  vnitřní strany 
bytu.	Jedná	se	o projekt	Moravskoslezské-
ho kraje. Obec pro své seniory objednala 
zatím 100 ks. Senioři nebo rodinní pří-
slušníci mohou o  tuto obálku požádat na 
Obecním úřadě. Obálky jsou v tisku a měli 
bychom je v nejbližší době obdržet.
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ČOV a odpady
Opět žádáme všechny občany, aby do-

držovali pravidla pro vypouštění odpad-
ních vod. S  nárůstem obyvatel, kteří jsou 
celý den doma, narostl také objem od-
váděných odpadních vod do kanalizace 
a  ČOV. Provoz je několikanásobně vyšší, 
což se dá zvládnout, co se nedá zvládnout, 
je vypouštění tuků, kusů jídla, různých 
pevných předmětů, předmětů hygieny, 
hlavně vlhčených ubrousků, plen apod.!!! 

Částečné	ucpání	kanalizace	na	ulici	Benát-
ské, se podařilo pročistit díky zásahu naší 
hasičské	jednotky	JSDH	Krmelín,	neboť	čis-
tící vůz firmy SmVak nemohl přijet z důvo-
du karantény obsluhující posádky.

Sběrné místo
Vzhledem k omezení svozové firmy OZO 

a  dalším bezpečnostním a  hygienickým 
opatřením byl mimořádný svoz zrušen. 
Většina obcí také uzavřela z  hygienických 
důvodů své sběrné dvory a místa. My jsme 
se rozhodli naše sběrné místo ponechat 
otevřené alespoň v  zimním režimu, aby 
občané měli nějakou možnost odpad ode-
vzdat. Přesto někteří odkládají odpad ke 
sběrným hnízdům separovaného odpadu, 
které denně musí naši obecní pracovníci 
uklízet a čistit.

Ve sběrném místě obecní pracovníci 
díky štěpkovači nadrtili hromadu větví, 
tato štěpka je k  dispozici pro občany Kr-
melína, kteří si ji mohou odvézt pro svoji 
potřebu. Možnost odběru v otevírací době. 
Otevírací doba Sběrného místa po dobu 
nouzového stavu: pondělí 8 - 9 hodin, so-
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bota 8 – 9 hodin. Prosím dodržujte pokyny 
obsluhy

Základní a mateřská škola
Obě školy využívají uzavření ke gene-

rálnímu úklidu, který normálně probíhá 
v době prázdnin. Zápis dětí do první třídy 
bude probíhat 14.  4.  2020. Zápis do ma-
teřské školy je naplánovaný na 5. 5. 2020, 
ale vzhledem k  okolnostem může být na 
pokyn MŠMT posunut. Sledujte prosím 
webové stránky školy, informace budou 
poskytnuty i přes aplikaci Mobilní rozhlas. 
Zápisy proběhnou bez přímé účasti dětí.

Cyklostezky
Po zimním období nás čeká úprava cyk-

lostezek. V době nedobrovolného student-
ského volna se naši Skauti nabídli, že po-
mohou s  ošetřením odpočinkových míst 
na	 obecních	 cyklostezkách.	 Jak	 se	 jim	 to	
povedlo budete moci posoudit při svých 
cyklojízdách kolem Krmelína, až bude 
ukončeno omezení pohybu osob. Skau-
tům za jejich iniciativu děkujeme.

Ořezy stromů a zeleně
Někteří z vás si jistě všimli, že Na Příčinici 

(směr	Nová	Bělá),	došlo	k razantnímu	oře-

zu	keřů	a stromů.	Bylo	odvezeno	také	velké	
množství odpadků, které ořez odhalil. Od-
padky jsou bohužel zpátky díky neukáz-
něným cyklistům a výletníkům, kteří i přes 
omezení pohybu osob vyráží na výlety po 
okolí Krmelína. Stejná situace je na Krme-
línském kopci nebo U Paleska. Věřím, že se 
nejedná o  občany Krmelína, ale výletníky 
z  Ostravy a  okolí. Ořezy zeleně proběhly 
i v jiných lokalitách obce.

Žádost o vyjmutí pozemní 
komunikace D 56 ze 
zpoplatněných úseků silnic

Vzhledem k vysokému nárůstu intenzity 
dopravy a  nadměrnému využívání obec-
ních komunikací, nebezpečných situací 
pro chodce, cyklisty a místní řidiče, zaslaly 
obce (Krmelín, Paskov, Žabeň, Staříč, Svi-
adnov, Fryčovice, Řepiště a  městské části 
Nová	Bělá,	Stará	Bělá,	Ostrava	Jih,	Ostrava	
Hrabová, Proskovice, město Frýdek Místek 
a Moravskoslezský kraj), ministrovi dopra-
vy opětovnou žádost o vyjmutí úseku ko-
munikace D 56 mezi Ostravou a Frýdkem – 
Místkem. Odpověď z ministerstva – žádost 
by mohla být posouzena v roce 2021. Před-
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stavitelé těchto obcí se dohodli, že uděla-
jí vše pro to, aby D56 byla alespoň v roce 
2021 bez poplatku.

Školní hřiště
V  současné době je stavba připravena 

na	 dokončení	 pokládky	 povrchu.	 Jelikož	
firma zaměstnává i  pracovníky ze Sloven-
ska, vzhledem k  opatřením, je možné, že 
se práce na dostavbě školního hřiště pro-
dlouží.

Hasičská zbrojnice
Naopak rekonstrukce hasičské zbrojni-

ce je v plném proudu, a jak to vypadá, na-
vzdory nárůstu víceprací, které vyplynuly 
po čas rekonstrukce, bude oprava dokon-
čena ještě s předstihem.



Krmelínský zpravodaj – číslo 1/202014

Projektové dokumentace
Dokončuje se práce na projektové do-

kumentaci chodníku na ulici Školní a Kos-
telní, další projekt se zpracovává na komu-
nikaci ulice Luční.

Dotace
Obec zažádala o  dotaci na herní prvky 

v obci, dále na velkoobjemové kontejnery 
do sběrného místa, kde součástí dotace by 
měla být rekonstrukce oplocení sběrného 
místa. Čekáme na vyjádření jednotlivých 
ministerstev. Na Moravskoslezský kraj byla 
podána žádost o  dotaci na projektovou 
dokumentaci	 chodníku	 Benátská,	 Školní	
a Světlovská.

K  již přidělené dotaci na projektovou 
dokumentaci „Náves“ došlo z  kraje vyjád-
ření, že vzhledem k  současné nepříznivé 
situaci, kterou způsobuje koronavirus, se 
očekávají negativní dopady taky na eko-
nomiku na celosvětové úrovni. Z  tohoto 
důvodu se kraj snaží své náklady, souvise-
jící s uzavřenými smlouvami v rámci indivi-
duálních dotací a dotačních programů co 
nejlépe naplánovat a  rozvrhnout v  čase. 
Může se tedy stát, že budou některé dota-
ce zmraženy, nebo dokonce zrušeny.

Na závěr
Hektičnost vývoje posledních dní na 

nás kladla obrovské nároky na organizaci 
a řízení. Občas můžete mít pocit, že by věci 
mohly fungovat lépe a rychleji. Stejně jako 
ostatní se však učíme za pochodu a dělá-
me, co je v  našich silách. Tvrdá opatření, 
související s  šířením koronaviru, se dotkla 
životů nás všech, všichni si přejeme, aby se 
náš život zase vrátil do „starých kolejí“, ale 
každý z nás musí přispět. Tím nejdůležitěj-
ším nástrojem je hlavně disciplína.

Neklesejme na mysli z reality okolo nás, 
radujme se z  toho, co jsme možná znovu 
objevili  – soudržnost, pokoru a  toleranci. 
V této mimořádné době si pomáháme na-
vzájem, řada z vás nabízí pomoc obci, se-
niorům i sousedům. Vážím si toho a chtěla 
bych všem alespoň tímto způsobem podě-
kovat a popřát Vám krásné a klidné Veliko-
noce, pohodové jarní dny, a hlavně pevné 
zdraví.

Společně to zvládneme!!!
Vaše starostka Yveta Kovalčíková



Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2020 15

Financování hlavních akcí 
Obce Krmelín v roce 2019 

Opravy a investiční akce  cena hrazeno
ukončené v roce 2019 celkem v Kč z dotace Kč

Projekt.dokum. - chodník Paskovská 339 102,50 253 818,22
Chodníky včt. osvětlení kolem kruh.objezdu 3 937 802,56 0,00
Kanalizace	II.	Etapa	(Zahrad.,Na	Brodě,	Světlovs.)	 12	203	718,43	 6	287	164,78
Klimatizace Knihovny a OÚ 417 704,10 0,00
Veřejné osvětlení obce - snížení ener.náročnosti 4 291 787,72 1 695 437,00
Oprava	propustku	na	Nový	svět	z	ul.Brušperské	 1	380	679,97	 0,00
Kompostéry II.vlna - 300ks 1 134 012,00 962 984,55
Štěpkovač 611 897,00 520 112,45
Vánoční osvětlení (okolí kruh.objezdu) - 1. část 94 362,30 0,00
Elektrická nákladní tříkolka  59 290,00 0,00
Opravy na ČOV včt. výměny elektrocentrály 529 756,31 0,00
Oprava střechy skladu obce v provozovnách 66 545,16 0,00
Opravy obecního rozhlasu  95 509,00 0,00
Rekonstrukce části elektrorozvodů ve ZS 62 920,00 0,00
Opravy chodníků, asfaltů u kruhového objezdu 514 172,00 0,00
  
Akce rozpracované přecházející  předpokl. schválená
do roku 2020 cena celkem dotace Kč

Hřiště pro ZŠ 7 757 082,88 0,00
Náves v obci Krmelín - Projektová dokumentace 750 000,00 487 500,00
Hřbitovní zeď s kolumbáriem 0,00 0,00
Protipovodňová	opatření	-	Bezdrát.rozhlas	 4	112	911,00	 2	878	743,70
Rekonstrukce hasičské zbrojnice  3 381 603,08 0,00
Dotace na kotlíkového specialistu  330 000,00 330 000,00
  
Finance uložené na spořících účtech a termínovaných vkladech, 
přijaté úroky za rok 2019 
 
 zůst. vkladu úroky za
Banka k 31. 12. rok 2019
Sberbank 25 244 653,44 204 600,25
Raiffeisenbank od 9/2019 20 236 398,00 0,00
J&T	bank	do	9/2019	 0,00	 176	398,56



Krmelínský zpravodaj – číslo 1/202016

Zastupitelstvo obce na svém 
8 zasedání dne 19. 12. 2019

Schválilo

1) Dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo „Školní 
hřiště v Krmelíně“ a pověřuje radu obce 
k  jednání s  právním zástupcem vůči 
projektantovi školního hřiště.

2) Pokračování v  projektové dokumenta-
ci p. Vítězslav Dernický pohřební ústav 
CHARITAS, s.r.o. a rada obce bude jednat 
s panem	Ing.	Josefem	Bočkem	o přístu-
pové komunikaci k jeho objektům.

3) Obecně závaznou vyhlášku obce Krme-
lín č. 1/2019 o místních poplatcích

4) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 
o  stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálního odpadu a  na-
kládání se stavebním odpadem území 
obce Krmelín

5) Smlouvu o  smlouvě budoucí darova-
cí  – Moravskoslezský kraj  – darování 
hmotné nemovité věci, pozemku parc. 
č. 1052/4

6) Smlouvu o poskytnutí návratné finanč-
ní výpomoci z  Programu obce Krmelín 
pro poskytování návratných finančních 
výpomoci na předfinancování výměny 
kotlů na pevná paliva v rámci programu 
„Kotlíkové dotace v  Moravskoslezském 
kraji – 3. výzva

7) Poskytnutí návratné finanční výpomo-
ci – viz. Příloha

8) Úplaty za odvádění odpadních vod 
(stočné) v  roce 2020 ve výši 38,83,– Kč 
bez DPH od 1. 2. 2019

9) Návrh směrnice č. 1/2020 Rady obce Kr-
melín o tvorbě a čerpání sociálního fon-

du obce Krmelín a návrh tvorby a použi-
tí sociálního fondu obce Krmelín v roce 
2020

10) Stanovení měsíčních odměn neuvolně-
ným členům zastupitelstva obce za vý-
kon funkce s účinností od 01. 01. 2020.

11) Odměny neuvolněným členům zastu-
pitelstva k 1. 1. 2020 (měsíčně)

člen zastupitelstva obce 400 Kč
člen rady obce 3 500 Kč
člen rady obce pověřený poradní 

činností, související se zpracováním 
dokumentů týkajících se stavebních 
záležitostí 4 600 Kč

předseda výboru zastupitelstva 
obce 1 200 Kč

předseda komise rady obce 900 Kč
člen výboru zastupitelstva obce 450 Kč
člen komise rady obce 450 Kč
místostarosta 13 000 Kč

 Při souběhu výkonu několika funkcí se 
odměna neuvolněnému členu zastupi-
telstva obce poskytne pouze za výkon 
funkce, za níž podle rozhodnutí zastupi-
telstva náleží nejvyšší odměna.

12) Mimořádnou odměnu starostce obce 
v  souladu s  § 76 odst. 1 Zákona o  ob-
cích ve výši 30 000,– Kč za mimořádné 
pracovní nasazení při zajišťování inves-
tičních a kulturních akcí obce přesahu-
jících běžný rámec vykonávaných čin-
ností

13) Rozpočet obce Krmelín na rok 2020 
včetně pozměňujících návrhů

14) Střednědobý výhledu rozpočtu na rok 
2021 – 2022

Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce
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15) Rozpočtové opatření č. 17/2019
16) Program obce Krmelín pro poskytová-

ní návratných finančních výpomoci na 
přefinancování výměnu kotlů na pev-
ná paliva v  rámci programu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji – třetí 
výzva“

17) Dodatek č.2 ke smlouvě č. 12132591 na 
poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v  rámci operač-
ního programu životného prostředí

Zastupitelstvo obce na svém
9. zasedání dne 16. 1. 2020

Schválilo

1) Podání žádosti o dotaci na vybudování 
školního hřiště pro ZŠ Krmelín do pod-
programu Podpora obnovy a  rozvoj 
venkova v  roce 2020“ Projekt „Vybudo-
vání a obnova hřišť v obci Krmelín“

2) Schvaluje rozšíření dětského hřiště u zá-
kladní školy T.G. Masaryka Krmelín, vy-
budování dětského hřiště u  Obecního 
úřadu Krmelín a umístění fitness a wor-
koutových prvků na parcele č. 1089 
v k.ú. Krmelín.

3) Podání žádosti o dotaci na rozšíření dět-
ského hřiště u základní školy T.G. Masary-
ka Krmelín, vybudování dětského hřiště 
u Obecního úřadu Krmelín a umístění fit-
ness a workoutových prvků na parcele č. 
1089 v k.ú. Krmelín do programu „Pod-
pora obnovy a rozvoj venkova v roce

4) Odměny členům výborů a komisím, kte-
ří nejsou zastupiteli obce dle přiložené 
přílohy5)

5) Rozpočtové opatření č. 2/20206)
6) Obecně závaznou vyhlášku obce Kr-

melín č. 1/2020 o  místních poplatcích 
s účinností od 17. ledna 2020 a zároveň 
zrušuje OZV č. 1/ 2019 o  místních po-
platcích ze dne 11. 12. 2019

Zastupitelstvo obce na svém
10. zasedání dne 19. 2. 2020
 
Schválilo

1) Veřejnoprávní Smlouvu o  poskytnutí 
dotace z  rozpočtu Obce Krmelín -Tělo-
výchovná	Jednota	Sokol	Krmelín2)

2) Smlouvu o  poskytnutí dotace z  roz-
počtu Obce Krmelín pro Moravskoslez-
ský kraj - spolufinancování, Kotlíkové 
dotace v MSK – 2. výzva „

3) Schvaluje navýšení rozpočtu obce – in-
vestiční akce:,Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice“ o 1 000 000 Kč“

4) Rozpočtové opatření č. 4/2020
5) Žádost č.j. 134/2020 a  č.j. 135/2020 

o  poskytnutí návratné finanční výpo-
moci doručené dne 19. 2. 2020, hodnotí 
je jako kompletní, schvaluje poskytnu-
tí návratné finanční výpomoci ve výši 
200 000 Kč (č.j. 134/2020), 200 000 Kč 
(č.j.135/2020) na předfinancování výmě-
ny nevyhovujícího kotle na pevná pa-
liva za tepelné čerpadlo (č.j. 134/2020) 
a  za kotel na biomasu (č.j.135/2020) 
a schvaluje uzavření smluv o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci.

6) Převod financí na obnovu kanalizace 
dle Plánu financování obnovy na obdo-
bí 2018  – 2027 ve vlastnictví Obce Kr-
melín pro rok 2019 ve výši 1 109 000 Kč, 
které budou vedeny na spořícím účtu 
obce Krmelín

7) Plán financování obnovy vodovodů ve 
vlastnictví obce Krmelín pro období 
2019 – 2028 a zároveň schvaluje převod 
financí na obnovu vodovodů dle Plánu 
financování obnovy vodovodů pro ob-
dobí 2019  – 2028 ve vlastnictví Obce 
Krmelín pro rok 2019 ve výši 47 000Kč, 
které budou vedeny na spořícím účtu 
obce Krmelín

8) Navýšení odměn neuvolněným členům 
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zastupitelstva obce od 1. 4. 2020:
předseda výboru a komise 

 1 800 Kč měsíčně
člen výboru a komise 

 1 200 Kč měsíčně
člen zastupitelstva obce 

 900 Kč měsíčně

Níže uvádíme celoroční termíny odvozu 
velkoobjemového a nebezpečného odpa-
du. Objemné věci, které vám již dosloužily, 
můžete odložit do přistavených kontejne-
rů v těchto termínech a místech:

sobota
20. 06. 2020 dopoledne,
odvoz kontejnerů po 12 hodině

sobota
03. 10. 2020 dopoledne,
odvoz kontejnerů po 12 hodině

1) ulice Stará cesta

2) ulice Brušperská (plocha mezi prodej-
nou Hruška a  Sportovní halou v  centru 
obce)

3) ulice Na Brodě (před budovou Českého 
svazu chovatelů)

4) ulice Záhumenní 
(u sjezdu na ulici Paskovskou)

5) křižovatka ulic Školní, Světlovská 
a Za Křížem

6) parkoviště vedle hostince 
„Na Světlově“

7) ulice Hajní (před bytovkami)

8) 1 kontejner – elektroodpad – ulice Za-
hradnická, v  areálu sběrného místa 
(pouze 3. 10. 2020)

Přistavení mobilní sběrny na 
nebezpečné odpady

v pátek
02. 10. 2020 od 12 do 17 hod. 
plocha vedle Hasičského domu

v sobotu
03. 10. 2020 od 8 do 12 hod. 
parkoviště vedle hostince
Na Světlově

Upozornění:

Svoz může být zrušen 
v návaznosti na trvání 

nouzového stavu

Pověřuje

1) Radu obce pokračovat v  projednávání 
možného prodeje vodovodní sítě ve 
vlastnictví obce v  obci Krmelín jehož 
součástí je úřední odhad ceny obvyklé

Svoz a zneškodnění objemového odpadu 
a nebezpečného odpadu

od obyvatel obce v roce 2020
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Vážení spoluobčané,
věřím, že Vám všem, účastníkům ledno-

vého	Benefičního	koncertu,	se	vystoupení	
jednotlivých aktérů opětovně velmi líbilo. 
Bezprostřední	 bylo	 vystoupení	 dětí	 naší	
MŠ, opět nadchli účinkující školy základ-
ní a já byla nadšena pásmem dětí našeho 
spolčinka při místním kostelu, které na 
vánoční CD se zpěvem Radůzy, předvedly 
nádherné	pásmo	zrození	Pána	Ježíše.	Celé	
jejich vystoupení bylo velmi přesvědčivé, 
velké poděkování patří pí Mgr.  Lejskové, 
pod	 jejímž	 vedením	 pásmo	 vznikalo.	 Byli	
jsme svědky sólové ukázky hry na varha-
ny a skvělého vystoupení skupiny Michala 
Žáčka Scholy přívozského kostela, ve které 
skupina Mercedes potvrdila, že Kdo umí, 
ten umí!. Děkujeme, opět jsme byli nadše-
ni	a těšíme	se,	jestli	nám	Pán	Bůh	dá	zdraví,	
na	další	pokračování	řady	Benefičních	kon-
certů v místním kostele.

7.  března t.r. bylo 170  let od narození 
našeho prvního prezidenta T. G. Masary-
ka. I místní ZŠ je nositelem tohoto jména. 
A víte, že v blízkém okolí je 18 obcí i měst, 
jejichž škola je nositelem jména našeho 

prvního	pana	prezidenta?	Buďme	na	tento	
název školy patřičně hrdí!

28.  březen je výročím narození Učitele 
národů	 -	 J.	 A.	 Komenského.	 Svátek	 mají	
nejen pedagogové obou škol v naší obci, 
ale vzpomeňme i na ty naše, kteří pro nás 
zůstanou nezapomenutelnými. Paní uči-
telky, páni učitelé, blahopřejeme k Vašemu 
Dni učitelů a  přejeme hodně síly a  trpě-
livosti k  výuce všeho nového a  následně 
hodně spokojených žáků. Ať se Vám spo-
lupráce daří!

Popeleční středou 26. února se blížíme 
k  nejdůležitějším svátkům nás, křesťanů, 
ke svátkům plných pokory, ale především 
velké	naděje,	po	Velkém	pátku,	k Bílé	sobo-
tě, vzkříšení-Neděli velikonoční.

Cíleně se o tomto období takto rozepi-
suji i proto, že takto jsme byli rodiči i pra-
rodiči vychovávání a  znalost důležitostí 
tohoto období patří spolu s  tradicemi 
k všeobecnému podvědomí nás všech.

Nevím, jaké to bude v  letošním roce 
s  návštěvou kostelů. Dnem 12.  3. vyšla 
v médiích opatření.

Druhá neděle května bude patřit všem 
nám, maminkám. Patří i  těm, které již 
s námi nejsou a nikdy nebudou. Poděkuj-
me	i  jim	za	to,	že	nás	k víře	v Boha	vedly. 
Vážení spoluobčané, s  ohledem na one-
mocnění, o kterém se stále hovoří a jehož 
důsledků se oprávněně obáváme, buď-
me disciplinovaní a vzájemně ohleduplní. 
V této situaci mysleme i na druhé a děkuj-
me všem, kteří se o nás, s věkem 50+ stara-
jí.	 Jsou	to	zdravotníci,	hasiči,	zaměstnanci	
pošt, naše děti a pod. Vždyť již v r. 1962 S. K. 
Neumann byl autorem knihy Sám nejsi nic. 
A o to se prosím, naši spoluobčané, snaž-
me. Děkuji a  opatrujte se, buďte k  sobě 
ohleduplní	 a  věřme,	 že	 s pomocí	Boží,	 se	
opět budeme i  bez roušek, na sebe opět 
usmívat.

Zdraví Vaše Ludmila Adámková
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Dne 8.  května  2020 si připomeneme 
75. výročí od konce II. světové války. Vál-
ky, kdy lidstvo zažilo nespočet utrpení, 
strádání, ale hlavně smrti. I naše obec byla 
těmito útrapami a  bolestí poznamenaná. 
Každodenní strach, nejistota, připravovali 
občany obce o pocit svobody, ale zároveň 
si uvědomovali, že musejí vydržet, aby bu-
doucím generacím předali znovu osvobo-
zenou zemi. Někteří občané Krmelína, se 
nespokojili jenom s touto činností a začali 
intenzivněji bojovat proti fašistickým oku-
pantům a nebylo jich málo. Několik desítek 
krmelínských rodáků a občanů se zapojilo 
do	ilegální	činnosti.	Bohužel	18	jich	nepře-
žilo nástrahy II. světové války. Vzpomeň-
me tedy těch, kteří se již nikdy nevrátili do 
svých domovů.

Z  prvních obětí národního odboje byli 
tři mladí muži, teprve na prahu života stojí-
cí, které postihl stejný krutý osud:

1) † Zdeněk Linhart 
– zámečník, nar. 
19. 3. 1913 v Krmelíně

2) † Josef Tumlíř 
– zahradník, nar. 
15. 4. 1914 v Krmelíně

3) † Vilém Šimečka 
– dělník, nar. 
21. 7. 1913 v Krmelíně
Společně vstoupili do 

místní skupiny národního 
odboje (podplukovníka 
Klimka). Zatčeni byli ve 
stejný den 10. září 1941. 
Z Ostravy odvezeni do 
Brna a pak do Mauthausenu. Tam, podle 
zpráv, zahynuli téhož měsíce a téměř stejný 
den 15. listopadu 1941.

4) † František Holaň 
– důlní tesař, nar. 
16. 9. 1893 v Krmelíně
Z vězení se také nevrá-

til poslední volený staros-
ta obce. Ten se zapsal do 
srdcí krmelínských obča-
nů svým laskavým jed-
náním a neohrožeností za okupace. Zatčen 
byl 16. 3. 1942, pro poslech zahraničních 
zpráv a jejich rozšiřování na udání četníka 
Kašpara, který byl lidovým soudem za to od-
souzen k smrti. František Holaň trest 18 mě-
síců káznice, nepřežil. Zemřel v Briegu dne 
28. 1. 1943. Byl ubit lopatou, která mu k smrti 
zmučenému vypadla při práci z rukou.

5) † Mojmír Mácha  – pol. inspektor, nar. 
24. 2. 1912 v Krmelíně
V Praze na Pankráci byl 

sťat 22. 3. 1944. V Brně, 
kde působil, vstoupil do 
odbojové organizace sku-
piny „Morava“. Lidem, kte-
ří měli odejít za hranice, 
vystavil falešné legitima-
ce. Zatčen byl 11. 5. 1943.

Vzpomínky
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6) † Arnošt Balcar – horník, 
nar. 30. 7. 1906 
v Krmelíně
Přes čtyři léta bránil se 

smrti v žalářích. Zatčen 
byl 4. února 1941 pro ile-
gální činnost komunistic-
kou. Německý lidový soud 
ve Vratislavi odsoudil jej 
na tři a půl roku do káz-
nice. Gestapo ho po odpy-
kání trestu nepustilo. Útrapám podlehl dne 
11. února 1945 v koncentračním táboře ve 
Flossenbürgu.

7) † Štěpán Zezulka 
– řezník, 
nar. 23. 12. 1909 
v Krmelíně
Zúčastnil se povstání 

na Slovensku. Stal se čle-
nem okresního národního 
výboru v Dolním Kubíně. 
Po ztroskotání byl vězněn v Trsné, odkud jej 
Němci v neděli 28. ledna 1945 odvezli ještě 
s jedním Čechem a Polkou do lesa a tam je 
zastřelili.

8) † Karel Matýsek 
– soustružník, nar. 
v Krmelíně
Dvacátého šestého 

listopadu 1942 byl po-
slán s jinými mladistvými 
dělníky úřadem práce do 
Německa. Zde pracoval 
v chemických továrnách, 
kde byl zatčen pro rozši-
řování zahraničních zpráv mezi spoludělníky 
francouzskými a ruskými zajatci. Zahynul na 
pochodu smrti v Sangerhausen N. O.

9) † Alois Vávra – kapitán čs. letectva, 
nar. 13. 10. V Krmelíně
Věren své přísaze a re-

publice odešel do čes-
koslovenské zahraniční 
armády. Na vzdušných 
křídlech vzlétal nad bo-
jiště, aby v řadách našich 
nepřátel rozséval smrt 
a pomstil se za bezbran-
né oběti porobeného národa. Dne 18. listo-
padu 1943 se nevrátil z hlídkového letu nad 
Biskajským zálivem.

10) † Václav Kubík 
– obchodník, nar. 
9. 1. 1900 v Krmelíně
Byl zatčen v sokolské 

akci 8. října 1941. Vězněn 
byl v Brně a 16. 1. odvle-
čen do Osvětimi, odkud 
přišla zpráva, že zemřel 
7. března 1942.

11) † Alois Kaloč 
– krejčí, nar. 1. 5. 1904 
v Krmelíně
Zatčený byl 5. 12. 1942 

v  souvislosti s  dříve za-
tčenými švagry, otcem 
a dvěma sestrami. 7. led-
na  1943 byl odvezen 
z  Ostravy do Osvětimi 
a za 10 dní došla zpráva, že je mrtev.

12) † Vojtěch Mácha – 
řídící učitel, 
nar. 12. 3. 1888 
v Krmelíně
Byl nejstarší z krme-

línských obětí. Ruský le-
gionář, kapitán v záloze, 
posledně působící v Da-
lešicích u Moravského 
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16) † Vladimír Kurovec 
– dělník, nar. 29. 1. 1918
Stal se velitelem 

skupiny v  partyzánské 
brigádě	 Jana	 Žižky	 na	
Valašsku. Zatčen byl 
7.  března  1945, pak od-
vezen	 do	 Brna.	 Skončil	
v Mauthausenu v plyno-
vé komoře 10. 4. 1945.

17) † Hynek Tošenovský 
– pekař, nar. 
16. 7. 1912 
v Kopřivnici
Dle osvědčení velitele 

brigády majora Murzina, 
spolupracoval s party-
zány a hmotně je pod-
poroval. Z Krmelína se 
odstěhoval v roce 1940 
do Dolní Bečvy. Strašný trest mu Němci při-
soudili. Byl oběšen před prahem svého bytu, 
před očima ženy a dětí 23. listopadu 1944. 
Zatčen byl 5. 11. téhož roku.

18) † Oldřich Kaloč 
– nar. 17. 5. 1908 v Krmelíně
Paděláním spisů na 

pracovním úřadě ve 
Frýdku byl nápomocný 
ilegálním pracovníkům. 
Byl zatčen 18. 1. 1945 
a za necelé tři měsíce po 
zatčení k smrti uštván. 
Zemřel ve Flossenbürgu 
6. 4. 1945.

Napsala Martina Helísková 
(údaje převzaty z Krmelínského sborníčku)

Krumlova. Byl zatčen 8. 10. 1941 v sokolské 
akci a vězněn v Jihlavě a Brně. Koncem led-
na 1942 odvezen do Osvětimi, kde podle 
zprávy zemřel 15. 3. 1942.

13) † František Pavliska 
– nar. 30. 11. 1922 
v Čeladné, 
okres Místek.
Při pokusu začlenit se 

do zahraniční armády 
byl zatčen na rakousko-
-švýcarských hranicích 
asi 1. září 1944. Byl věz-
něn v Rosenheimu. Pak 
převezen do Vratislavi, Drážďan a na konec 
do Horního Litvínova v Čechách, kde dne 
12. 4. 1944 zemřel.

14) † Jaroslav Frýdecký 
– nar. 25. 12. 1920 
v Brušperku
Byl	zatčen	pro	přecho-

vávání zbraní 21. 1. 1944. 
Lidový soud ve Vratislavi 
jej odsoudil 17.  8.  1944 
k  smrti a  rozsudek byl 
vykonán téhož dne.

15) † Jan Jarolím 
– stolař nar. 1905, 
posledně bytem 
v Liboci u Prahy
Byl	 do	 Krmelína	 pří-

slušný.	 Bojoval	 v  praž-
ském květnovém povstá-
ní, kde padl hrdinskou 
smrtí, když v  čele své 
skupiny vedl útok proti 
Němcům, ukrytým za zdí 
kláštera	u sv. Markéty	v Břevnově.
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Zápis do MŠ Krmelín
Zápis do mateřské školy Krmelín pro 

školní rok 2020/20021 se bude konat 
v úterý 5. května 2020 v době od 8:30 do 
12:00 a od 13:00 do 16:00.

Stejně jako v loňském roce lze ve dnech 
20. 4.–4. 5. 2020 využít elektronického 
předzápisu, kde si předem vyplníte a vy-
tisknete žádost o přijetí dítěte do MŠ 
a formulář k vyjádření lékaře. Zde lze vy-
užít také rezervaci času k osobní návštěvě 
v mateřské škole.

Bližší	informace	naleznete	včas	na	webu	
Mateřské školy Krmelín.

Bc. Ilona Galiová, ředitelka

Návštěva dětí z MŠ v pekárně 
boček (Staroveská ul.)

„Povolání rodičů“ nebo „Čím budu, až 
vyrostu“  – to byla témata v  měsíci únoru 
v Zelené třídě.

Děti vyhledávaly obrázky profesí, před-
váděly pohybem různá povolání, učily se 
písně a  básně k  tomuto tématu - zdobily 

krémem a ovocem malé zákusky, malova-
ly, kreslily a  modelovaly pečivo. Společně 
jsme vytvořili „Pekařství u  Zelené třídy“, 
které zdobilo vstupní prostory mateřské 
školy.

Poslední tečkou za tímto tématem byla 
návštěva – exkurze – prožitkové dopoled-
ne	 v  Pekařství	 Boček	 na	 ulici	 Staroveská	
u maminky Péti Doležala, našeho kamará-
da ze třídy.

Díky paní Doležalové a  vstřícným za-
městnancům pekárny, jsme si užili krásné 
dopoledne. Prohlédli jsme si materiál k pe-

MATEřSKÁ škola
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čení, dle chuti děti rozpoznávaly sůl, cukr, 
droždí. Viděli jsme různé stroje, které za-
městnancům ulehčují práci a  postupy při 
tvoření těsta, koláčů, muffinů a palačinek. 
Ty jsme mohli i ochutnat a  to s marmelá-
dou nebo nutelou. Z kousků těsta pak děti 
tvořily šneky, briošky, rohlíčky a  pletýnky. 
Výrobky dětí v  pekárně upekli a  Péťova 
maminka nám je pak přivezla do mateřské 
školy. Za krásný prožitek mnohokrát děku-
jeme paní Doležalové i  všem zaměstnan-
cům!

V  příštím roce uvítáme i  další rodiče, 
kteří by obohatili svou profesí vzdělávání 
dětí. A to možností exkurze na jejich praco-
viště či jejich návštěvou v MŠ a společném 
povídání	o  jejich	povolání.	Budeme	se	na	
setkání s vámi těšit.

Jana Vaňková - třída Zelená

Projektový den „Malý 
záchranář“ ve třídě žlutí

Mezi oblíbená témata ze Školního vzdě-
lávacího programu Mateřské školy Krmelín 
patří Moje tělo - zdraví.

Téma bylo letos obohaceno o  projek-
tový den „Malý záchranář“, financovaný 
z projektu Šablony II.

Tomu předcházela příprava v mateřské 
škole, kdy si děti v  ranních hrách vyzkou-
šely roli lékaře, zdravotní sestry i pacienta. 
Prohlížely a  kreslily si vybavení dětských 
lékárniček, autolékárničky a  hledali mezi 
nimi rozdíly. Připomněli jsme si důležitá 
čísla záchranářů.

Ve středu nás pak lektorky seznámi-
ly s  riziky a  ošetřením úrazů, obvazovým 
materiálem, co dělat při krvácení, jak po-
znat zástavu srdce a dechu. Děti se nauči-
ly teoreticky i  prakticky poskytovat první 
pomoc. Obvazovaly si navzájem zranění, 
zavázaly trojcípý šátek při zlomenině ruky. 
Vyzkoušely jak poskytnout první pomoc, 
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když je někomu špatně - otočit jej do stabi-
lizované polohy.

Masáž srdce si zkusily na plyšových 
hračkách, ale také na resuscitační figuríně.

Dozvěděly se, že i  malé dítě může za-
chránit lidský život. Lektorky byly výborně 
připraveny a vybaveny pomůckami.

Celý projekt byl pro děti přínosem, klad-
ně hodnocený i  ze zpětné vazby rodiči. 
Navazovaly na něj další aktivity v mateřské 
škole např.  výtvarná koláž ze zdravotních 
materiálů, nebo edukační program „Ne-
mocnice pro medvídky“.

Marie Vašicová - třída Žlutá

Nemocnice pro medvídky
- edukační program mediků pro děti 

mateřských škol

Dne 6.  3.  2020 do naší školky zavítali 
medici z Lékařské fakulty Ostrava s progra-
mem Nemocnice pro medvídky.

Medici ve třech skupinách nabízeli dě-
tem seznámení s  činnostmi a  náčiním, 
s  kterými mohou přijít do styku při hos-
pitalizaci v  nemocnici. Chtěli tím zmírnit 
obavy a strach dětí z pobytu v nemocnici.

V první skupině slečna medička dětem 
ukazovala lékařské nástroje, jak a na co se 

používají. Poté si děti mohly vše prakticky 
vyzkoušet na svých plyšácích.

V  druhé skupině s  budoucím panem 
doktorem poznávaly části lidského těla na 
rentgenových snímcích. Připomněl dětem 
telefonní čísla záchranné služby. Vysvětlil 
rozdíly mezi sestřičkami a lékaři – obleče-
ní, jejich práce. Děti samy ošetřovaly zraně-
nou nohu nebo ruku.

Ve třetí skupině se děti ocitly na ope-
račním sále. Ve speciálních oblecích zdra-
votníků pod vedením mladé medičky 
operovaly nemocného medvídka. Uspaly 
medvídka injekcí, podávaly výživu infuzí, 
přikládaly mu dýchací přístroj.

Medvídka otevřely (pomocí zipu), zkon-
trolovaly srdíčko, plíce. Odstranily, co do 
medvědího bříška nepatří. Zašily jej a pro-
budily.

Medvídek byl zachráněn. Program byl 
úžasný, přinesl dětem spoustu nových zá-
žitků, znalostí a dovedností.

Děkujeme za příjemné a poučné dopo-
ledne a medikům z Lékařské fakulty Ostra-
va za spolupráci.

Hana Bestová, Mgr. Petra Spurná 
– třída Červená
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ZÁKlADNí škola
Školu máme všichni rádi, mám tu dobré 

kamarády.
Ve škole je velká sranda, jsme taková 

dobrá banda.
Když si někdo neví rady, pomůžou mu 

kamarádi.
Tento rok už budu končit, bohužel se 

budem loučit.
P. Kovalčík, 5. ročník

Naše škola
Uprostřed naší vesnice, nedaleko silnice,
Stojí žlutá budova, ta se jen tak neschová.
Je	to	krmelínská	škola, 

v osm ráno na nás volá.
Má pět tříd a ředitelnu, šatnu, 

družinu, jídelnu.
Učíme se soutěžíme, 

z ničeho se nehroutíme.
14 dětí v naší třídě je splněný sen,
Proto se do naší školy těším každý den.

L. Lazařová, 5. ročník

Páťáci čtou předškolákům
Dne 10.  12.  2019 k  nám do školy přišli 

předškoláci. Nejprve jsme jim přečetli po-
hádku o tom, jak ořechová skořápka plula 
na Vánoční ostrov a  pak jsme si povídali 
o Vánocích. Paní učitelka nám všem poklá-
dala otázky a my jsme jí na ně všichni od-
povídali. Celá hodina strávená s předškolá-
ky mě moc bavila a už se těsím na další.

L. Lazařová, 5. třída

beseda s paní Adámkovou
5. 12. 2019 Pozvali jsme si do školy ba-

bičku naší spolužačky paní Ludmilu Adám-
kovou, aby nám řekla, jak to kdysi ve škole 
chodilo.

Položili jsme jí hodně otázek a ona nám 
na ně odpovídala.

Od paní Adámkové jsme se dozvědě-
li opravdu mnoho věcí. Třeba to, že se do 
školy chodilo i v sobotu a když zapomněla 
pouzdro, byla po škole.

Beseda	se	mi	moc	líbila.
L. Lazařová, 5.třída

Děti o Vánocích dělaly radost
Před Vánocemi se naše škola proměnila 

v manufakturu na výrobu přáníček. Necha-
li	 jsme	 se	 inspirovat	 projektem	 Ježíškova	
vnoučata, kterou pořádá Český rozhlas.

Ve výtvarné výchově děti vyrobily vá-
noční přání pro Charitní středisko Matky 
Terezy v Ostravě. Do každého přáníčka pak 
napsaly vzkaz a  podepsaly se. A  tak osa-
mělé babičce nebo dědečkovi, kteří žijí ve 
svých domácnostech a  jsou odkázáni na 
pomoc pracovníků pečovatelské služby, 
přál krásné Vánoce např.  Honzík z  Krme-
lína. Pokud děti měly ve svém sousedství 
starého člověka, kterého chtěly potěšit, 
daly své přáníčko jemu.

Také ve školní družině se ve velkém vy-
ráběla přání. Ta směřovala ke krmelínským 
občanům, kteří odebírají obědy z  naší jí-
delny. Věřím, že i jim přinesla radost.

Marcela Vlčková
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Ondřejnica v PERU

V  létě jsme dostali skvělou nabídku, 
účastnit se mezinárodního folklorního fes-
tivalu na druhém konci světa, v Peru. Nevá-
hali jsme a nabídku jsme přijali. Souhlasila 
i  cimbálová muzika Ondřejnica, která nás 
při tanci doprovázela.

V úterý, 11. února večer, jsme se tedy za-
čali sjíždět ke staroveskému zámku, nalo-
žili jsme kufry do autobusu a vyrazili jsme 
na pražské letiště. Odtud jsme i přes velmi 
větrné počasí letěli směr Amsterdam a pak 
12 hodin do Limy, hlavního města Peru.

Příjezd do Limy nás trochu šokoval. 
Hned po výstupu z  letadla jsme ucítili 
strašné vedro. V únoru mají na opačné po-
lokouli léto, a tak i v deset hodin večer, kdy 
jsme přiletěli, bylo kolem 25 °C. Dalším již 
méně příjemným překvapením byla do-
pravní situace. V celé Limě totiž platí jedi-
né pravidlo: Kdo troubí, ten jede. Cestou 
na ubytování jsme se tedy celkem báli, ale 
brzy nám došlo, že v tom asi pan řidič umí 
chodit. Ubytovaní jsme byli přímo v centru 
města hned vedle bývalého národního di-
vadla, kde jsme později vystupovali, takže 
jsme to měli všude blízko.

Hned první večer jsme byli pozváni na 
českou ambasádu, kde jsme zatančili a za-
zpívali našemu velvyslanci a jeho hostům. 
Sklidili jsme velký úspěch a po vystoupení 
jsme byli pozváni na občerstvení, kde jsme 
si popovídali s panem velvyslancem a dal-
šími Čechy žijícími v  Peru a  zavzpomínali 
společně s nimi na Českou republiku.

Peruánský soubor C.I.D.A.N., který se 
o nás celý týden staral, pro nás uspořádal 
sportovní den. Hráli jsme fotbal a  volej-
bal proti ostatním zemím nebo se mohli 
vykoupat na koupališti. Další den jsme 
jeli k Tichému oceánu, který byl sice dost 
studený, ale stejně jsme si všichni zaskáka-
li ve vlnách. Další dny už byly ve znamení 
vystoupení. Festivalu se zúčastnilo asi 20 
mezinárodních souborů, většina z  jižní 
Ameriky. Z  Evropy se zúčastnilo Lotyšsko, 
Litva a my. Ze všech částí Peru se sjelo na 
30 souborů, takže všechny koncerty byly 
opravdu pestré. Vystupovali jsme dvakrát 
v  divadle na galakoncertu, což byla pro 
nás úplně nová a skvělá zkušenost. Největ-
ší počet diváků jsme však měli při průvodu 
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městem. Všichni se s námi chtěli fotit, natá-
čeli si nás a my byli stejně nadšení jako oni.

Festival skončil a my druhý týden vyrazi-
li do hor. Nasedli jsme do letadla a přistáli 
o 3000 metrů výš, v Cuzcu, bývalém hlav-
ním městě Inků. Navzdory období dešťů 
nám počasí přálo a skoro celý týden bylo 
jasno. První den jsme navštívili lamí far-
mu, kde jsme mohli lamy a alpaky nakrmit 
a  pohladit si je. Pak už jsme přes několik 
nádherných vyhlídek pokračovali do měs-
ta Ollantaytambo, kde jsme se ubytovali. 
Druhý den jsme ve městě navštívili trosky 
inckého městečka. Museli jsme vyšlapat 
schody, což v  tak řídkém vzduchu nebylo 
vůbec jednoduché, ale ten výhled stál za 
to. Další den jsme ráno konečně vyrazili 
na	 Machu	 Picchu.	 Jeli	 jsme	 vyhlídkovým	
vlakem s prosklenými stropy a už po cestě 
zatajovali dech nad nádherou místní kraji-
ny. Machu Picchu však bylo ještě krásněj-
ší. Celé tři hodiny jsme mohli obdivovat 
stavitelské umění Inků v nejzachovalejším 
městě. Naše skvělá průvodkyně nám k celé 
prohlídce dělala výklad, takže jsme se zá-
roveň dozvěděli spoustu zajímavostí. Čtvr-

tý den jsme se vraceli do Cuzca, kde jsme 
měli až do konce pobytu bydlet. Po cestě 
jsme se s novým průvodcem podívali, jak 
žijí místní rodiny, na Salineras (solná je-
zírka), kde jsme ochutnali místní sůl a na-
koupili si ji i domů a do místa nazývaného 
Murray, kde Inkové šlechtili různé odrůdy 
brambor a dalších plodin. Další den jsme si 
prohlédli samotné Cuzco a jeho okolí. Ten-
to den nám ale bohužel pršelo, a tak jsme 
většinu času strávili v  katedrále. Poslední 
den byl bezpochyby nejlepší. Naplánova-
li jsme si cestu na Duhové hory, do výšky 
skoro 5000 m n. m. Vyjeli jsme brzičko ráno 
a  jeli skoro 4  hodiny. Za ten zážitek nám 
to ale rozhodně stálo. Po cestě jsme míjeli 
stáda lam a alpak, jak se pasou na travna-
tých svazích. Když jsme po bahnité úzké 
cestičce konečně vyjeli až nahoru, čekal 
nás ještě kus pěšky. V takové výšce se nám 
vůbec nešlo jednoduše, a tak nám to dost 
trvalo. Ty výhledy nakonec však byly úžas-
né. Z nejvyššího místa se nám poskytl vý-
hled na několik druhů krajiny, hory všech 
možných barev a  tvarů: červené, zelené, 
skalnaté, zasněžené a  samozřejmě ty du-
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hové. Hezčí pohled snad nikdo z nás v ži-
votě neviděl.

Samozřejmě jsme museli ochutnat míst-
ní speciality. Mezi nejzajímavější jídla patřil 
třeba steak z  alpaky nebo morče. Zkusili 
jsme také množství tropického ovoce a ně-
kolik druhů brambor a kukuřice. Překvapilo 
nás, že k bramborám dávají ještě rýži nebo 
že jedí naše domácí mazlíčky, ale ochutnali 
jsme všechno a skoro všechno bylo skvělé.

Ten úplně poslední den v  Peru jsme 
strávili čekáním na odlet na pláži. Naposle-
dy jsme si užili léta v únoru a ještě se snažili 
opálit (nebo spíš spálit). Večer jsme pak od-
jeli na letiště a připravili se na náročný dva-
náctihodinový let domů. Celé dva týdny 
jsou pro nás nezapomenutelným zážitkem 
a už teď se těšíme, až zase vyrazíme někam 
za velkou louži.

Barbora Černíková
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V sobotu,	25. 1. 2020,	v hostinci	Na	Be-
nátkách se pod taktovkou souboru On-
dřejnica	uskutečnil	 již	24.	Lašský	bál.	Jako	
každý rok členové Ondřejnice zahájili ples 
předtančením. Celý večer (a  noc) hrály 
k tanci a poslechu dvě cimbálové muziky. 
Naše domácí Ondřejnica a cimbálová muzi-
ka Ohnica z Uherského Hradiště. Obě cim-
bálovky byly skvělé a ke konci si dokonce 
zahrály společně. A že byla hudba kvalitní, 
to se dalo poznat pouhým pohledem na 
úplně zaplněný taneční parket. Pro ty, kteří 
se chtěli naučit některé z  lašských tanců, 
byla tradičně připravena škola tanců. Lidé 
se tak mohli naučit například Šotyšpolku 
nebo Pilky. Nechyběla ani bohatá tombola, 
která byla tento rok znovu podána trochu 
netradičně formou losování z  ondřejnic-
kého domečku. Neodmyslitelnou součástí 

lAŠSKý bál

tomboly je také nápojový referent, který 
měnil žetonky v tekutou výhru.

O půlnoci si členové souboru Ondřejni-
ca připravili půlnoční překvapení tentokrát 
s  tématem „Zimní Olympijské hry“. Celé 
představení začínalo videem z  předávání 
olympijského ohně a  poté pokračovaly 
jednotlivé sporty. Diváci mohli zhlédnout 
například hokej, curling nebo krasobrusle-
ní. Každoročně sklidí půlnoční překvapení 
velký úspěch a ani teď tomu nebylo jinak.

Po představení se zase všichni přemísti-
li na parket a  tančili až do ranních hodin. 
Celý ples se vydařil jak z  pohledu členů 
souboru, tak z pohledu diváků.

Za soubor Ondřejnica všem děkujeme 
za účast a  podporu a  těšíme se na další 
ročník.

Barbora Černíková
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Největší radostí je život 
v přítomnosti, plánovat 
budoucnost a těšit se 
z minulosti.

Po příjemně stráveném Silvestru jsme 
zahájili nový rok 2020 pondělním poseze-
ním, plným zajímavostí a vtipů. Pravidelný 

Klub SENIORŮ Krmelín
program nám připravila předsedkyně paní 
Libuše Havránková.

Dne 20. 1. 2020 se konala výroční člen-
ská schůze. Členové byli seznámení s čin-
ností klubu za rok 2019, hospodařením 
klubu a plánem činnosti na rok 2020. Svou 
činnost ve výboru ukončila jednatelka 
paní Svatava Hronová na vlastní žádost. 
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Chceme jí ještě jednou poděkovat za pě-
tiletou práci ve výboru. Na její místo byl 
zvolen pan Antonín Vavrečka.

V  měsíci únoru proběhla pondělní se-
tkání u kávy. Ve čtvrtek 20. 2. 2020 se konal 
tradiční seniorský večírek v restauraci Nau-
tilus. K tanci a poslechu hrála skupina Duo 
Star.	Večírek	zahájila	taneční	skupina	Bese-
da. Vrcholem večera byla bohatá tombola, 
kterou donesli členové, hosté, sponzoři 
a  něco jsme zakoupili z  našich prostřed-
ků. Večírku se zúčastnily i spřátelené kluby 
z Palkovic, Oprechtic a Řepišť. Senioři opět 
dokázali, že se umí dobře bavit.

Březen	 je	 také	 velmi	 bohatý	 na	 akce.	
V prvním pondělním posezení v klubu vy-
stoupila	naše	členka	MUDr. Jana	Kolářová,	

která poutavě vyprávěla o Thajsku. Exotic-
ká země v jihovýchodní Asii všechny členy 
zaujala. V dalším pondělním posezení nás 
navštívila herečka opavského divadla paní 
Ludmila Štědrá. Dokázala zaujmout členy 
svým povídáním o  začátcích v  divadle až 
po současnost. Vyprávění doplnila fotogra-
fiemi z vystoupení na prknech, co zname-
nají svět. Plánujeme ještě oslavit MDŽ, vy-
stoupením sólistů ostravských divadel. Hra 
se zpěvy má název „V rodině velí a vládne 
muž“. Každá žena bude obdarována domá-
cím zákuskem.

Samota tíží, proto nebuďte sami, do-
plňte naše řady, přijďte se pobavit a vnést 
nové nápady.

Antonín Vavrečka
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HASIČI Krmelín
Spolkový život

Úvod 1. článku v roce 2020 by se téměř 
mohl podobat tomu loňskému, akce zde 
uvedené, jen s jiným datem, se uskutečnily 
i na konci roku 2019. Bowlingového tur-
naje, který proběhl 23. 11. 2019, se účast-
nilo celkem 22 účastníků, hrajících i nehra-
jících, přátel a  dětí. V  pátek 29.  11.  2019 
proběhlo už 8. rozsvícení vánočního 
stromu, na němž jsme participovali pří-
pravou občerstvení a  ostatním zázemím. 
V  sobotu 1.  12.  2019 si mladí hasiči v  HD 
pro blížícího se Mikuláše nazdobili perní-
ky. Valná hromada sboru se uskutečnila 
v  sobotu 14.  12.  2019 a  jedním z  mnoha 
bodů programu bylo navržení a schválení 
zvýšení členských příspěvků členů od roku 
2020. Nezvykle teplé počasí provázelo so-
botním dnem 21. 2. 2019, kdy se uskuteč-
nilo tradiční vánoční uzení a na přelomu 
roku opět zazněla z Hasičského domu obě 

výjezdová vozidla na 
přivítání nového roku 
2020.

Výšlap na lysou horu
První sobotu roku 2020 jsme se dle 

plánu sešli ke společnému výšlapu na Ly-
sou horu. Tradičním začátkem cesty, na 
vlakovém nádraží v Paskově, kde již nelze 
koupit jízdenky v  budově nádraží, ale až 
ve vlaku, jsme vyjeli deštivým ránem do 
Frýdlantu n. O a přestoupili tam do moto-
ráku směr Ostravice. Před osmou hodinou 
byl výšlap, po dlouhé době, naveden na 
klasickou,	tzv. Bezručovu	trasu	z Ostravice	
po červené značce, vedoucí zpočátku as-
faltovou cestou. První zastávka u transfor-
mátoru, sundávání oblečení a  nasazování 
nesmeků, déšť se naštěstí měnil ve sníh, 
který přikrýval zledovatělý povrch cest 
a  umožňoval účastníkům bez ozubených 
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pomocníků bot lépe se držet povrchu 
a  eliminovat riziko podklouznutí a  pádu. 
Další setkání všech skupin u  studánky se 
společnou fotkou a hurá dále. Tuhle trasu 
jsme šli loni dolů, ale nahoru před několika 
lety. Posledním společným setkáním prv-
ních 3 výstupových skupin se stal altánek 
na Lukšinci. K  vrcholu zbývá posledních 
2,5 km a  každý vyrazil, až načerpal do-
statek sil k  poslednímu úseku. Frekvence 
ostatních turistů narůstala, neb ve stejném 
čase se rozhodlo vylézti na Lysou značné 
množství lidí. První z našich dorazili na vr-
chol před půl jedenáctou a  získali strate-
gická místa v  chatě Maratón, s  vědomím, 
že budou dorážet další a  také se budou 
chtít posadit v klidu ke stolu, pojíst a popít. 
V poklidu jsme debužírovali a užívali klidu 
a  pohody	 po	 náročném	 výšlapu.	 Jakmile	
byli všichni dostatečně odpočati, ustoupili 
jsme dalšímu tlaku stále přicházejícím li-
dem, někteří po zakoupení jídla a pití s ním 
kroužili po restauraci a hledali volná místa, 
my po opuštění úlevně opustili bobtnající 
sál a zdolali poslední úsek k mohyle, kdež 
jsme uskutečnili vrcholové foto. Zpáteční 
cestu má každý rád, už kvůli dalším desít-
kám a stovkám dalších lidí, kteří se vydali 
plahočit se nahoru až po nás. Na Lukšinci 
u altánu jsme nezahnuli zpět vlevo na Os-
travici, nýbrž pokračovali rovně až k místu, 
kde odbočujeme zase doprava směr Ma-
lenovice. Cesta pak probíhala klidně přes 
Albínovo náměstí a kolem Zbuja až na Os-
travici do Sauny. Přechod k vlaku a odjezd 
přímo do Paskova, odkud jsme pokračovali 
domů. Akce se zúčastnilo 13 účastníků, po 
třech letech opět bez psa.

Zimní příprava
Mladší žáci měli zajištěná pravidelné 

cvičení ve sportovní hale, kdy využívali 
sportovního vybavení zakoupeného z do-
tací MŠMT a MSK, kromě toho se v dalším 

lednovém období, od zahájené rekon-
strukce HD, připravovali i  na hadicovou 
a  uzlovou štafetu, která, byla stejně jako 
první plánovaná sportovní akce plnění od-
borek a  hasičské čvachtání, z  důvodů ná-
kazy COVID-19 zrušena.

Hasičský ples
Přípravu na ples letos v lednu význam-

ně ovlivnila počínající rekonstrukce HD 
(podrobnosti uvedeny níže) a postupně se 
prostor na přípravu zmenšoval až s dokon-
čením úklidu plesu vypukla naplno. Pří-
pravné práce a úschova proviantu tak bylo 
nutné realizovat jinde.

První únorová sobota roku 2020 s  ter-
mínem 1. 2. 2020 tak po měsíci příprav pa-
třila hasičskému plesu v  Krmelíně. Letoš-
ními symboly byly řetízek a řetěz. V úvodu 
při představení programu bylo sděleno, 
že původně ohlášenou kapelu Šajtar z dů-
vodu termínové kolize nahradila kapela 
4Fourband, hrající pod stejným mana-
žerem. Hned po zahájení plesu se mohli 
návštěvníci zabavit psaníčky pro štěstí 
o drobné ceny, vyhrát se daly malé a vel-
ké panáky alkoholu, nealko a  drobné po-
chutiny, byly zde i  hodnotnější ceny jako 
láhve vodky, bufet, večeře a  také hlavní 
cena barevná inkoustová tiskárna Canon. 
Soutěže o  nejvtipnější a  nejoriginálněj-
ší nositele se zúčastnily různé týmy nebo 
jednotlivci, na třetím místě skončil náš 
člen s náhrdelníkem z cyklořetězu, na dru-
hém místě se umístil chlap s  řetízkovým 
náhrdelníkem doplněnými chilli paprička-
mi a  vítězství si vybojovala dvojice - paní 
s  řetězovým náhrdelníkem, vedoucí své-
ho muže svázaného do řetězových pout 
zločince. Vítězná dvojice vylosovala vítěze 
slosovatelné místenky. Skupina DýmTým 
zvolila pomalý nástup na hudbu z  filmu 
1492 Dobytí ráje. Otrokář s  fousy vedl na 
řetězu pětici vězňů v  roztrhaných bílých 
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mundůrech. Po příchodu na místo je ještě 
zbičoval a potupně srazil k zemi. Vzápětí si 
nasadil licousy a  motýla, tím okamžikem 
se proměnil v  Ivana Mládka a  začala hrát 
slavná	píseň	 Jožin	 z  bažin.	Vězňové,	 když	
přišlo na refrén, se z  řetězu osvobodili 
a začali Ivana doprovázet šíleným tancem, 
při 1. refrénu obklopili nebohého zpěváka 
a dělali na něj potupné obličeje a grimasy. 

Druhý refrén byl rovněž doprovázen zbě-
silým tancem vězňů v  řadě. Poslední část 
vystoupení byla na motivy hitu YMCA od 
skupiny Village people. V přídavku skupina 
závěrečnou pasáž YMCA zopakovala. Tom-
bola lákala na mnoho hodnotných cen, od 
poukazů na zubařská vyšetření a dentální 
hygienu, posouzení postavy a  výživové 
poradenství, dále zde byly pochutiny, PET 
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láhve piva, vína i  alkoholu a  mnoho dal-
ších užitečných předmětů. Také zde byly 
elektrospotřebiče od p.  Kokeše, poukaz 
na	střelbu	do	Staré	Bělé	a hlavní	cena	od	
Pekařství	 Boček	 -	 kondenzační	 sušička	
prádla. Kapela 4Fourband hrála stále lépe 
a návštěvníci se mohli tanečně vyžít až do 
konce.

Rekonstrukce hasičského domu
V pondělí 13. 1. 2020 začala 2. etapa re-

konstrukce Hasičského domu. Sbor před 
tímto datem připravoval odnos a úschovu 
části materiálu v  sálu, později byl dílem 
přesunut na půdu, část materiálu a vyba-
vení byla uschována v suterénu haly Sokol 
a zbylé ještě do domku vedle HD. Některé 
věci si dokonce museli vzít členové domů. 
Rozsah rekonstrukce (reko):

- reko rozvodu kanalizace a  vodovodu 
v celé budově

- snížení stropu v  chodbové části přízemí 
a patře

- výměna dveří v celé budově
- oprava omítek sklepních prostor
- reko zdravotechniky v celé budově
- rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení 

v celé budově
- rozvod PC sítě v budově včetně rozvodu 

tel. signálu (uvedeno v jiné TD)
- rozvod tlakového vzduchu ze stabilního 

kompresoru
- výměna stávající střešní krytiny věže
- výměna podlah
- obnova rozvodů topení a registrů

Termín ukončení prací bude závislý na 
postupu stavební firmy a očekává se v ob-
dobí dubna až května. Po jejím skončení 
nás čeká obrovské množství práce, veškeré 
použitelné vybavení uložit do rekonstruo-
vaných místností a připravit HD na novou 
etapu používání.

Zásahová jednotka
Zásahová jednotku v počátku roku začí-

nající rekonstrukce přiliš neomezila, garáž 
a ostatní zázemí by měly přijít až na závěr, 
případně budou probíhat při vyvezených 
vozidlech a po dohodě s velitelem jednot-
ky. Co se týče vlastní činnosti proběhly kro-
mě pravidelných školení a výcviku v rámci 
odborné přípravy v neděli 9. 2. 2020, před 
blížícím se obdobím výskytu vichřice, 
mimořádné přípravy a  zkoušky agregá-
tů, kontrola pil a  výjezdového oblečení 
a současně pravidelné kondiční jízdy řidi-
čů a členové jednotky měli dát informaci, 
s kterými je možné v případě výjezdu po-
čítat. Připravenost se jistě vyplatila, když 
následný den jednotka likvidovala spadlý 
strom na silnici mezi Krmelínem a Prosko-
vicemi.

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

Plánované akce, v případě 
příznivé situace v souvislosti 
s nákazou COVID-19.
25. 4. (sobota) v 9.00 hod. start 

Výšlap od HD na kole na Prašivou
30. 4. (čtvrtek) od 16.30 hodin 

Stavění máje s lidovou veselicí a živou 
hudbou, specialitami kuchyně, grilo-
vanými	makrelami	a soutěží	Jistá	ruka	
v házení šipek a zabíjení hřebíků

16. 5. (sobota) Soutěže hasičských 
družstev v požárním útoku, 
hřiště	TJ	SOKOL:

od 8.30 hod. mladí hasiči 
– Pohárová soutěž MH v Krmelíně

cca od 15 hod. muži, ženy 
– O pohár krmelínského kopce

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín
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Krmelák, házenkář, pivot německého 
týmu	Bergischer	Handball-Club	06,	talent,	
reprezentant České republiky, nejvyšší, 
nejtěžší, kalibr, a tak dále. Přitom přímý fé-
rový mladý chlap, se stálým úsměvem ve 
tváři. Ve 27 letech se o tobě vypráví legen-
dy, patří k osobnostem, o kterých se doma 
mluví, a které vzbuzují hrdost na naší rod-
nou vesnici.

Nabízí se hned se zeptat, kdo tě při-
vedl k házené, proč ses rozhodl právě 
pro tento sport a kdo byl tvým prvním 
trenérem.

Prvním trenérem byl samozřejmě 
pan Mirek Vijačka, jako asi všech v  Kr-
melíně.  Vzpomínám na něho jen v  dob-
rém! Další byl Martin Kunát, se kterým 
jsme jednou v  naší lize dosáhli třetího 
místa, pro nás to byl velký úspěch! Pak 
přišel Péťa Mácha a  já pak odešel do 
Frýdku-Místku. Samozřejmě každý tre-

nér to měl se mnou těžké, věčně jsem 
z  tréninku odcházel ještě před koncem. 
Když tak vzpomínám, byl jsem docela 
lump,  snad mi všichni trenéři odpustili. 
V mládežnických kategoriích mě ještě ved-
li Pavel Mylek a samozřejmě pán Ptáček, to 
byl největší kliďas na trenérské lavici. Moje 
první medaile za mistrovský titul s  Plzní 
byla obrovským úspěchem. Má ji doma 
Mirek, aby ji mohl ukazovat dětem, že je 
vše možné.

leoš Petrovský
Rozhovor s Krmelákem
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Kdo byl tvůj vzor třeba z dětských let 
ze starších Krmeláků, házenkářů a proč?

Tehdy jsem na tohle nemyslel, na há-
zenou jsem si chodil užívat s  kamarády 
Jirkou	Šindelem,	Filipem	Zborovským,	Da-
nem Golkou, Mirkem Šilákem, Tomášem 
Kubáněm, Tondou Ručkou, Ondrou a Voj-
tou Třískovými, Markem Čmielem a  spol. 
Vždy jsme čekali na úterý a  pátek, 16. 
hodinou začínal trénink. Asi pro nás teh-
dy bylo nejvíce, když jsem mohli tréno-
vat s  muži, to bylo pro nás jako jiný svět. 
Zkoušel jsi i jiné sporty? Co tě kromě há-
zené lákalo nejvíc?

Začínal jsem fotbalem jednou mě trenér 
nevzal na zápas, tak jsem skončil. V  tom 
jsem potkal „Pána“ Mirka (capelo) a  bylo 
jasné že přijdu na házenou. Do teď si pa-
matuji jeho větu „přijď v pátek, vem si fot-
ku a 50 Kč“ a tak to začalo.

Měří se v házené rychlost nebo síla 

střely jako v tenise? Předpokládám, že 
jsi měl na pozici pivota obávanou ránu. 
Nějaký veselý příběh z krmelínského as-
faltu?

Z  této doby mám spousty krásných 
vzpomínek,	nestačil	by	vám	papír.	Jednou	
jsem přijel domů z Plzně na víkend, akorát 
byla pouť. Seděl jsem doma s dědou a ří-
kám mu, že půjdu hrát zápas, tehdy ještě 
za „svobodné“ - děda mi snad 100× říkal 
nechoď, něco se ti stane. Měl pravdu, zvrt-
nul jsem si kotník a 3 týdny jsem měl berle. 
Že jsem to tehdy raději neposlechl.

Kdo patří nebo patřil k tvým nejlep-
ším kamarádům nebo kamarádkám 
v Krmelíně?

Když jsem tady vyrůstal, mám samozřej-
mě spoustu kamarádů a je jasné, že nejvíce 
těch, co se pohybují v házené.

Sleduješ, co se v Krmelíně dnes děje? 
Máš od někoho čerstvé zprávy? S kým 
jsi kromě rodiny v kontaktu?

Někdy to sleduji na Facebooku, stránky 
Krmelín, ale ne nějak podrobně. Vždy se 
mi líbí, že když přijedu po dlouhé době, je 
Krmelín zase o  něco lepší. Doufám, že se 
jednou dočkám i házenkářské haly.

Kdy jsi byl v Krmelíně naposledy?
Naposledy jsem tady byl v  lednu pár 

dnů před tím, než odjížděli kluci na mis-
trovství do Vídně a já chyběl. Musím uznat, 
při první zápase jsem měl slzy v očích, ale 
tohle je ten sportovní život.

Sledují rodiče mezinárodní házenou 
doma? Fandí ti? Jezdí za tebou?

Samozřejmě, že sledují, jako všichni ro-
diče.	Jen	mně	je	líto,	že	už	to	nemůže	vidět	
děda. Ten na mě platil nejvíc a skoro pořád 
nás vozil na zápasy a turnaje po celém kraji.

Jak se ti hraje v mezinárodním kolek-
tivu? Rozumíte si? Jak ti říkají, máš něja-
kou přezdívku?

Začátek	 byl	 těžký.	 Jazyková	 bariéra	 je	
hrozně náročná, ale zase to člověka nějak 
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zacelí, naštěstí mám ještě v týmu dva Če-
chy.

Jak sis užil slávu v Šípově talkshow? 
Byla nějaká odezva?

Samozřejmě to bylo super, ještě nikomu 
jsem svůj příběh nevyprávěl. Tak jsem přes-
ně	věděl,	o čem	se	budeme	bavit.	Byl	jsem	
mírně nervózní, když jsem byl poslední, ale 
snad to nebylo tak hrozné. Kamarádi i rodi-
na mi hned psali, že to bylo super.

Sportovní cíl? Co si nejvíce ceníš v ka-
riéře a čeho bys i ještě rád dosáhl?

Samozřejmě jen ty nejvyšší cíle. 
I když po sezóně přestupuji o ligu níž, ale 
ambice jsou postup do první ligy. Teď mám 
jeden velký cíl - postoupit, což není lehké.

Jsi slavný? Staví tě lidi na ulici v Ně-
mecku a chtějí podpis? A co fanynky? 
Máš s nimi nějakou veselou příhodu?

Spíše když potkáme fanoušky, tak si 

chvíli popovídáme a jdeme dále, tady je to 
rodinný klub takže se skoro všichni známe.

Zajdeš si někdy na pivo nebo máš jen 
přísný stravovací plán a kondiční tré-
nink?

Na tuhle otázku bych samozřejmě měl 
odpovědět jako profesionální sportovec, 
ale nebudu lhát, na pivo si zajdu rád. Ně-
kdy děláme české večery u nás, sejdeme se 
všichni češi, víc ale říct nemůžu.

Poskytuješ rozhovory?
Ano, i když někdy se tomu vyhýbám, ne-

mám to moc rád.
Odkud je manželka a kde jsi měl svat-

bu? Sportuje výkonnostně? Chodí se 
třeba dívat na zápasy?

Poznali jsme se, když jsem hrál v Plzni, 
a  pak šla se mnou do světa. Přišla dcera 
Laurinka.Holky chodí na zápasy se mnou, 
teda když nehrajeme v  19 hod. Dcerka 
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chodí spát, snažíme se držet malé nějaký 
režim. Nyní začala chodit, tak se těším, až 
za mnou přiběhne v  dresu, samozřejmě 
má už svůj.

Víme, že jsi byl nedávno zraněný, jak 
jsi na tom teď se zdravím? Co tě teď nej-
víc trápí?

Měl jsem zánět stydké kosti, doufám, 
že už jsem zdravý. U tohoto zranění se to 
může vrátit. Teď máme asi stejné starosti 
všichni, zůstat zdraví a vyhnout se korona-
viru. Aktuálně nehrajeme, máme tréninky 

jen doma a individuální.
Co bys poradil mladým házenkářům 

v Krmelíně, aby dosáhli toho co ty?
Chtěl bych prostřednictvím toho rozho-

voru poděkovat všem, kteří nám pomáhají 
s „Víkendem	s házenou“.	Je	to	úžasné,	když	
přijedu a  každý dá ruku k  dílu. Moc moc 
děkuji, protože nebýt vás, těžko by tahle 
akce mohla být. A  jmenovitě velké díky 
patří	Danielovi	Břežnému	a Petru	Mácho-
vi, doufám že se nám podaří i  tento rok. 
Když ne tento rok, určitě příští rok bude! 
Děkuji že jsem mohl zavzpomínat na ty 
časy,	kde	to	vše	začalo.	Jsou	to	vzpomínky,	
které nikdy nezapomenu. Díky.

Děkuji za rozhovor a těšíme se na vi-
děnou v Krmelíně, třeba u piva nebo na 
besedě pro hrdé krmeláky.

Sportu zdar a házené zvlášť!
Jirka Černík
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Tak jako v jiných sférách naší republiky 
i  v  naší	 TJ	 Sokol	 v  dnešní	 době	 bohužel	
nastal díky koronaviru také nucený útlum. 
Hala je pro veřejnost uzavřena a s ní i posi-
lovna a provoz Sportklubu. Opatření vlády 
plně respektujeme a  doufáme, že se díky 
všem opatřením podaří šíření viru zastavit 
a nakažení občané se zotaví.

Venku je v  plném rozpuku jaro, tak si 
užijme alespoň procházek anebo si může-
me jít zaběhat do lesa. Snad toto těžké ob-
dobí všichni zvládneme a brzy se vrátíme 
ke svým sportovním a kulturním aktivitám, 
které máme rádi.

Ale máme za sebou I období, kdy bylo 
živo a kulturnímu a sportovnímu životu se 
dařilo.

V měsíci lednu se konal v naší hale tra-
diční Sportovní ples. Opět byl obohacen 
„opičí dráhou“, na které si návštevníci ple-
su mohli vyzkoušet svou pružnost. Letos 
mělo velký úspěch I  otevření fotokoutku, 
kde si mohli všichni zapůjčit různé spor-
tovní náčiní a  s  vtipnými hláškami se vy-
fotit na památku. Největší parádou plesu 
bylo předpůlnoční vystoupení našich 
skvělých mužů, kteří tentokrát vystupovali 
jako „Policejní složky ruského ministerstva 
obrany“. Myslím, že se letošní ples obzvlášť 
vydařil a už se můžeme těšit na ten v roce 
2021.

Oddíl karate
je velmi úspěšným mládežnickým oddí-

lem a stojí za zmínku pár vět z jeho činnosti 
a úspěchů.

Zimní soustředění 2020
Třetí a čtvrtý víkend v lednu 2020 (18.–

TJ SOKOl Krmelín
19.  1. a  25.–26.  1.  2020) se v  Zábřehu na 
Moravě uskutečnilo letošní první soustře-
dění moderního sportovního karate – Zim-
ní soustředění EMESKAI. Akce se zúčastnilo 
přes sedm desítek karatistů z  celé repub-
liky. Z našeho oddílu se účastnilo 9 členů.

První víkend se trénovaly nižší techniky. 
Velký důraz byl kladen na reálné fungová-
ní karate technik v praxi, proto si účastníci 
přivezli již na první víkend všechny chrá-
niče. Hodily se, neboť se trénovalo hodně 
ve dvojicích. Následoval kratší trenérský 
seminář a blok sebeobrany.

Druhý víkend se v  podobném duchu 
trénovaly vyšší techniky a  následoval ne-
dělní turnaj. Začalo se soutěžemi forem. 
Nastupovalo se od nejvyšších kategorií, 
tedy mistrovských, až po ty nejnižší. Násle-
dovaly sportovní boje a po nich sparingo-
vé boje. Vždy od nejvyšších kategorií po ty 
nejnižší. Koučové se snažili svým svěřen-
cům na poslední chvíli dát cenné rady, a ti 
zase bojovali srdcem a dali do bojů vše.

 
Naše úspěchy z této akce:
Umístění Jméno Kategorie
1. místo (ZLATO) Jana Ražná Forma S2°
1. místo (ZLATO) Alexandra Střapcová Boje žen FO
1. místo (ZLATO) Jana Ražná Boje žen F16
2. místo (STŘÍBRO) Rostislav Palička Boje mužů MB
4. místo Rostislav Palička Forma S4°
4. místo Andrea Paličková Boje žen FO

 
Den bojových her 2020

V  sobotu 7.  března  2020 v  Zábřehu na 
Moravě proběhl již 6. ročník speciálního 
semináře Den bojových her pro naše nej-
mladší členy ze sportovní přípravky trénu-
jící školu moderního sportovního karate 
EMESKAI. Přijelo 42 dětí plus jejich dopro-
vod.
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Škoda, že z  našeho oddílu jeli pouze 3 
mladší účastníci, ale zasáhly do toho jarní 
prázdniny a chřipky…

Každopádně si všichni zúčastnění užili 
suprový cvičební den a  spoustu her. Děti 
i rodiče to velmi bavilo a odváželi si skvělé 
zážitky.	Jen	málokdo	tušil,	že	za	všemi	těmi	
hrami byly v  postupné návaznosti scho-
vány koordinační cviky, cviky na postřeh 
a rychlost, nenápadné testování ohebnosti 
a  svalových dysbalancí a  spousta dalších 
trenérských fíglů, které děti formou hry 
posouvají dále v  jejich vývoji. Možná to 
intuitivně vycítila i  řada rodičů, která se 
spontánně přidávala k cvičícím. Tyhle pro-
žitky jsou jedinečné a nikdo jim je nemůže 
dát ani vzít.

Hlavním cílem bylo užít si sportovní den 
s dětmi, posunout je v jejich vývoji, a to vše 
zábavnou formou. To se beze zbytku vyda-
řilo a těšíme se na další ročník.

Lenka Zborovská, Miroslav Zezulka

Házená
Svátky vánoční jsme zakončili tradičním 

turnajem „Čtyř generací“, kde jsme se sešli 
27.  12.  2019. Turnaje se účastnilo 33 bý-
valých i  současných hráčů rozlosovaných 
do 4 mužstev. Poděkování patří hlavně 
rozhodčím, ale i  divákům, kteří nás přišli 
podpořit!

Následnou baštou zkušených házenká-
řů je každoročně turnaj veteránů v Litovli 
u  Olomouce. Letošního ročníku se opět 
účastnilo 8 družstev z  Polska, Slovenska 
a ČR. Našemu mužstvu se podařilo v tomto 
kvalitně obsazeném turnaji zvítězit.

Naši mladí svěřenci se v zimní přípravě 
před soutěží věnují fyzické přípravě. Ná-
sledně přecházejí k herní přípravě s míčem 
a  v  přípravě si zahráli několik přátelských 
zápasů.
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Domácí zápasy v rozlosování 
sezóny 2019/20:

Minižáci:
10. 05. 2020 9,00 hod. Sokol Krmelín – domácí turnaj (8 
mužstev)
Soutěže žáků se hrají turnajovým způsobem 3 mužstev
Mladší žáci:
14. 3. 2020 9,00 hod. 
Sokol Krmelín – účastníci Sokol Klimkovice, S 
okol Ostrava B
17. 5. 2020 12,00 hod. Sokol Krmelín – účastníci SKP 
Frýdek - Místek B, KH Kopřivnice B

Starší žáci:
10. 05. 2020 12,00 hod. 
Sokol Krmelín – účastníci KH Kopřivnice B, HCB Karviná B
6. 6. 2020 9,00 hod. So 
kol Krmelín – účastníci HC Hlučín, HCB Karviná B
Muži:
29. 3. 2020 10,00 hod. Trnávka – Krmelín
5. 4. 2020 10,30 hod. Krmelín – TJ Holešov B
19. 4. 2020 14,30 hod. Suchdol n/O - Krmelín
26. 4. 2020. 10,30 hod. Krmelín – Orlová
3. 5. 2020 10,15 hod. TJ Senice na Hané – Krmelín

Následné 
play off se 
hraje dle 
umístění 
v tabulce po 
základní části.

Budeme	
se těšit na 
vaši podporu 
v hledišti!!!
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Svět se zpomalil, skoro až zastavil, ra-
dosti společenského spolkového života 
nahradila karanténa a obavy o zdraví rodin 
a  spoluobčanů zaměstnávají všechny víc 
než cokoli jiného. Žijeme v časech, kdy od-
povědnost a zdravý rozum má cenu života. 
V  tomto ohledu je lidstvo společenstvím 
podobným organizovanému společenství 
včel. Včely jsou však „poslušnější“, protože 
jednají pudově. Příroda jim dala pud orga-
nizace, každá včela má svou úlohu a spo-
lečenství pevný řád a  pravidla. Lidstvo je 
společenství, které mimo určité míry pu-
dového jednání jedná hlavně rozumově. 
Tady pak selhává poslušnost, a dokonalost 
organizace.	Brzké	jaro	(a téměř	žádná	zima)	
prověřuje nejen krmelínské občanské spo-
lečenství, ale také naše včelstva. Čas ukáže, 
jak si příroda poradí.

I včelky se totiž potýkají s viry, je to fe-
nomén doby a  něco, na co nemáme lék. 
Viry tady jsou od nepaměti, ale jejich ne-
bezpečnost sílí s  poklesem obranyschop-
nosti organismů, na které útočí. U  včel 
a asi nejen u nich je to dáno životním pro-
středím (množstvím chemie v půdě, vodě, 
vzduchu apod.), hustotou (zavčelením 
oblasti), kvalitou a  množstvím jídla (včelí 
pastvou) a péčí neboli prevencí (hygienou, 
apod.). Většinu faktorů nemůžeme ovlivnit 
krátkodobě, proto rychlé řešení neexistuje 
a s viry se potýkat v malém nebo velkém 
měřítku bohužel stále budeme.

Jak	 jsem	 psal	 v  posledním	 čísle	 zpra-
vodaje, když o koronaviru nebylo v médi-
ích ani zmínky, včely jsou katalyzátorem 
přírody a  podle jejich chování můžeme 
předpovědět problémy ostatních spole-
čenství. Mnoho včelařů s  nástupem zimy 
přišlo z  málo známých příčin o  včelstva. 

Krmelínští VČElAřI v nelehké době…
(Já	sám	o 6	včelstev).	Nemá	to	jeden	jedi-
ný důvod, je to mix okolností, v němž viry 
hrají svou úlohu. Nic jsme nezanedbali, 
ale doba a prostředí v němž žijeme je jiné 
a už nelze jen spoléhat na to, jak se starali 
o včely naši předkové. Nová doba si žádá 
nový, odpovědnější přístup. Protože pří-
rodní společenstva (včetně toho lidského) 
jsou „křehčí“.

Ale přidám trochu pozitivních zpráv 
ze  života naší organizace. V  únoru pro-
běhlo povinné vyšetření zimní včelí měli 
na přítomnost roztoče varoa. Všichni naši 
členové organizace měli dobré výsledky, 
tedy pod hraniční hodnotou nebezpeč-
nosti jarního rozmnožení roztoče. Přesto 
mnozí, preventivně, v  jarních měsících 
včelstva léčili nátěrem včelího plodu. Rov-
něž proběhlo dobrovolné vyšetření vzorků 
na existenci spórů včelího moru, které bylo 
negativní. Proběhla diskuze o možném vy-
stoupení z  celostátní organizace Českého 
svazu včelařů, důsledcích a diskuze o tech-
nickém vybavení naší organizace, právě 
pro zajištění účinného ekologického léče-
ní včel. Prozatím nemáme jasná stanovis-
ka	a vítáme	zájemce	o diskuzi.	Je	to	věcné	
téma, které si žádá odpovědný přístup.

Co se týče včelí říše, sezóna už začala, 
sněženky jsou za námi, broskvoně a švest-
koně nakvétají, včelstva bojují s  prvními 
mrazíky a výkyvy teplot, rodí se nová gene-
race, která dynamicky sílí. V těchto dnech si 
zaslouží holky naší pomoc! Učme se od je-
jich poslušnosti, pracovitosti a týmovosti.

Mějte, pokud možno, klidné jaro 
s  množstvím pozitivních zpráv z  blízkého 
okolí!

Jirka Černík,
Včelař a jednatel ZO ČSV Krmelín
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Je	tu	začátek	dubna	a s tím	i začátek	nové	
chovné sezony a začátek výstavní činnosti. 
Nejdříve je ale třeba zhodnotit rok minu-
lý a  jeho chovatelskou činnost. Chovatelé 
tak učinili v sobotu 29. 2. 2020 na výroční 
schůzi. Do roku 2020 jsme vstupovali se 13 
členy a 2 mladými chovateli. Závazky, kte-
ré nám předkládala výroční schůze z roku 
2019 jsme celkem splnili. Účastnili jsme 
se všech družebních výstav, i  když jsme 
nedopadli vždy nejlépe. Pokračovali jsme 
v adaptaci střediska a opravou výstavního 
materiálu. Výstavu jsme uspořádali i s po-
sezením a hudbou jak jsme měli dané plá-
nem práce. Pokračovali jsme s  kroužkem 
mladých chovatelů, obě mladé chovatelky 
se zúčastnily okresního kola a  postoupily 
i  do kola národního. Klárka obsadila v  1. 
věkové kategorii pěkné 7. místo, Nikola ve 
2. věkové kategorii obsadila 9. místo. Obě 
byly nápomocné při posuzováni zvířat při 
naši výstavě a během výstavy. Výstavu na-

CHOVATElé a mladí chovatelé

vštívilo 100 občanů včetně dětí. Návštěv-
nost byla ovlivněna nepříznivým počasím 
v  sobotu.	 Bylo	 vystaveno	 100	 ks	 králíků	
26 plemen, 69 ks holubů 14 plemen, 83 ks 
drůbeže 20 plemen. Naši členové získali 
2. Čestné ceny. Celkově se nám ale neda-
řilo, skončili jsme na celkovém 3. místě. Po 
vyhodnocení družební soutěže jsme na 
3. místě. Naše členky a  mladé chovatelky 
byly vyžádány na pomoc při výstavě ve 
Staré Vsi k posuzování a provádění dětí po 
celém	areálu	výstavy.	Byly	celým	výborem	
organizace Stará Ves hodnoceny kladně.

Vyhodnocení na naší výstavě. 1. mís-
to Staříč 1989,5 bodu. 2. místo Stará Ves 
1977,5 bodu, 3. místo Krmelín 1973,5 
bodu. 4. místo Paskov 1790 bodu. Šampio-
na na králíka získal mladý chovatel z Pasko-
va. Šampiona na drůbež získal Staříč.

Vyhodnocení družební soutěže 
za rok 2019

1. místo Stará ves 7921,5 bodu, 2. mís-
to Staříč 7817,5 bodu. 3. místo Krmelín 
7706,5 bodu, 4. místo Paskov 7333 bodu.

My jsme pohořeli v drůbeži na dvou vý-
stavách, je nás málo na vystavování.
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Vyhodnocení o putovní pohár Obce na 
králíka a na drůbež.

Králík: 1. místo Havran Miroslav, 2. mís-
to mladá chovatelka Nikola Vávrů, 3. místo 
Klimeš Miroslav, 4. místo Šmídová Kristýna, 
5. místo mladá chovatelka Nikola Vávrů, 
6. místo Špaldoň René.

Drůbež: 1. místo Klimeš Miroslav, 
2. místo Šmídová Kristýna, 3. místo Klimeš 
Miroslav, 4. místo Nikola Vávrů.

Naši členové též soutěžili o  nejlepšího 
chovatele v okrese.

V kategorii králík obsadili 1., 5., 6. místo, 
v drůbeži 6. místo.

Na Výroční schů-
zi jsme ocenili naše 
kuchařky za činnost 
při akcích pořáda-
ných chovateli. Také 
jsme ocenili obě 
mladé chovatelky za 
reprezentaci organi-
zace a obce.

Nyní připravuje-
me obě mladé cho-
vatelky na okresní 
kolo olympiády cho-
vatelů, to se usku-
teční 26.  4.  2020 
v  Příboře. Doufám, 

že se dobře umístíme a  že se zúčastníme 
i  kola národního, to se koná letos v  Kla-
tovech. Dali jsme si náročné úkoly na rok 
2020, ale doufám, že se nám je podaří spl-
nit. Chceme pokračovat v  adaptaci stře-
diska, v  nátěru chovatelského materiálu, 
navštívit všechny družební výstavy a  ně-
kterou výstavu mimo okres a kraj. V měsíci 
září uspořádat výstavu s posezením a ně-
které další akce během roku. Občany bu-
deme včas informovat. Pár fotek ze všech 
popisovaných akcí.

Za ZO ČSCH Krmelín Miroslav Klimeš
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ceptu Pecha Kucha Night, který pochází 
z Japonska	a brzy	se	rozšířil	po	celém	svě-
tě. Každý z mluvčích hovoří v limitovaném 
čase za podpory automaticky časované 
projekce. Na prezentaci má každý mluvčí 
celkem 8 minut a 20 vteřin (25 obrázků × 
20 vteřin). Prezentace se posouvá automa-
ticky, nelze ji urychlit či pozdržet  – večer 
je tak charakteristický svou spontánností 
nábojem a spádem! 25 SLIDŮ × 20 VTEŘIN 
× 10 TÉMAT + PŘESTÁVKA = PŘES 2 HODI-
NY	 SKVĚLÉ	 ZÁBAVY.  Spolu	 s  dalšími	 190	
účastníky jsme si vyslechli 10 skautských 
i  neskautských přednášek jako např. Petr 
Pavel – bezpečnost ve světě, Radovan Sa-
motný –	fake	news,	Jakub	Adámek –	právo	
a skauting. Akce jsme si skvěle užili a už se 
těšíme na další ročník.

Za 1. skautský oddíl Krmelín
Mgr. Šárka Flámová

Foto Jan Hradil

Letošní zima bez sněhu nás příliš ne-
obohatila zážitky z  přírody, ale nabízela 
více možností na hry venku, čehož jsme při 
schůzkách hojně využívali.

Tradičně jsme uspořádali předvánoč-
ní schůzku, při níž jsme si vylosovali dár-
ky, nastrojili stromeček pro zvířátka a pak 
jsme pouštěli lodičky z ořechů, krájeli jabl-
ka, zpívali koledy.

Pomáhali jsme na dětském karnevalu, 
byli jsme v šatně, prodávali tombolu a or-
ganizovali fotokoutek.

Také se starší z  nás zúčastnili skautské 
vzdělávací akce PERPLEX, kterou pro ši-
rokou skautskou veřejnost pořádal Petr 
Adamec. O čem je vlastně Perplex? Skaut-
ský inspirační večer Perplex vychází z kon-

Skauti
v zimě
nezimě
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XII. Vánoční benefiční koncert
V  neděli 13.  1.  2020 se v  našem  koste-

le konal XII. Vánoční benefiční koncert. 
Rádi jsme přivítali naše děti z  mateřské 
a  základní školy, které pod vedením paní 
učitelky	 Marie	 Vašicové,	 Jany	 Vaňkové	
a  Yvony Voráčové předvedly vánoční ko-
ledování. Za tuto spolupráci jsme vděčni 
a moc děkujeme.

Děti a mládež z našeho spolčínka si při-
pravili scénický příběh o  Zvěstování Pána 
Ježíše	 a  kostelní	 sbor	 zazpíval	 duchovní	
písně. Návštěvníci koncertu se pak mohli 
zaposlouchat do skladeb v podání varha-
nice	Kláry	Böhmové	a saxofonisty	Michala	
Žáčka a  koncert zakončila kostelní schola 
Mercedes z Ostravy – Přívozu, která svým 
projevem nadchla všechny.

Výtěžek koncertu 55 490 Kč bude použit 
na splácení dluhu Centra setkávání.

Děkujeme účinkujícím i  dárcům a  těší-
me se na příští rok.

Velikonoční tajemství
I  v  tomto roce nám Pán dopřává pří-

hodný čas, abychom obnovili své srdce 
a připravili se na slavení velikého tajemství 
smrti	a zmrtvýchvstání	Ježíše	Krista.	Křes-
ťanská radost tryská z  naslouchání a  při-
jetí	 této	 radostné	 zvěsti	 o  Ježíšově	 smrti	
a zmrtvýchvstání. Shrnuje tajemství lásky, 
která je velmi reálná, velmi pravdivá, velmi 
konkrétní, takže nám nabízí vztah upřím-
ného	a plodného	dialogu,	který	chce	Bůh	
navázat s každým člověkem. Nedopusťme, 
aby tento příhodný čas uplynul bez užitku!

Zanechme sobectví, nehleďme jen na 
sebe	 samotné	 a  obraťme	 se	 k  Ježíšovým	

Velikonocům. Staňme se bližními pro 
bratry a  sestry v  těžkostech a  sdílejme 
s nimi svá duchovní i hmotná dobra. (Vy-
ňato z poselství papeže Františka k postní 
době).

Požehnané velikonoční svátky. Ať jsou 
to šťastné chvíle pro nás pro všechny, ve 
kterých budeme objevovat pravé hodnoty 
života  – lásku, milosrdenství, pomoc dru-
hému člověku!

Přeje P. Bohuslav Novák

Noc kostelů 2020
Zveme všechny na tradiční Noc kostelů 

v pátek 5. 6. 2020 od 18:00 do 22:00 hodin
do našeho kostela. Přijďte se podívat, 

zazpívat si nebo zůstat v  tichu večerního 
kostela, děkovat, chválit, prosit. Součástí 
bude jako každý rok program pro děti.

boží Tělo
Slavnost Těla a  Krve Páně oslavíme 

11.  6.  2020 mší svatou, po které vyjdeme 
s Eucharistií průvodem a budeme prosit za 
požehnání a společný život v naší vesnici.

Z NAŠÍ FARNOSTI
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Vážení občané,
náš obecní







(akce může být zrušena)



(akce může být zrušena)



NAbíDKA 
ZAPŮJČENí 

E-KNIHY 
ZDARMA

občané si mohou bezpečně 
půjčovat e-knihy na 

eKnihovna.cz. V nabídce je 
více jak 1000 titulů zdarma viz.

www.eknihovna.cz/eknihy-
zdarma/



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

Rozvoz obědů (Krmelín)
Nautilus

Restaurace Nautilus Krmelín od 14. 4. 2020 přijímá objednávky na rozvoz obědů,
případné vyzvednutí u okénka v čase od 11 do 14 hodin.
Objednávky na e-mail: gastrodinks@seznam.cz nebo na

tel. 603 284 162

le bistro Stará Ves
Vážení zákazníci, v těchto těžkých časech bychom Vám rádi nabídli
rozvoz obědů od 11-13 ZDARMA!	Stará	Ves,	Brušperk,	Košatka,	Krmelín.
Budeme	se	těšit	na	Vaše	objednávky	na

tel. 608 025 995
LE	BISTRO	FOOD	&	COFFE,	Brušperská	544,	739	23	Stará	Ves	nad	Ondřejnicí



Krásné prožití  
Velikonočních svátků  
Vám přejí zaměstnanci 
Obecního úřadu


