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Slovo starostky

Vážení občané,
s prvními projevy jara si začínáme uvě-

domovat, že situace s  šířením nemoci 
Covid-19, která začala před rokem, není 
lepší, ba naopak horší. V Krmelíně jsme to 
nejvíce pocítili, když se 1. března uzavřely, 
v  rámci vládních opatření, okresy a  naše 
obec se stala hraniční, v obležení policejní-
mi hlídkami. Do této doby nepředstavitel-
ná situace. Bohužel realita.

Přesto Obecní úřad Krmelín zůstal pro 
občany otevřený. Snažíme se v rámci mož-
ností pomoci - rozdáváme potřebným re-
spirátory, důležité informace, formuláře, 
registrujeme seniory k  očkování, probíhá 
dezinfekce veřejných prostor, zaměstnanci 
obce jsou pravidelně testováni a podniká-
me další kroky, kterými se snažíme zmírnit 
šíření nemoci v obci. Přesto za poslední rok 
od začátku pandemie bylo v obci 320 po-
zitivně testovaných občanů, z  nichž 31 je 
stále v léčení (k 24. 3. 2021 dle dat z ÚZIS) 
a  počty nakažených, navzdory opatření 
stále neklesají. Bohužel jsou i  úmrtí. Toto 
číslo však není úplně přesné, neboť se do 
něj nepočítají obyvatelé, kteří sice v  obci 

bydlí, ale trvalé bydliště mají jinde, převáž-
ně v Ostravě. Týká se to i částí obce, které 
spadají do katastru Nová Bělá nebo Stará 
Ves. Stejně tak zde nejsou zachyceni ti, kdo 
Covid-19 prodělali, buď o tom nevědí, pro-
tože neměli příznaky, nebo se vyléčili sami 
bez toho, že by byli testováni.

Přesto všechno jde život dál a práce na 
obecním úřadu neustávají.

Rekonstrukce zdravotního 
střediska

Rekonstrukce se rozběhla v  plném 
proudu. Krmelínští pacienti praktického 
lékaře MUDr. Janečky budou bohužel mu-
set po dobu rekonstrukce zajíždět do jeho 
ordinace ve Staré Vsi. Plánovaný termín 
rekonstrukce je také v  kolizi s  případným 
očkováním na Covid-19 v  ordinaci pana 
doktora. Pokud tato situace nastane (pan 
doktor zatím nemá k  dispozici vakcíny), 
budeme operativně řešit prostory pro oč-
kování, nebo případný svoz pacientů, kteří 
nemají možnost se do Staré Vsi sami či za 
pomoci příbuzných, dopravit. V  takovém 
případě se obraťte na pana doktora, se kte-
rým budeme odvoz koordinovat.

Hřbitovní zeď
Práce na hřbitovní zdi opět začaly, ale 

musely být přerušeny z důvodu špatného 
počasí. Dotazy k pronájmu urnových boxů 
kolumbária jsou uvedeny dále ve zpravo-
daji.

Oprava havarijního stavu 
propustku Na Rybníčku

Pro zjištění, v jakém stavu je propustek, 
museli zaměstnanci obce vyčistit břeh od 
křovin a náletových dřevin. Po prozkoumá-
ní vyšlo najevo, že propustek je v havarij-
ním stavu a musel být co nejrychleji opra-
ven. Stav opěrných zdí potoka také není 
dobrý, dá se říct, že je tomu tak v  celém 
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Rekonstrukce zdravotního střediska

Fota Yveta Kovalčíková
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Stavba hřbitovní zdi

Fota Yveta Kovalčíková
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Ucpaná kanalizace
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zastavěném území obce. Až na pár krát-
kých úseků, koryto potoka není v majetku 
obce a opravu opěrných zídek musí zajistit 
jejich majitelé, stejně tak jako obec.
 
Chodníky a fáze projektů:

Výstavba chodníku ul. 
Staroveská

Podél silnice I/58 započne počátkem 
dubna. Zhotovitel byl již vybrán, je jím 
firma STAVIA s. r. o, vysoutěžená cena 
1 347 152 Kč bez DPH.

Další projektované stavby chodníků 
jsou stále ve stadiu vyřizování potřebných 
stavebních povolení.

Chodník ul. Paskovská
Řízení by mělo být dle projektanta zno-

vu obnoveno. Co se týče přeložky sloupů 
ČEZ  – projekt mají hotový, je schváleno 
i  územní rozhodnutí, ČEZ zahájil výběro-
vé řízení na zhotovitele přeložek sloupů, 
předpokládaný termín realizace přeložek 
září 2021. Pokud budu optimistická, mohl 
by být chodník na podzim hotov.

Chodník ul. Školní, Kostelní
Dne 18.  3. bylo speciálním stavebním 

úřadem ve Frýdku–Místku vydáno Ozná-
mení o  zahájení společného územního 
a  stavebního řízení. V  momentě nabytí 
právní moci budeme mít stavební povo-
lení, proběhne výběr zhotovitele a stavba 
chodníku může začít.

Chodník U Paleska
Po dodání vyjádření ČEZ, opět bude 

vydáno speciálním stavebním úřadem ve 
Frýdku–Místku Oznámení o zahájení spo-
lečného územního a  stavebního řízení. 
Je tedy velká pravděpodobnost, že se bě-
hem léta podaří začít stavět oba chodníky.

Místní komunikace ul. Luční
Projektová dokumentace na komunika-

ci ulice Luční je dokončena, 23. 3. bylo vy-
dáno kladné Koordinované stanovisko, ná-
sleduje podání žádosti o společné územní 
a stavební povolení.

Chodníky Benátská, Školní, 
Světlovská

Byl vybrán projektant a  na projektu se 
již začalo pracovat.

Sběrné místo
Od 1. 4. začne fungovat v letním provo-

zu otevírací doby. Probíhá výběrové řízení 
na výběr dodavatele nových kontejnerů 
a další fáze opravy plotu.

Školní družina
Začali jsme pracovat na podkladech pro 

výběr architekta na projekt nové školní 
družiny u základní školy a také na podkla-
dech pro podání žádosti na dotaci na sa-
motný projekt, dotační titul vypsal Morav-
skoslezský kraj.

Územní plán
Architekt ÚP předal podklady pro zahá-

jení veřejného projednání, které zpracová-
vá zadavatel ÚP, což je Odbor územního 
plánování Magistrátu města Frýdek-Mís-
tek. Kdy a  jak bude probíhat veřejné pro-
jednání není zatím jasné, záleží na vývoji 
pandemie.

Zásilkovna Z BOX
Do konce března by měl být nainsta-

lován Z BOX firmy Zásilkovna, který bude 
umístěn na ulici Zahradnické v  blízkosti 
Sběrného místa. Z-Box je samoobsluž-
né výdejní místo, které obyvatelům obce 
zjednoduší jak vyzvednutí, tak odeslání 
zásilek, a  to i díky nepřetržitému provozu 
viz  leták zde ve zpravodaji. Pokud se tato 
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Odpadky všudeRozbitý včelín

Znečištění Machůvky

Foto Radek Tříska

Fota Yveta Kovalčíková
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služba osvědčí, budeme jednat o umístění 
dalšího boxu v lokalitě Světlov.

Výzva Ukliďme Krmelín
Je pro ty z vás, kteří by se chtěli zapojit 

a  pomoci s  úklidem obce. Byť byly všude 
rozmístěny odpadkové koše, stále se po-
valuje, hlavně v přírodě, spousta odpadků. 
Mnozí z nás nejsou ke svému okolí lhostej-
ní a  na svých procházkách likvidují to, co 
zanechali nezodpovědní obyvatelé obce. 
Děkujeme, že pomáháte udržovat naši 
obec čistou.

S  tím souvisí i  úklid posypového ma-
teriálu po zimě, a že ho letos bylo. Pokud 
potřebujete štěrk odvézt, prosím nahlaste 
to na obecnímu úřadu. Zaměstnanci obce 
štěrk z komunikací postupně odklízí. Chtě-
la bych poděkovat všem, kteří už ho ukli-
dili, a také těm, kdo uklízeli sníh na chod-
nících.

Kanalizace
V  minulém zpravodaji jsem Vás infor-

movala o problémech s kanalizací. Neuply-
nulo ani pár dní od vydání zpravodaje a už 
jsme opět řešili ucpanou kanalizační síť, 
tentokrát Na Rybníčku (sobota 19. prosin-
ce). Nikdo z nás nemohl uvěřit, co bylo pří-
činou. Z kanalizace jsme vylovili balón. Jak 
se do kanalizace mohl dostat? Druhým vel-
kým předmětem byl kus pneumatiky, na 
kterou se nabalily další „dobrůtky“, o tuku 
nemluvě. Tady naši hasiči nepomohou, 
bylo zapotřebí přizvat speciální čistící vůz, 
jinak mohl nastat problém nejen v této lo-
kalitě, ale po celé obci, hrozilo ucpání hlav-
ního řádu na ulici Brušperské.

Uzavření škol
Bohužel zavřené školy mají velký vliv 

nejen na vzdělávání dětí, na jejich psychi-
ku, ale i  na chování. Některé děti si našly 
zábavu v terorizování svého okolí. Objevují 

se zde skupinky, které tropí klukoviny, ale 
staly se také případy, jež zavání trestným 
činem. Poslední událost, opětovné zničení 
včelína, vyšetřuje Policie. Proto vyzývám 
rodiče, aby s dětmi komunikovali a vysvět-
lili jim, co je ještě neslušnost a co už je za 
hranou.

Na druhou stranu jsou tu děti, které se 
snaží zapojit a pomoci ostatním. Příkladem 
jsou Skauti, sami se nabídli a jejich pomoc 
jsme využili při distribuci respirátorů pro 
krmelínské seniory.

Jsem si vědoma, že se děti nudí, nemají 
žádné aktivity a že tento stav trvá už moc 
dlouho. Proto jsme se také, i přes vyhlášení 
opatření PES, pustili do vytvoření ledové 
plochy na hřišti u  Sokolovny, aby zvláště 
děti měly v  obci nějaké sportovní vyžití. 
Přípravy kluziště se ujali členové Jednotky 
dobrovolných hasičů a  po týdenní práci 
byla plocha připravena. Bohužel původní 
předpověď, dle které mělo mrznout delší 
dobu, nevyšla, ale i tak jsme si kluziště užili. 
Hasičům za jejich práci patří obrovský dík.

Prolézačky u základní školy zůstaly pro 
děti otevřené za podmínky, že budou do-
držována hygienická nařízení. Bohužel 
i  tady se setkáváme s  nerespektováním, 
nejen dětí, ale zvláště dospělých.

Není to opravdu jednoduché. Jak vy-
světlit dětem, že nemohou bez roušky na 
hřiště, za kamarády, nebo že další Veliko-
noce nepůjdou koledovat? Některá vládní 
opatření jsou nelogická, zbytečná a někte-
rá nefungují, bohužel s  tím nic nenadělá-
me.

Nezapomínejme na vzájemný respekt 
a  úctu. Snažme se pochopit situaci dru-
hých, mysleme na to, že naše zdraví ochrá-
níme nejlépe my sami tím, že budeme zod-
povědní. Základní opatření RRR (rouška, 
ruce, rozestupy), bychom měli dodržovat 
všichni bez rozdílu.
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Opravený propustek Na Rybníčku

Dezinfekce veřejných prostor

Fota Yveta Kovalčíková

Foto zaměstnanci obce
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Výzva
k zapůjčení materiálů na 
novou knihu o Krmelíně

Obec Krmelín plánuje pořízení nové 
ilustrované knihy o  Krmelíně. Prosíme 
majitele a  pamětníky o  zapůjčení ma-
teriálů  – fotografií, dokumentů, pří-
padně vzpomínek, které by pomohly 
zmapovat historii Krmelína a doplnit již 
známé informace.

Děkuji Yveta Kovalčíková

Otevírací doba 
pošty v Krmelíně

Po  13:00 – 18:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00 hod.
St  13:00 – 18:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00 hod.
Pá 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00 hod.
Telefon: +420 954 273 924

Nenechme se ovlivnit, mnohdy proti-
chůdnými názory a  informacemi politic-
kých představitelů státu, či dezinforma-
cemi ze sociálních sítí, řiďme se zdravým 
rozumem.

Přeji Vám, abyste nadcházející jarní dny 
trávili příjemně, aby se Vám podařilo vy-
těsnit stres a trápení. Velikonoce letos opět 
budeme trávit jen v  nejbližším rodinném 
kruhu, využijme to k  něčemu netradiční-
mu, na co budeme po letech vzpomínat 
s úsměvem.

Přeji Vám hlavně pevné zdraví.
Vaše starostka Yveta Kovalčíková

OZNÁMENÍ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
V KRMELÍNĚ

do dvou kasiček bylo vybráno

16 770 Kč
Nadále můžete posílat formou DMS 

nebo online

Poděkování členům 
redakční rady

Svou činnost v redakční radě Krme-
línského zpravodaje se rozhodla ukon-
čit paní Ludmila Adámková, která dlou-
há léta přispívala svou rubrikou Mezi 
námi, paní Martina Helísková, která in-
formovala o historii Krmelína a předse-
da redakční rady pan Jiří Černík mladší. 
Všem třem děkuji za práci pro zpravo-
daj, přeji pevné zdraví a ať se Vám daří.

Yveta Kovalčíková

Foto Naďa Šlachtová
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•	 Předpoklad dokončení stavby je čer-
ven 2021.

•	 Přijímání žádostí o  nájem urnové 
schránky probíhá již nyní.

•	 Na základě žádosti bude se zájemcem 
uzavřena nájemní smlouvy na dobu 
15  let (stejně jako nájem hrobových 
a urnových míst), a to až po kolaudaci 
stavby.

•	 Počet urnových schránek je 64, které 
budou umístěny jen v jedné části hřbi-
tovní zdi.

•	 V  případě zaplnění těchto schránek, 
budou další doplněny na druhé straně 
hřbitovní zdi.

•	 Kolik uren bude možné do schránek 
uložit bude záležet na velikosti urny 
(60 boxů o  rozměrech v  cm: 50 výška 
x 50 šířka x 40 hloubka, 2 boxy cca 70–
80 cm, 2 boxy cca 6–65 cm).

•	 Kamenné desky budou jednotné z tma-
vého mramoru, vyrobeny na náklady 
obce a  následně budou odprodávány 
zájemcům (cena za desku vyjde z výbě-
rového řízení kamenických prací).

•	 Nápisy na deskách si budou zajišťo-
vat sami nájemci schránek. Stanoveno 
bude jednotné písmo, barva stříbrná.

•	 Výzdoba pozůstalými, zapálení svíčky? 
– pod každou řadou boxů je navržena 
krátká plechová římsa, na kterou bude 
možno umístit hořící svíčku či malou 
výzdobu. O konečné podobě bude roz-
hodnuto až po dokončení.

•	 Pronájem urnových schránek se bude 
řídit Řádem kolumbária, který musí být 
v souladu se Řádem veřejného pohře-
biště obce Krmelín.

Podrobnější informace budou uvede-
ny na webu obce, případně v  červnovém 
zpravodaji i v hlášení místního rozhlasu

Pronájem urnové schránky 
v kolumbáriu (nejčastější dotazy)

Provozní doba 
veřejného 
pohřebiště

1. Veřejné pohřebiště je přístupné
•	 V  letním období (od 1.  května – do 

31. října) od 7.00 do 20.00 hod.
•	 V zimním období (od 1. listopadu – do 

30. dubna) od 8.00 do 18.00 hod.
•	 V  den Památky zesnulých, včetně 

předcházející soboty a neděle od 7.00 
do 20.00 hod.

•	 Vánoční svátky 24. – 26. 12. od 9.00 do 
20.00 hod.

2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pou-
ze v provozní době pohřebiště.

3. Návštěvníci jsou povinni opustit pohře-
biště do konce uzavírací doby bez upo-
zornění.

4. Mimo vymezenou dobu je pohřebiště 
uzavřeno.
 

VZHLEDEM K PROBÍHAJÍCÍ 
VÝSTAVBĚ HŘBITOVNÍ ZDI 
DBEJTE OPATRNOSTI.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
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Proběhl v sobotu 20. 3. 2021. Kontejnery 
pro sběr byly v ranních hodinách tradičně 
rozmístěny na sedmi místech v obci (ulice 
Stará cesta, před sportovní halou v  cent-
ru obce, ulice Záhumenní, ulice Na Brodě 
před střediskem místních chovatelů, v kři-
žovatce ulic Školní, Světlovská a Za Křížem, 
parkoviště Světlov a ulice Hajní).

Přestože obec takto organizuje sběr 
uvedeného odpadu již od roku 2000 (pů-
vodně 2x ročně, nyní již přibližně pátým 
rokem se odpad sbírá i  v  polovině červ-
na), na některých místech byly kontejnery 
zcela zaplněny již před devátou hodinou. 
Autodopravce naplněné kontejnery odvá-
ží a na stejné místo přistaví během chvilky 
prázdný kontejner, případný odpad zane-
chaný na místě pracovníci autodopravce 
sesbírají do nově přistaveného kontejne-
ru. Na světlovském parkovišti bylo tak-
to v  březnu sesbíráno sedm kontejnerů 
během jednoho dopoledne. Celkově se 
z obce při sobotním sběru odvezlo 15 kusů 
á 7 m3 bikranových kontejnerů. Sedm kusů 
kontejnerů obec v rámci jarního sběru svo-
zové firmě neplatí, za každý další kontejner 
navíc zaplatí obec 4 400 Kč (bez DPH) + za 
práci lidí, kteří se podílejí na manipulaci 
s odpady a úklidu sběrných stanovišť.

V  rámci svozového regionu společnos-
ti OZO Ostrava, s.  r. o. jsme výjimka – pro 
drtivou většinu obcí má OZO sběr objem-
ného odpadu organizovaný jako sběr na 
jednom místě v  jednom dni (společnost 
nám vychází vstříc a ponechává rozmístě-
ní kontejnerů na více místech, co nejblíže 
Vám, obyvatelům obce).

Sběrní místo
Mimo tento tradiční sběr máme od 

roku 2018 nově zavedeno sběrné místo 
odpadů na ulici Zahradnické, v areálu ob-
jektu č. p. 375. Jeho otevírací doba je při-
způsobena ročnímu období, od dubna do 
konce října je otevřeno 5x týdně (možnost 
odložení posekané trávy je ve vegetačním 
období krmelínskými obyvateli hojně vyu-
žívána):

pondělí, středa, pátek 7 – 9 hodin
čtvrtek 16 – 18 hodin
sobota 9 – 11 hodin
Pokud potřebujete odvézt něco mimo tuto 
otevírací dobu, vždy je možné se zaměst-
nanci obce dohodnout.

Za rok 2020 bylo ze sběrného místa od-
vezeno 24,2 tuny velkoobjemového odpa-
du.

Mimo biologicky rozložitelný 
odpad (tráva, listí, větve) zde 
sbíráme:

ELEKTROODPAD (smluvní místo zpět-
ného odběru ASEKOL a ELEKTROWIN)

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

VELKÉ SPOTŘEBIČE: např.  pračky, su-
šičky, myčky elektrické sporáky aj.

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

ČERVENÉ KONTEJNERY jsou umístěné 
ve třech sběrných místech v  obci (ulice Za-
hradnická, ulice Staroveská, ulice Stará cesta), 
sem patří baterie a drobná zařízení např. kal-
kulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, 

Svoz a zneškodnění objemného odpadu 
od obyvatel obce Krmelín
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Množství odpadů z obalů, které 
obec Krmelín vytřídila v období
1. 10. – 31. 12. 2020 a předala 
k využití a získala od společnosti 
EKO-KOM, a. s.

Odměna celkem 109 106 Kč

Z toho: Odměna za zajištění zpětného od-
běru 17 217 Kč (odměna za zajištění míst 
zpětného odběru, bonus za minimální do-
stupnost sběrné sítě)
Odměna za zajištění využití odpadů z oba-
lů – (papír, plast, sklo, kovy, nápojový kar-
tón) Celkem 35,924 t 91 889 Kč (odměna za 
obsluhu míst zpětného odběru, odměna 
za zajištění využití odpadů z obalů)

SBĚRNÉ MÍSTO KRMELÍN

Ulice Zahradnická 375

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA 
1. 4. – 31. 10. 2021

pondělí, středa, pátek 7 – 9 hodin
čtvrtek 16 – 18 hodin
sobota 9 – 11 hodin

Děkujeme, že respektujete otevírací 
dobu, případně individuální dohody a ne-
budete odkládat odpad před branou sběr-
ného místa.

discmany, telefony, elektrické hračky apod.
Dále zde můžete odevzdat veškerou 

techniku, která není součástí dohody zpět-
ného odběru: např.  televizory, počítačové 
monitory, zářivky, úsporné zářivky.

Objemný odpad
Tato služba nenahrazuje pravidelné 

přistavení kontejnerů na velkoobjemový 
odpad  – viz  úvod. Pokud se potřebujete 
zbavit odpadu mimo termíny svozu velko-
objemového odpadu, prosíme o domluvu 
předem na telefon. čísle +420 730 134 134.

Děkujeme, že respektujete otevírací 
dobu, případně individuální dohody a ne-
odkládáte odpad před branou sběrného 
místa.

Hana Plačková, referent obce

1. plánovaný svoz velkoobjemového od-
padu se bude konat v sobotu 19. červ-
na  2021 za dodržování nařízených 
přísných hygienických podmínek a to:

2. dodržování rozestupů min 2 m u  při-
stavených kontejnerů

3. použití ochranných pomůcek k zakrytí 
dýchacích cest a rukavic

4. Kontejnery na velkoobjemový odpad 
budou k  dispozici v  sobotu 19.  červ-
na  2021 dopoledne do 12  hodin na 
stálých místech:

5. ulice Stará cesta, u  prodejny Hruška, 
ulice Na Brodě u  chovatelského stře-
diska, ulice Záhumenní u  sjezdu na 

Svoz 
velkoobjemového 
odpadu - červen

Paskovskou, křižovatka ulic Školní, 
Za Křížem, Světlovská, parkoviště na 
Světlově a ulice Hajní.
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OZO Ostrava,  s.  r.  o. zajišťu-
je svážení biologicky rozloži-
telného odpadu ze zahrádek 
(tráva a  listí, spadané ovoce) 
ze speciálních hnědých nádob 
od 1.  4.  2021. Následně v  ob-
dobí do konce listopadu bude 
tento druh odpadu svážen 
vždy ve čtvrtek v sudém ka-
lendářním týdnu – poslední 
svoz odpadu vychází na čtvr-
tek 18. 11. 2021. Po ukončení 
sezóny je nutné nádoby opět 
uschovat pro období následu-
jícího roku (případně prostřed-
nictvím obecního úřadu svoz 
odhlásit, OZO pak nádobu od-
veze).

Poplatek za biologicky roz-
ložitelný odpad je splatný ke 
dni 30.  4.  2021. Všem, kteří jsou v  tomto 
obecním systému již zapojeni, budou dis-
pozice k úhradě poplatku zaslány nejpoz-
ději do 10. dubna 2021 (variabilní symbol 
pro tento druh poplatku, který byl každé-
mu plátci vygenerován již v loňském roce, 
zůstává stejný).

Tarify svozu bioodpadu:
tarif G2 02 objem nádoby 110 l 848 Kč
tarif G3 01 objem nádoby 240 l 1008 Kč
tarif G4 01 objem nádoby 770 l 2304 Kč

V  současné době upřednostňujeme 
úhradu poplatků bezhotovostně na účet 
obce, vedený u  Raiffeisenbank,  a.  s., číslo 
účtu: 1681981389/5500. Děkujeme za 
pochopení.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dis-
pozici na těchto kontaktech:
krmelin@krmelin.cz, plackova@krmelin.cz
tel. 605 298 615, 558 674 046

Svoz biologicky rozložitelného odpadu, 
období 04/2021 – 11/2021
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Patnáctý březen patří k  nejsmutnějším 
dnům naší novodobé historie. Je to 82 let 
od německé okupace naší země a násled-
ného vzniku protektorátu Böhmen und 
Mähren (oficiálně 16.  března  1939). Prv-
ní jednotky vstoupily na naše území už 
14. března.

Začalo tím tragických 6  let v  historii 
naší země. Skutečný počet obětí se asi ni-
kdy nedozvíme, počty se liší podle zdrojů. 
A v hrůzných statistikách není to, že oku-
pace ukradla generaci našich dědů a babi-
ček nejhezčí roky života. Nikdy nedopusť-
me podobné tragédie, které mají základy 
ve zločinných ideologiích. Věnujme tichou 
vzpomínku všem obětem okupace.

VZPOMÍNÁME – NESMÍME ZAPOMÍNAT!!!
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PROJEKTY OBCE
Představujeme Vám novou rubriku zpravodaje, která Vás bude provázet životem 
obecních projektů od své rané fáze, přes realizaci až po jejich ukončení.

Téma 1: Jak by mohla vypadat nová Náves?
V  loňském roce jsme podnikli první krok k  vybudování Návsi. Nechali jsme si zpra-

covat studii. Studie identifikovala území, které bude v  rámci projektu revitalizováno. 
Jedná se o 7 dílčích ploch s centrálním umístěním. Hlavním cílem je vytvoření atraktiv-
ního a funkčního veřejného prostoru pro setkávání obyvatel. Toho chceme dosáhnout 
zejména sjednocením dnes různorodých povrchů a úpravou terénu, sadovými úpravami 
a umístěním jednotného mobiliáře. Součástí zpracování studie bylo i veřejné projednání.

Obrázek 1 - předmětné lokality

Výčet lokalit:
SČ 1
Okolí Obecního 
úřadu

SČ 2
Okolí Hasičské 
zbrojnice

SČ 3
Revitalizace 
parkoviště

SČ 4
Sportovní hřiště

SČ 5
Břeh nad korytem 
potoka

SČ 6
Koryto potoka

SČ 7
Okolí zdravotního 
střediska
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SČ 1 Okolí Obecního úřadu
Revitalizace spočívá ve vybudování odpočinkové zóny před vstupem do Obecního 
úřadu s umístěním laviček, herních prvků pro nejmenší děti a zeleně.

Zaměříme se i na úpravu dnes velmi nevzhledné betonové zdi podél ulice Kostelní.
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SČ 2 Okolí Hasičské zbrojnice
Před hasičskou zbrojnicí dojde ke sjednocení povrchů. Upraví se i okolní terén, tak aby 
se prostor stal průchozí ze všech stran a vyhovoval pro konání různých společenských 
akcí.

Součástí bude i vybudování přístřešku autobusové zastávky a zasazení nového vánoční-
ho stromu.
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SČ 5 Břeh nad korytem potoka
Revitalizace spočívá v propojení Zdravotního střediska se sokolovnou a hřištěm pro-
střednictvím dřevěné lávky s odpočívadly a výsadbou zeleně.

Obrázky jsou ilustrativní, vycházejí ze studie. Konečný vzhled upřesní až projektová 
dokumentace. V tuto chvíli připravujeme veřejnou zakázku na její zhotovení.

Zpracovala Mgr. Kateřina Bonito
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■ od 1. 3. 2021 se k očkování mohou registrovat osoby ve věku 70 let a více
■ od 27. 2. 2021 se mohou registrovat pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol 

a školských zařízení, v týdnu od 1. 3. 2021 pak pečující osoby v dětských skupinách (mikrojeslích) 
a zaměstnanci v přímé péči, kteří zajišťují činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

■ nadále se mohou registrovat osoby ve věku 80 let a více a všichni zdravotničtí pracovníci
■ bez objednání jsou očkováni hospitalizovaní pacienti LDN či klienti pobytových sociálních služeb apod.
■ od 1. 3. 2021 budou do očkování postupně zapojeni praktičtí lékaři, kteří budou očkovat hlavně své 

pacienty starší 80 let věku, dále starší 70 let a vážně nemocné pacienty s obdobným rizikem těžkého 
průběhu nemoci 

■ k očkování se objednáte pomocí Centrálního rezervačního systému, který naleznete na: crs.mzcr.cz 
nebo registrace.mzcr.cz

■ nevíte-li si rady, poproste o pomoc s objednáním někoho ze svých blízkých, obecní úřad, neziskovou 
organizaci pomáhající seniorům, po předchozí domluvě lékarnu či zavolejte na linku 1221

■ nemůžete-li se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu na očkovací místo dostavit, kontaktuje svého 
praktického lékaře a domluvte se na jiné možnosti očkování.

■ prvním krokem k očkování je REGISTRACE v Centrálním rezervačním systému (registrace.mzcr.cz)

▪ zadejte telefonní číslo (Vaše nebo Vašeho pomocníka), na které Vám bude zaslán vstupní 
ověřovací PIN kód

▪ vyplňte Vaše základní údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, kontaktní údaje apod.)
▪ ze seznamu si vyberete preferované očkovací místo (kde se budete chtít nechat očkovat)
▪ důležité je označit kategorii, do které patříte (věk/profesní příslušnost)
▪ pracovník ve školství navíc zadá přístupový kód, který obdržel ve škole
▪ pokud bude dle vyplněných údajů vyhodnocena Vaše registrace jako platná, obdržíte na obrazovce 

potvrzení platné registrace (systém neodesílá potvrzení e-mailem)

■ druhým krokem je REZERVACE termínu očkování na Vámi vybraném očkovacím místě:

▪ jakmile jsou na Vámi vybraném očkovacím místě dostupné očkovací látky, obdržíte SMS s PIN2 
a máte 72 hodin na provedení rezervace termínu

▪ když neprovedete rezervaci do 72 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou SMS 
s výzvou z očkovacího místa

    •  vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3×, poté vaše registrace zaniká
▪ na webu rezervace.mzcr.cz zadáte číslo pojištěnce a PIN2 
▪ následně si zvolíte datum a čas očkování na místě, které jste si při registraci vybral/a
▪ termín druhé dávky se vytvoří automaticky 
▪ pokud potřebujete změnit očkovací místo, musíte provést novou registraci

Kdo se může očkovat?

Jak se objednat k očkování?

Jak objednání k očkování probíhá?

1/2OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
JAK SE OBJEDNAT?

rev 2021_02_26
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■ na očkovací místo se dostavte včas ve Vámi zvoleném termínu
▪ přijdete-li v jiný termín, nebudete očkován/a

■ s sebou si vezměte průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas), průkaz pojištěnce a v případě 
pracovníka ve školství, dětské skupině či ZDVOP potvrzení od zaměstnavatele

■ na očkovacím místě dodržujte pokyny personálu a mějte stále nasazenou roušku nebo respirátor

■ pokud jste již byl očkován/a, můžete si vyzvednout certifikát o očkování přes očkovací portál na 
ocko.uzis.cz

Jaké jsou další pokyny k očkování?

V případě nejasností
volejte linku 1221

Více informací k očkování
proti onemocnění COVID-19
naleznete na: koronavirus.mzcr.cz

■ očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci

▪ v minulosti se díky očkování podařilo některé infekce zlikvidovat (pravé neštovice) či významně 
potlačit (spalničky)

■ očkováním se chráníte před nákazou a před jejím závažným průběhem s možnými následky

▪ vysoká ochrana již měsíc po očkování (týden po druhé dávce) 

■ očkováním chráníte i osoby kolem sebe, které prozatím očkovány být nemohou

▪ čím méně je v populaci osob, které se mohou nakazit, tím méně se nákaza šíří

■ očkování je cestou jak současnou epidemii onemocnění COVID-19 zastavit a vrátit se k běžnému 
životu před pandemií bez plošných opatření

Očkování je dobrovolné a je zdarma
(hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)

Proč se nechat očkovat proti onemocnění COVID-19?

crs.mzcr.cz

registrace.mzcr.cz

rezervace.mzcr.cz

ocko.uzis.cz

koronavirus.mzcr.cz

Důležité odkazy

2/2OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
JAK SE OBJEDNAT?

rev 2021_02_26

Bezplatná linka 
Moravskoslezkého kraje

800 720 210
denně 8 - 18 hodin
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Nová „Smlouva o  odvádění odpadních 
vod a  čištění odpadních vod veřejnou 
splaškovou kanalizací“ mezi provozova-
telem (Obec Krmelín) a Odběratelem (ob-
čan), umožňuje, za určitých podmínek, 
pořídit napojení měřicí zařízení (poměrový 
vodoměr).

Pokud odběratel tvrdí, že část vody do-
dané vodovodem spotřebuje bez vypuště-
ní do kanalizace, zavazuje se na své nákla-
dy prokázat Provozovateli toto množství 
prostřednictvím měřidla, které je stano-
veným měřidlem v  souladu se zákonem 
č.  505/1990 Sb., o  metrologii, v  účinném 
znění, včetně umožnění přístupu Provozo-
vatele k tomuto měřidlu.

Podmínky napojení
1. Občan zakoupí na své náklady certifi-

kované kalibrované měřidlo a  prove-
de na své náklady jeho montáž.

2. Následně písemně požádá obec, 
o  kontrolu namontovaného měřidla. 
Do 14 ti kalendářních dnů pověřený 
pracovník obce provede kontrolu in-
stalace, opíše počáteční stav a prove-
de zaplombování měřidla.

3. Při plombování převezme kopii cer-
tifikátu o  kalibraci (nebo si ho vyfotí) 
a zapíše do evidence obce výrobní čís-
lo vodoměru.

4. Bude podepsán „Protokol o  napojení 
měřidla“ ve dvou vyhotoveních

Podmínky kontroly
1. Od této chvíle je měřidlo odečtovým 

měřidlem podle smlouvy o stočném.

2. Následně kvartálně občan po opisu 
vodného SmVak, zašle na obecní úřad 
stav vodoměru (ideálně mail s fotkou)

3. Občan je povinen strpět namátkovou 
kontrolu měřidla a celistvosti plomby 
pověřeným pracovníkem obce, který 
se prokáže pověřovacím dokumen-
tem.

4. V  intervalech stanovených výrobcem 
měřidla následně dokládá občan obci 
rovněž obnovu kalibračního stavu 
měřidla (náklady nese občan) - spoje-
no s novým zaplombováním, protože 
na rekalibraci je potřeba odvézt či za-
slat celé měřidlo.

Podmínky pro napojení 
poměrového vodoměru

•	 Kalibrované měřidlo - doložit certi-
fikát (platnost), výrobní číslo

•	 Opis měřidla - informace o  stavu, 
odesílání 1 x Q (po opisu vodného)

•	 Umožnění kontroly měřidla (zapo-
jení, funkčnost) - strpení kontroly

•	 Umožnění zaplombování měřidla 
obecní plombou
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MAS Pobeskydí podpořila modernizaci zemědělské farmy

 
Na základě dotační výzvy Programu rozvoje venkova 
rozvoje MAS Pobeskydíbyl náš projekt 
zefektivnění technologického postup
čistička brambor a sazeč brambor
spojené s vlastní výsadbou a následn
komodit. 

Čističku a sazeč dodala společnost POL
Frýdku – Místku. 

Dovolujeme si touto formou pozvat 
v Krmelíně, kde bude možno na podzim
zakoupit. Můžete nás osobně navštívit nebo kdykoliv 
kontaktovat na telefonním čísle: 732

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.   

     
Za podporu děkuje Martin Mácha, Krmelín
 
 
 

modernizaci zemědělské farmy 

rogramu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního 
byl náš projekt vybrán k dotační podpoře.Poskytnutím dotace 

postupu výroby brambor na naší farmě. V rámci projektu byla pořízena k
a sazeč brambor. Výsledkem projektu je eliminace množství namáhav

vlastní výsadbou a následným čištěním a tříděním brambor– jednou z hlavních produkovaných 

společnost POL-AGRO se sídlem ve 

Dovolujeme si touto formou pozvat všechny do naší farmy 
na podzimnaše produkty přímo 

osobně navštívit nebo kdykoliv 
732 703 789. 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.    

      
Krmelín, Záhumenní 17 

vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního 
.Poskytnutím dotace bylo umožněno 
rámci projektu byla pořízena kartáčová 

namáhavé manuální práce 
hlavních produkovaných 
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Denní realita v Krmelíně

Fota Yveta Kovalčíková
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Nehoda z 11. 3. 2021
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VELIKONOCE - NEJVĚTŠÍ 
KŘESŤANSKÉ SVÁTKY

„Velikonoce nazýváme největšími křes-
ťanskými svátky. Přesto ale často prohrá-
vají s Vánoci, svátky oslavy narození dítěte 
a zároveň příchodu Krista. Velikonoce jsou 
ale svátky, které nás nutí k  zamyšlení, jak 
se vyrovnat se smrtí Krista a  naší smrtel-
ností vůbec. Nevede k nim pokoj Adventu, 
ale křížová cesta, zobrazující zradu, utr-
pení, bolest, opuštění a  smrt. Kristus ale 
končí svůj život jako ten, který svůj úkol 
splnil. Zemřel na kříži, aby se mohl slavně 
ve Vzkříšení vrátit. Nikoliv jako oživlá mrt-
vola, jak si někteří naivně myslí, ale jako 
nová forma života  – slovy apoštola Pavla 
s  oslaveným, duchovním tělem. Na konci 
Velikonoc nás tedy po všech útrapách Kris-
tova příběhu čeká sláva a radost z toho, že 
Pravda, Láska a Odvaha nakonec zvítězila.“

Mons. Dominik kardinál Duka

Z NAŠÍ FARNOSTI
VELIKONOCE V NAŠEM KOSTELE 
Ani o velikonočních svátcích vás 
nemůžeme kvůli epidemiologické situaci 
pozvat do našeho kostela na velikonoční 
bohoslužby.

Proto bude během svátků každý den 
otevřena předsíň našeho kostela k osobní 
modlitbě a rozjímání.

Velikonoční přání 
otce Bohuslava

Přejí vám požehnané velikonoční svát-
ky, do srdce pokoj, radost a  naději, která 
pramení ze zmrtvýchvstalého Krista a dává 
životu smysl.

P. Bohuslav Novák

foto Ing. Martina Stoszková
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Jedná se o následující:
1. Volná plocha pod Šindlerovým dvorem 
(parcely 7897/1 a 788 o celkové výměře 6036 m2)

Anketa
využití volných ploch a objektů

Obec Krmelín vyzývá OBČANY, aby se zapojili do ANKETY 
a vyslovili svůj NÁZOR na VYUŽITÍ volných ploch a objektů, 

které má v tuto chvíli obec k dispozici.

Proč chceme znát Váš názor?
Chceme využít volné plochy a objekty pro něco užitečného, 

co Vám v obci schází.

Obec zvažuje využití plochy pro 
výstavbu:

A. nové mateřské školky (využití 
stávající MŠ pro obecní byty, 
případně podkroví na senior klub - 
bezbariérový přístup)

B. senior bydlení (+ startovací byty 
pro mladé)

C. MŠ + senior byty

D. veřejný prostor (park, zahrada, 
oddechový areál, aj.)

Váš komentář, či jiný návrh uveďte, prosím, zde:



Obec zvažuje využití tohoto objektu 
pro:

A.  kulturní/ společenské a jiné 
volnočasové vyžití občanů

Objevují se i návrhy typu:

B. obřadní síň

C. smuteční síň

2.  Objekt modlitebny 
umístěný u křižovatky ul. Kostelní s ul. Staroveskou

(Nová funkce bývalé modlitebny by měla být takového charakteru, aby došlo, nejlépe ke 
každodennímu, nikoliv jen občasnému, či zcela řídkému využití. Využití by mělo oslovit co 
nejširší skupinu.)

Váš komentář, či jiný návrh uveďte, prosím, zde:



Váš komentář, či jiný návrh uveďte, prosím, zde:

3. Líbí se vám nápad na vybudování psího parku?
Obec má pro tento účel dvě vhodné lokality:

3.1 Část volné 
plochy u Paleska – 
jako součást širší 
rekreační zóny 
(workoutové hřiště, 
pumptrackové 
hřiště)

A. Ano

B. Ne

3.2 Volná plocha 
o rozloze cca 
600 m2 par. č. 1187 
za hřbitovem

C. Ano

D. Ne

Zastávka 
u Lesa

Hřbitov

Zde je volná plocha

Zde je volná plocha
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Váš komentář, či jiný návrh uveďte, prosím, zde:

4. Půdní prostor základní školy

Objevují se návrhy pro umístění:
speciální třídy (angličtina, laboratoř, 
rozšíření na devítiletku, apod.)

(Poznámka: Obec zatím nemá pro využití 
půdních prostor žádný konkrétní záměr, 
s využitím pro školní družinu zde nepočítá, 
ŠD je v plánu na pozemku školního hřiště).

Děkujeme moc za Vaši spolupráci 
a zájem podílet se na rozvoji naší obce.

Yveta Kovalčíková, starostka obce

Prosím o Vaše vyjádření, můžete vytrhnout tuto dvoustránku a donést na obecní úřad, 
poslat poštou nebo e-mailem. Můžete poslat i e-mail jen s textem (např. 1 A, 2C, 3 a Váš 

komentář, atp.) na adresu krmelín@krmelín.cz, www.krmelín.cz
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Během zimy jsme jako skauti rozhodně 
neusnuli zimním spánkem a oddílová čin-
nost běží i za současných nařízení na plné 
obrátky. Kromě plánování znovuobnove-
ní schůzek a tábora, jenž pořádáme v létě 
letošního roku, pokračujeme v programu, 
který prozatím stále musíme organizovat 
na dálku. Skauti se nadále účastní online 
schůzek a  zanedlouho budou mít tuto 
možnost i  světlušky a  vlčata, pro které již 
připravujeme podobná společná virtuální 
setkání. Zároveň také všem věkovým ka-
tegoriím pravidelně posíláme výzvy a zají-
mavé aktivity na doma, díky nimž mohou 
děti nasbírat plusové body do celoročního 
bodování. Samozřejmě se do aktivit mo-
hou s dětmi zapojit i jejich rodiče, budeme 
jenom rádi. :) Vždy se moc těšíme na všech-
ny fotky výtvorů nebo dobrot, které nám 
posíláte. :)

Jak už jsem zmínila, začínáme již s plá-
nováním tábora 2021, který, jak pevně vě-

říme, proběhne bez problému, a rozhodně 
se tím pádem jeho účastníci mají na co 
těšit. Téma tábora je jako vždy až do jeho 
začátku tajemstvím, a tak mohou děti jen 
hádat, v jakém příběhu se u nás na táboře 
objeví.

Na konci února jsme dva dny pomáhali 
s  roznášením roušek a  respirátorů v  obci. 
Každý z  nás si vzal na starost jinou část 
Krmelína, a  balíčků jsme tak roznesli přes 
100! Doručovali jsme je lidem do schránek, 
abychom s nimi nepřišli do kontaktu a do-
drželi všechna hygienická opatření. Jsme 
rádi, že jsme mohli podat pomocnou ruku.

Moc doufáme, že se situace co nejrych-
leji zlepší, abychom se mohli vídat naživo 
v naší klubovně, která teď v poslední době 
úplně osiřela.

Za skauty z naší obce přeji všem dobrou 
náladu, dostatek pevných nervů, a hlavně 
hodně zdraví v této nelehké době.

Karolína Jarolímová

SKAUTI

Foto Yveta Kovalčíková



Krmelínský zpravodaj – číslo 1/202134

V  předchozím vydání zpravodaje jsme 
zveřejnili anketu a  vyzvali Vás k  vyplnění 
a  doručení na obecní úřad. Naším cílem 
bylo občany informovat o  volných objek-
tech a pozemcích v majetku obce, kterým 
chceme nalézt nové a vhodné využití. Uvě-
domujeme si, že řada možností občanské 
vybavenosti v  naší obci buď schází nebo 
neodpovídá současným potřebám a  tren-
dům, neboť je tato infrastruktura zastaralá.

Skauti distribuují roušky

Z  celkového  počtu  900  distribuovaných 
zpravodajů,  od  čehož  lze  odvodit  počet 
domácností,  jsme obdrželi nazpět 28 vypl-
něných  anket,  včetně  těch  zaslaných  elek-
tronicky.  Z  tak malého  počtu  navrácených 
reakcí  se bohužel nedá nic vyvozovat, kaž-
dopádně, z Vašich odpovědí usuzujeme, že 
by  bylo  vhodné  jednotlivé  položky  ankety 
pro  lepší představu a pochopení blíže spe-
cifikovat.

ANKETA pokračuje

Foto Skauti



1. PLOCHA POD ŠINDLEROVÝM DVOREM (parcely č. 7897/1 a 788)
Jedná se o pozemek o celkové výměře 6.036 m2 v katastru vymezeném částečně jako 

trvalý travnatý porost a částečně jako orná půda. V tuto chvíli je sice v pronájmu firmy 
TACHEZY, ale neudržovaný a zarostlý náletovou zelení. Zvažované varianty:

1a) Nová mateřská školka
– nabízející moderní řešení, bezbariérovost, nízkou energetickou náročnost, vyho-
vující osvětlení, velký venkovní prostor.

Současná mateřská školka je vhodně situovaná ve středu obce a byť parkování v je-
jím okolí může být problémem v období ranní špičky, je dopravně dobře dostupná. Bu-
dova mateřské školky byla uvedena do provozu 1. září 1989. Jedná se tedy o více než 
30 let starý objekt, který je i přes následnou rekonstrukci v roce 2008, kdy došlo k úpravě 
fasády, zateplení, výměně oken, dostavbě 2. podlaží a propojení s budovou obecního 
úřadu, kde je k dispozici i výtah, neodpovídá současným stavebním nárokům, které sou-
visí s výstavbou MŠ ani moderním trendům. Budova je energeticky náročná, venkovní 
prostor sloužící pro hru je příliš malý na to, aby se venku mohly během dopoledne vy-
střídat všechny třídy.

Prázdná budova by se mohla konvertovat patřičnými úpravami na moderní obecní 
byty (startovací byty, byty pro seniory atd.), případně, do podkroví by se mohl umístit 
například senior klub, neboť je zde zajištěn bezbariérový přístup a budova je ve výborné 
docházkové vzdálenosti od obecního úřadu, pošty, potravin, pekařství, restaurace i zdra-
votního střediska, které bude projektem návsi lépe napojeno na střed obce.

1 b) Bydlení pro seniory a startovací byty pro mladé rodiny.
Obec nemá k dispozici žádné obecní byty, nemá domov pro seniory či seniorské byty, 

které zajistí seniorům či mladým rodinám zůstav v obci, která je jejich dlouholetým do-
movem i přes přicházející životní změny či jiné překážky.

1c) Kombinace mateřské školky a bydlení pro seniory.
Žijeme ve společnosti, kde je péče o  mladé a  staré stále více segregovaná, s  velmi 

omezenými příležitostmi pro interakci obou věkových skupin. Je prokázáno, že umístění 
těchto dvou „doslova koncových generací“ na stejné místo, má blahodárný vliv na men-
tální zdraví seniorů a skvělým zdrojem společenské stimulace.

1d) Bez výstavby.
Ponechání v současném nevyužitém stavu by byla velká škoda. Revitalizace v park, od-

dechový areál či podobně by se vzhledem k rozsáhlým plánům na revitalizaci před prostoru 
Obecního úřadu, hřiště, oblasti podél potoka směrem ke zdravotnímu středisku, prostoru 
před Hasičskou zbrojnicí a budovou TJ Sokol, předpokládaným umístěním workoutového 
hřiště a dětského pumptracku do prostoru u Paleska, by se nejevilo potřebným.



2. OBJEKT MODLITEBNY
umístěný u křižovatky ul. Kostelní s ul. Staroveskou (parcely č.  352/2. 352/3 

a 352/4)
Jedná se o  pozemek zahrnující zastavěnou část, zahradu a  ostatní plochu. Budova 

byla v minulém století určena k církevním účelům, v posledních letech chátrala, byla zce-
la nevyužita. Nyní je objekt ve špatném technickém stavu. Nedávno došlo k pročištění 
zahrady od náletové zeleně a dřevin, které odkrylo žalostný stav budovy, jehož okolí se 
stalo úkrytem pro lidi bez domova.

Ke zprovoznění objektu do uživatelné podoby je zapotřebí kompletní rekonstrukce, jak 
vnitřní, tak venkovní, což představuje investici nemalých finančních prostředků. Proto je po-
třeba udržet v rovnováze náklady a přínosy. Proto by měl objekt ideálně sloužit k takovému 
účelu, aby docházelo k maximálnímu a nejlépe víceúčelovému využití, nikoliv jen občasné-
mu či zcela řídkému. Budova by měla sloužit ku prospěchu místní komunitě a nejlépe všem 
generacím. V současném stavu není možné před budovou parkovat a zda se vytvoří parkova-
cí místa v prostoru přední zahrádky ukáže až projekt, ale preferencí není zelené plochy v okolí 
zmenšovat na úkor parkovacích míst. K parkování může být využito parkoviště vedle hřbi-
tova. V případě svatebního a pohřebního obřadu by však mohla být překážkou silnice první 
třídy, která objekt od protějšího parkoviště odděluje. Letos bude vybudován chodník podél 
ulice Kostelní, a tím bude zajištěno bezpečné propojení pro pěší z centra obce ke hřbitovu.

Zvažované varianty:

2a) Kulturní/ společenské vyžití

2 b) Obřadní síň

2c) Smuteční síň

3. PŮDNÍ PROSTOR ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Půdní prostor základní školy se datuje do roku 1984. Vzhledem ke stáří a nevyužívání 
půdních prostor je potřeba nejprve provést zhodnocení technického stavu. V případě 
kladného posudku, pak ověřit potřeby ředitele školy. Každopádně, pro rozšíření školy 
na devítiletku by plocha, kterou nabízí půdní prostor, nebyla dostačující. Do prostoru 
by bylo potřeba umístit dalších 4 třídy. S navýšením tříd souvisí navýšení míst, a tudíž 
rozšíření prostoru školní jídelny, šaten, kabinetů pro učitele, sborovny a rovněž vytvoření 
specializovaných třídy, které jsou na druhém stupni běžné – tj. jazykové třídy, laboratoře, 
dílny - pracovní činnosti, apod. Využití prostor pro potřeby stávajícího 1. stupně ZŠ je 
více reálné.

3a) speciální třídy (angličtina, laboratoře, apod.)

3 b) rozšíření na devítiletku



Děkujeme za Vaši spolupráci 
a zájem podílet se na rozvoji naší obce.

Yveta Kovalčíková, starostka obce

4. VOLNÉ PLOCHY U PALESKA
(parcela č. 1089) charakterizovaná v katastru jako travnatý porost. Jedná se o poze-

mek odkoupený od společnosti Mega-Sun Invest majitele za účelem zabránění výstavby 
průmyslových hal.

Na tuto lokalitu navazuje polní cesta směr Stará Bělá, která je hojně využívána zejmé-
na běžci, cyklisty, psíčkaři, maminkami s dětmi, aktivními chodci apod. Na této stezce je 
umístěno odpočívadlo a vjezd motorovým vozidlům je zakázán, což vytváří ideální pod-
mínky pro milovníky rekreačních aktivit. Považujeme proto za smysluplné využít této 
populární trasy a doplnit ji o vhodné prvky volnočasové infrastruktury se zachováním 
přírodního charakteru. Na tomto pozemku plánujeme vybudovat pumptrackové hřiště 
(https://cemba.eu/pumptracky-100-s), které je populární mezi mladými nadšenci zábav-
né jízdy na kolech či koloběžkách. K realizaci využijeme stávajícího terénu s hromadami 
hlíny. V loňském roce jsme si nechali zpracovat projektový návrh. Vedle pumtrackového 
hřiště vznikne i  malá plocha umožňující workout. Psí park by mohl doplnit toto nově 
vytvořené místo pro rekreaci a umožnit zábavu i našim zvířecím členům rodiny. Psí park 
předpokládá pouze vyčištění plochy od náletových dřevin a jiné zeleně, oplocení a insta-
laci dřevěných prvků psího hřiště a pítko. Pozemek je víceméně připraven.

Je přirozené, že majitelé malých pejsků si vystačí se zahradou v okolí svého domu, 
naopak, majitelé větších plemen, která vyžadují každodenní vycházku či tréning, uvítají 
park jako obohacení svých tradičních vycházkových tras. Při posuzování investic je po-
třeba zohlednit poměr mezi vynaloženými náklady a přínosy pro obec a její obyvatele. 
Všechny tři uvedené projekty jsou nízkonákladové, umožňují rychlou realizaci a mohou 
být využity všemi generacemi. A to je velmi podstatné hledisko.

Další možnost pro umístění parčíku pro pejsky, jak bylo uvedeno v anketě, nabízí po-
zemek parcelní č. 1187, který je lokalizován cca 200 m za místním hřbitovem směrem do 
polí. Pozemek však není v tuto chvíli dostupný. Náklady by se tudíž navýšily o propojení 
pozemku se stávající asfaltovou cestou a jeho revitalizací.

Uvědomujeme si, že přání a potřeby obyvatel obce se liší jeden od druhého a je složi-
té vyhovět všem najednou. Naší snahou je postupně doplňovat chybějící infrastrukturu 
a nabídnout našim občanům různé možnosti vyžití.

Zpracovala Mgr. Kateřina Bonito
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MATEŘSKÁ škola
Zápis do MŠ Krmelín pro školní rok 
2021/2022

Zápis se uskuteční ve dnech 3.–6. 5. 2021.
Zápis proběhne distančně bez přítomnosti dětí.
Žádost o přijetí dítěte můžete doručit následujícími způsoby:

•	 do datové schránky školy rmxkthv
•	 e-mailem s  uznávaným elektronickým podpisem na adresu mskrmelin@email.cz 

(nelze jen poslat prostý email!)
•	 poštou (datum podání nejpozději 6. 5. 2020)
•	 osobním podáním ve škole dne 3. – 6. 5. 2021 – rezervujte si termín

Stejně jako v loňském roce lze využít elektronického předzápisu a to ve dnech 19. – 
30. 4. 2021, kde si předem vyplníte a vytisknete žádost o přijetí dítěte do MŠ a formulář 
k  vyjádření lékaře. Zde lze využít také rezervaci času k osobní návštěvě v mateřské 
škole.

Bližší informace naleznete na webu Mateřské školy Krmelín.

Fotky archiv MŠ
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ZÁKLADNÍ škola
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Po několika letech zavládla i v Krmelíně pravá zima. 
I přes problémy s COVIDEM si ji děti náležitě užívaly.

Autorem fotek je R. Tylečková
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I když jsme k nepoznání, jsme 
rádi, že se vidíme a že jsme 
spolu. Děti I. třídy.





Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2021 47

16

17

1959

15
24

752 1686

38

32

55

23

50

9

150

3124

17
75

31

26

20

3

40

22

112

17

19

2617

45
7
18

26
22

10

16

8

42

5

15

8

34

52

11

27

20

38
12

44

11

27
1417

16

32

27
23

8

9

2

6

14
17

2

1

6
8

0

2

4

5

21
3

24

7

4
2

4
9

17

4
12

1
1

0 4
2

2
8

11

1

13

13
13
6 1317

26
11

9 4

6 4
17

17
7

14

9

3

35

2

5

10

1

14

3

61

2

6

21

28

3135

10 61

1

775

6

18

9

23

19

15

1

2
2

49
19

128
9

10

16 8

5

10

19

5

5

2

910

9

29

12

12

4 6
7

6

16

5 10
16

15

22

14

4

2

5
12

2

5
10

6

4

3317

6

423

1 11

37

16

1

4

1

30

4

129

7

2

4

332

44

64

38

223

2

3

31

37

3

3

28

14

15

3 16

0

5
519

1

10

27

5

3

3

48

24

7

3

4

7

5

7

6

24

2

103

48

817
73

2

36
15

39

21

45

19

40

98

26

20

7

3

26

33

22

5

24

38

10

48

33

29

54

58

2031

7

398

270

25
89

735

59

220

53
277

396

85

104

94

36

38

22
88

68

142

66

14

20

47

20

5

29

15

101
26

10

30

96

22

56

12

57

Počet pozitivně testovaných v léčení na COVID-19 v MSK
ke dni 25.03.2021, dle ÚZIS

Zdroj: ÚZIS
Vypracoval: HZSMSK, oddělení KOPIS a IBC a oddělení OOKŘ

1 - 25

26 - 50

51 - 100

101 - 250

251 - 500

501 a více

Český
TěšínKopřivnice

Bruntál

Krnov

Rýmařov

Frýdek-Místek

Frýdlant nad
Ostravicí

Jablunkov

Třinec

Bohumín

Karviná

Orlová

Havířov

Bílovec

Frenštát 
pod

Radhoštěm

Nový Jičín

Odry

Hlučín

Kravaře

Opava

Vítkov

Ostrava
278/3284/66

429/3517/83

537/3440/106

238/2835/44

285/1988/28

1559/12585/287

248/2639/55

927/9460/168

476/5690/79

350/2892/43

909/8433/220

554/4464/73

352/3573/46

812/4418/125

569/5087/81

198/1977/32

1430/14643/256

514/4203/112
3455/34827/756

205/1277/39

636/6850/153

186/1494/30

Aktuální stav pozitivně testovaných v léčení na COVID-19 v MSK
ke dni 25.03.2021, dle ÚZIS

Zdroj: ÚZIS
Vypracoval: HZSMSK, oddělení KOPIS a IBC a oddělení OOKŘ

Výsečový graf aktuálního stavu

Pozitivně testovaný v léčení
Uzdravený
Zemřelý

Počet pozitivně testovaných v léčení
0
1-200
201-500
501-1000
1001-2000
2001 a více

Hodnoty lokalizovaných údajů v mapě 
se mohou lišit od sumy za kraj z důvodu 
částečně nelokalizovaných dat

Pozitivně testovaných celkem: 158655
Hospitalizovaných aktuálně: 847
Uzdravených celkem: 140266
Zemřelých celkem: 2905
Pozitivně testovaných v léčení: 15484
Nově pozitivně testovaných za den: 755
Pozitivně testovaných za 7 dní na 100 tis. obyvatel: 411



Krmelínský zpravodaj – číslo 1/202148

scitani.cz | dotazy@scitani.cz

Zapojte se do Sčítání 2021

Koho se sčítání týká? 
Sčítání se týká českých občanů žijících 
v zahraničí i osob s hlášeným pobytem v ČR, 
které žijí v zahraničí! 

Povinnost sečíst se mají všichni občané České republiky, kteří 
zde mají trvalý pobyt. Sečíst se musejí i ti občané, kteří sice trvalý 
pobyt v Česku nemají, ale ve skutečnosti v rozhodný okamžik 
(půlnoc z 26. 3. na 27. 3. 2021) na území České republiky žijí, 
tj. například se vrátili z ciziny, ale ještě se nepřihlásili k pobytu. 

Jinými slovy, každý občan, který má v Česku evidovaný trvalý 
pobyt (přesněji ho měl o půlnoci z 26. 3. na 27. 3. 2021), se 
sčítá. Nezáleží na tom, kde takový člověk ve světě žije, jaké 
má občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen 
k pobytu. Týká se to většiny českých občanů žijících v zahraničí, 
protože málokdo si při vystěhování oficiálně ukončuje trvalý 
pobyt. Občanů žijících v  zahraničí, kteří mají pobyt na území 
Česka ukončený, se sčítání netýká. 

Pokud tedy bydlíte v  zahraničí a  nemáte v  České republice 
trvalý pobyt ani nebudete v rozhodný okamžik na našem území 
přítomni, nemusíte vyplňovat sčítací formulář. Pokud bydlíte 
v zahraničí, ale stále máte trvalý pobyt v Česku, budete muset 
sčítací formulář vyplnit. 

V cizině bude k dispozici pouze elektronický formulář. Distribuce 
a sběr listinných formulářů v zahraničí probíhat nebudou. 

Sečtěte se online 
Sčítání začne o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března 2021. 
Mimo území Česka nebude možné využít tištěné formuláře, ale 
od 27. března půjde vyplnit sčítací formulář prostřednictvím 
internetu na webu onlinescitani.cz nebo v mobilní aplikaci, kterou 
lze nalézt v Google Play i App Store pod názvem „Sčítání21“.

Jak se do formuláře 
bezpečně přihlásit 
K přihlášení použijte číslo platného osobního dokladu vydaného 
Českou republikou (občanský průkaz, cestovní pas nebo 
doklady vydané cizincům) a datum narození. Použít můžete také 
elektronickou identitu (eidentita.cz) nebo datovou schránku 
fyzické osoby. Dále postupujte dle uvedených pokynů. 

Vyplnění formuláře 
je snadné 
Elektronický sčítací formulář je stručný, uživatelsky přívětivý 
a obsahuje mnoho návodných vysvětlivek. 

Formulář může za Vás 
vyplnit i jiný člen domácnosti 
Pokud nebudete mít možnost se sečíst sami, může za Vás 
údaje vyplnit jiný člen Vaší domácnosti, kterému sdělíte vše 
potřebné pro vyplnění. Vyplnění společné části sčítacího 
formuláře za byt a  domácnost zabere asi 10 minut a  druhé 
části zhruba 5 minut za jednu osobu. 

Podrobnější informace naleznete na www.scitani.cz
nebo na informační lince +420 274 056 789, od 12. 3. 2021 
na lince +420 840 30 40 50.

Sčítání zajišťuje 
Český statistický úřad 
a děkuje Vám za to, 
že se ho zúčastníte!
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Autorka srdce Naďa Šlachtová
Foto Yveta Kovalčíková
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začalo o  půlnoci z  26. na 27.  3.  2021. 
V  první fázi má každý možnost sečíst se 
online prostřednictvím elektronického 
formuláře na webu nebo v  mobilní apli-
kaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou 
povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit 
a odevzdat listinný sčítací formulář.

Seznam sčítacích komisařů pro obec 
Krmelín a  rozdělení jejich obvodů jsou 
zveřejněny na úřední desce Obecního úřa-
du Krmelín a  na internetových stránkách 
www.krmelin.cz.

Český statistický úřad 
žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním 

sčítacích formulářů přispělik 
úspěšnému provedení sčítání.

SČÍTÁNÍ LIDU 2021

Ukliďme Krmelín

Vzhledem k  nepříznivé epidemic-
ké situaci je letos možné se zapojit 
do celostátní akce UKLIĎME ČESKO, 
pouze individuálně, v rámci rodiny.

Stačí si vzít na vycházku pytel na 
odpadky a po vycházce nám dát vě-
dět, jaká trasa či lokalita byla uklize-
na, případně kde jsou nasbírané od-
padky k vyzvednutí. Cílem je vyčistit 
celé území obce. Je možné se zapojit 
kdykoliv, akce probíhá v celém katas-
tru Obce Krmelín.

Pokud potřebujete pytel na sbírání 
odpadu, můžete si je vyzvednout na 
Obecním úřadě Krmelín.

Mnozí z Vás to již na procházkách 
provádějí a odpadu je bohužel všude 
dost. Děkujeme, že pomáháte udržo-
vat naši obec čistou.

OZNÁMENÍ 
O DOČASNÉM 

UZAVŘENÍ ORDINACE 
V KRMELÍNĚ

MUDr.  Pavel Janečka oznamuje, že 
od pondělí 15. března 2021 je ordinace 
v Krmelíně, po dobu rekonstrukce zdra-
votního střediska, uzavřena (předpo-
klad tři měsíce). Ordinační hodiny pro 
Krmelín se nemění, budou nadále ve 
Staré Vsi. Po ukončení rekonstrukce ZS 
v  Krmelíně, se ordinace pana doktora 
Janečky obnoví.

Děkujeme za pochopení

Ordinační hodiny 
MUDr. Pavel Janečka
Ordinace Stará Ves nad Ondřejnicí 288
Pondělí 7:00 – 12:00  
 14:00 – 16:00 pro objednané
Úterý 7:00 – 12:00
Středa 12:00 - 17:00
 17:00 - 18:00 pro objednané
Čtvrtek 7:00 – 12:00
Pátek 7:00 – 12:00

Možnost objednání:
telefonicky tel. 739 226 950
nebo e-mail: paveljanecka@centrum
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Vyčištění břehu Machůvky

Občané uklízí

Foto Martina HanzelkováFoto Iva Sýkorová Nohelová

Foto Yveta Kovalčíková
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Přihlaste se k nám 
do 31. března 2021

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu 

až 5 000 Kč

Klientské centrum 
Frýdek-Místek - Ostravská 1556





TERMÍN MŮŽE BÝT PŘESUNUT
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HASIČI Krmelín
Jednotka od začátku roku má poměrně 

klidné období, což je do jisté míry způso-
bené vyhlášeným nouzovým stavem – co-
ronavirem, kdy občané tráví čas převážně 
doma a více si ohlídají své bezpečí a pro-
středí. Jednotka měla letos prozatím jeden 
ostrý výjezd na požár nízké budovy - zaho-
ření komína, 31. 1. 2021 ve večerních hodi-
nách do sousedního Brušperku, kde jsme 
byli povoláni společně s místní jednotkou 
Brušperk, Fryčovice a profesionálními hasi-
či z  Frýdku-Místku. Po dojezdu jako druzí 
jsme provedli průzkum komínového těle-
sa, kontroly ohnisek pomocí termokamery 
vč. půdy, uhašení topeniště a  po dojezdu 
HZS FM jim bylo místo předáno a naše jed-
notka se vrátila zpět na základnu.

Jednotka se věnovala mimo jiné i škole-
ní, které bylo omezené vládními opatření-
mi, údržbě techniky a přípravy obou vozi-
del na STK.

Dále jsme byli obcí Krmelín začátkem 
února požádáni o  zalití házenkářského 
hřiště vodou na základě dlouhodobě pří-
znivých zimních meteorologických pod-
mínek. Po odhrnutí traktorem a vytvoření 
mantinelů se členové jednotky pustili do 
zalévání z místního potoka pomocí ponor-
ného čerpadla. První den proběhlo zalé-
vání mantinelu a betonu. Jelikož hřiště je 
poměrně dost vyspádované, nepodařilo 
se napoprvé vytvořit led ve středu hřiště, 
proto muselo být zalévání hřiště několi-
krát opakováno, tak aby došlo k vytvoření 
dostatečné vrstvy pro bruslení. Několikrát 
byl ještě led rozbitý vlivem brzkého vstupu 
občanů na hřiště i  přes vytyčovací pásky. 
V  sobotu se ale podařilo vytvořit vrstvu, 
kdy se dalo plně bruslit a hřiště zpřístupnit 
občanům. Po každém bruslení docháze-
lo ve večerních hodinách k  opětovnému 
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zalévání narušeného ledu a  při nasněže-
ní i  k  odklízení sněhu. Celkem proběhlo 
zhruba 12 zalévání po dobu sedmi dnů 
do doby kdy teploty již neumožnily další 
bruslení. Tím bych chtěl poděkovat všem 
hasičům, kteří se na zalévání podíleli a vě-
novali tomu nemálo času a práce. Překva-
pil nás zájem o ledovou plochu, ale hlavně 
nás potěšila reakce a pochvala občanů za 
samotné provedení.

Ing. Lukáš Jarecký, velitel Jednotky SDH
fotky archiv JSDH a Yveta Kovalčíková
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Z-Box: Maximální pohodlí pro Vaše občany

nonstop výdej
a příjem zásilek

zásilky na dobírku
(platba přes aplikaci)

bezkontaktní
obsluha přes

aplikaci

umístění u obecního
či městského úřadu

EKO! Bez připojení
k elektřině

Díky našemu Z-Boxu už nikdo nemusí čekat doma jako ve vězení, než zavolá 
kurýr. Zásilky si totiž může každý převzít podle svých vlastních časových          
možností. Jako bonus navíc nabízíme nepřetržitou možnost odeslání zásilek. 

rychlý výdej
bez front

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás!
Telefon: +420 702 269 019
E-mail: Zbox@zasilkovna.cz

(Finální vzhled se může lišit)
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Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ

-  čištění koberců 
a sedacích souprav

-  půjčování stroje 
karcher

- mytí oken

MOBIL. 1 – 606 363 300

MOBIL. 2 – 731 490 561

              Ing. Bednář Radek 
     mob: 723 502 844 
                                                                                                                               návrhy a realizace 
  
      Ing. Bednář Martin 
     mob: 725 258 731 
   trávníky a realizace 
 

 

 3D NÁVRHY A REALIZACE ZAHRAD NA KLÍČ 
 Zakládání trávníků a pokládka koberců 
 Jarní údržba trávníku a střih výsadby 

Dále nabízíme tyto služby: Realizujeme zahradní jezírka a biotopy, 
montujeme závlahový systém TORO, instalujeme robotické sekačky 

Husqvarna, provádíme zemní práce a terénní modelace, Stavíme suché 
zídky, e-shop: prodej volně ložených materiálů. 

Více  na www.begarden.cz nebo email: begarden@seznam.cz 

 

       
 

TJ SOKOL Krmelín
přijme na dohodu 
zaměstnance pro 

úklid haly TJ. Možný 
přivýdělek k mateřské, 
či důchodu, případné 

bližší informace 
u „Správce haly“. 

Úklid se provádí dle 
provozních činností 

v hale. Nástup po 
rozvolnění restrikcí.



Foto MUDr. Jozef Chmelo


