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Slovo starostky

Vážení občané,
koho z nás by napadlo, že sotva se okle-

peme z covidu, rozpoutá se nedaleko od 
nás válka? Bohužel jsme svědky něčeho, 
co jsme si mysleli, že už nikdy nezažijeme. 
S válečným konfliktem spojená migrace 
obyvatel Ukrajiny, vyvolala neskutečnou 
vlnu solidarity a humanitární pomoci. Ne 
jinak tomu je i v Krmelíně. Musím podě-
kovat všem občanům, kteří se ihned po 
vypuknutí války a Ukrajině, zapojili do hu-
manitární sbírky. Hned v sobotu 26. února 
se konala „blesková sbírka, kterou pořádali 
Skauti ze Staříče. Pomohli krmelínští Skauti 
a za malou chvíli se nasbíralo velké množ-
ství hlavně spacáků a karimatek. Ještě ten 
večer za pomoci hasičů, bylo vše odveze-
no do Staříče, a v neděli na ukrajinsko-pol-
skou hranici. Sbírka pokračovala celý týden 
na obci a zde se nasbíralo opravdu velké 
množství všeho potřebného, od trvanli-
vých potravin, hygienických potřeb až po 
ošacení, hračky a další potřebný materiál, 
opět odvezeno na Ukrajinu. Nadále situaci 
monitorujeme a v případě potřeby vyhlá-

síme další sbírku, 
tentokrát určenou 
cíleně pro uprch-
líky, kteří našli 
pomoc v blízkém 
okolí.

V zimních mě-
sících se pokračo-
valo hlavně v pří-
pravě projektové 
dokumentace, ko-
nečně se podařilo získat potřebná staveb-
ní povolení, abychom mohli projekty rea-
lizovat.
Informace k projektům:
Chodník Kostelní – Školní – vítězem 

výběrové řízení na zhotovitele je 
firma DEWORM, s. r. o. s nabídkou 
3 825 600 Kč.

Ulice Luční – vítězem výběrového řízení 
je firma PORR a. s, s nejnižší nabídkou 
8 287 949 Kč.

Chodník Paskovská – vítězem výběro-
vého řízení je firma ELORA GROOP s. r. 
o s nejnižší nabídkou 11 700 456 Kč. Je-

Oprava zábradlí zastávka Světlov 
a propustek 
U Paleska, foto Yveta Kovalčíková
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likož se jedná o veřejnou zakázku nad 6 
mil, běží lhůta pro podání námitek.

Chodníky v obci – (Benátská, Školní, Svět-
lovská) projekt pokračuje, obyvatelé 
ulic, kterých se dotkne výstavba chod-
níku mohli nahlédnout do dokumenta-
ce a projektant se zabývá jejich podněty 
a připomínkami

Náves – projekt bude rozšířen o dílčí pro-
jekt, je nutná spolupráce s Povodím 
Odry ke koordinaci projektu opravy 
koryta potoka a projektu Náves, dojde 
tedy i k posunutí termínu dokončení 
projektu.

Hřbitov – nadále pokračujeme ve zvelebe-
ní hřbitova, co se týče hřbitovní zdi, ře-
šíme drobné reklamace a začne výměna 
kovového plotu, kterou bude provádět 
firma ENESPO, s. r. o za cenu 947 339 Kč 
včetně DPH.

Dotace obce:
Dotace projekt bydlení MSK – zažádali 

jsme Moravskoslezský kraj o dotaci na pro-
jektovou dokumentaci obecního bydlení 
na pozemku, který jsme vykoupili na ulici 
Zdravotní

Dotace propustek U Paleska MSK – 
také zde jsme žádali Moravskoslezský kraj 
o dotaci na opravu propustku, dotaci jsme 
momentálně nezískali, ale jsme v pořadní-
ku

Vrácení dotace Fondu soudržnosti ve 
výši 1 % na Kanalizaci II. Etapa 62 871,65 Kč 
vzhledem k tomu, že nebyl dodržen termín 
kolaudace II etapy kanalizace, byla vypoč-
tena penalizace přidělené dotace ve výši 
3 % (198 tisíc), konečnou částku se nám 
nakonec podařilo snížit na 1 %.

Dotace na projekt Nová školní druži-
na – na základě rozhodnutí zastupitelstva 

Zpravodaj obce Krmelín, Periodický tisk územního samosprávného celku vydává Obec Krmelín, Kostelní 70, 
739 24 Krmelín, IČ 00296848. Vychází 4x do roka v nákladu 900 kusů. Registrováno u MK ČR pod registrační 
značkou MK ČR E 22609. Za správnost obsahu článku odpovídá autor.

Redakční rada: Ing. Yveta Kovalčíková, Mgr. Šárka Flámová, Ludmila Havránková. Zpravodaj najdete 
také na internetových stránkách: www.krmelin.cz. Příspěvky můžete zaslat elektronicky na e-mail: 
krmelinskyzpravodaj@seznam.cz, krmelin@krmelin.cz. Příspěvky dodány po termínu a nepodepsané 
nebudou zveřejněny. Uzávěrka příštího čísla je 30. 5. 2022. Grafická úprava, sazba: Taťána Šimečková. Tisk: 
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Můstek u ČOV na Světlově
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o zrušení projektu školní družiny, byla do-
tace na projektovou dokumentaci 320 tis. 
Kč vrácena Moravskoslezskému kraji, cel-
kové výdaje obce na studie projektu byly 
203 tis. Kč

Výsadba stromů se uskuteční na jaře 
v rámci dotačního titulu akce „Sázíme stro-
my“, výzvy č. 4/2021 NPŽP. Bude vysazeno 
66 stromů na pozemku za hřbitovem. Vy-
sázením pásu stromů vznikne stezka, která 
propojí cestu od hřbitova a cyklostezku na 
Světlově u nově opraveného mostku. Do-
tace 100 %.

Kotlíkové dotace – občané v rámci kot-
líkových dotací 3 výzvy, využili možnosti 
půjčky. Od 2/2020 do 12/2021 bylo poskyt-
nuto 11 půjček na výměnu starých kotlů na 
tuhá paliva v celkové částce 2 050 000 Kč. 
Příspěvek obce na výměnu kotle 7 500 Kč 
čerpalo 22 žadatelů.

Zároveň byl prodloužen termín dotač-
ního programu „Kotlíkové dotace v obci 
Krmelín III“ do 30. 11. 2022. To znamená, 
že tento příspěvek je možné čerpat i nadá-
le.

Opravy a údržba obce
Oprava mostku na Světlově – po pro-

vizorní opravě na podzim minulého roku, 
byla provedena celková rekonstrukce.

Oprava herního prvku u školy v rámci 
reklamace

Kouřové a kamerové zkoušky splaš-
kové kanalizace probíhají od podzimu 
loňského roku, abychom zjistili příčinu vel-
kého množství balastních vod, které nám 
zvláště v období dešťů, zaplavují přečer-
pávací stanici. Poslední zkoušky ukázaly, 
že jedna z příčin by mohla být na hlavním 
řádu na ulici Brušperské.

Ošetření a kácení stromů – v době ve-
getačního klidu jsme ošetřili stromy oře-
zem jmelí i větví U Kříže, na hřišti, u zdra-
votního střediska, Na příčnici, u školy i pře 
Obecním úřadem. Bohužel některé byly 
v takovém stavu, že musely být pokáceny. 
Hledáme místa, kde by mohla být prove-
dena náhradní výsadba. Samozřejmě, jak 
bude dokončen projekt Náves, budou 
stromy dosazeny i tam. Žádám také maji-
tele stromů, kteří mají stromy napadené 
jmelím, aby ho na podzim odstranili.

Výměnu koše na hřišti jistě ocení pří-
znivci basketbalového sportu.

Sběrná místa na tříděný odpad – ne-
konečný příběh pokračuje. Zaměstnanci 

Oprava pyramidy u školy, 
foto Yveta Kovalčíková

Příprava výsadby stromů, 
foto Yveta Kovalčíková
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obce denně sběrná místa uklízí, ale co se 
děje na Světlově, hlavně u žlutých kontej-
nerů na plast na modrých na papír nemá 
obdoby. Jsme rádi, že občané třídí, ale je 
nutné, aby se do kontejnerů toho vešlo co 
nejvíce, proto je nutné jakýkoliv odpad mi-
nimalizovat. Často slyším, to ne Krmeláci, 
to tam hází cizí, ale není to úplně pravda. 
Při náhodné kontrole jsme zjistili, že do-
konce většina odpadu měla i konkrétního 
pachatele s adresou, dokonce i dodacím 

listem. Nejhorší na tom je, že kontejnery, 
které primárně slouží ke třídění pro obča-
ny Krmelína, využívají nejen cizí, ale i míst-
ní firmy, které musí svůj odpad řešit jinak!!!

Proto žádám všechny, kteří jsou líní 
odpad sešlapat, natrhat a pod, aby tak 
učinili.

Co se týče místních firem, pokud se 
bude situace opakovat, budeme nuceni to 
řešit na příslušných místech, které se zabý-
vají kontrolou odpadů podnikatelů.

Terénní úpravy hřbitov, foto Yveta Kovalčíková

Ořezy stromů, foto Yveta Kovalčíková

Mulčování hřiště škola
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Další nešvar - v papíru nalezeny plasty, 
dokonce zkažené balíčky masa a jiný od-
pad!!!

Všichni si musíme uvědomit, že jakéko-
liv navýšení počtu kontejnerů, nebo jejich 
svozu, navyšuje náklady na odpady v obci 
a může se stát, že pak budeme nuceni 
zvednout poplatky za odpady všem.

Ohňostroje
z důvodu války na Ukrajině, byly zruše-

ny pravidelné zkoušky sirén každou první 
středu v měsíci, aby nebyly sirény, někte-
rými občany, brány jako poplach. Z téhož 
důvodu prosím, abyste se zdrželi konání 
soukromých ohňostrojů, neboť, zejména 
u starších občanů to vyvolává strach. Dě-
kuji

Léto na kole se po dvouleté pauze 
bude konat v sobotu 11. června 2022

Potěšující zpráva je, že ustupující co-
vid-19 nám umožňuje konání mnoha tra-
dičních společenských akcí a spolkových 
aktivit. Těšme se z toho a plně využijme. 
Přeji všem krásné jarní dny a veselé Veliko-
noce.

Vaše starostka Ing. Yveta Kovalčíková

POMOC UKRAJINĚ KRMELÍN
Agrese Putinova Ruska proti samostat-

né Ukrajině vyvolala ohromnou vlnu soli-
darity obcí, měst, krajů, ale i řady organiza-
cí a samotných občanů, kteří pro Ukrajince 
nachystali ubytování a další pomoc. Svou 
pomoc můžete nabídnout na centrálním 
místě www.pomahejukrajine.cz

Další informace najdete i na webu MZV 
ČR.

PŘEHLED VYBRANÝCH 
KONTAKTŮ
Charita Česká republika - Veřejná sbírka 

Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem za-
saženým ozbrojeným konfliktem: www.
charita.cz

Člověk v tísni - Prostředky ze sbírky využije 
na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným 
konfliktem na Ukrajině: www.clovekvtis-
ni.cz

ADRA - Pomáhá lidem na Ukrajině, 
např. distribucí poukázek na potraviny 
a hygienické potřeby: www.darujme.cz

Armáda spásy - Organizace spolupracuje 
se sesterskou organizací Armády spásy 
Ukrajina: www.darujme.cz

Český červený kříž - Dlouhodobě pomáhá 
Ukrajině: www.darujspravne.cz

Sbírka paměti národa - Podporuje or-
ganizaci Come Back Alive pomáhající 
ukrajinským vojákům ve válce na Don-
basu, která poskytuje hlavně technic-
kou, školicí a zdravotní podporu.

Velvyslanectví Ukrajiny v ČR - Zastupi-
telský úřad Ukrajiny v České republice 
vyhlásil sbírku na nákup vojenského 
materiálu pro armádu a domobranu.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
ZŘÍDIL BEZPLATNOU 
INFORMAČNÍ TELEFONICKOU 
LINKU

Bezplatnou informační telefonickou lin-

Obecní sbírka pro Ukrajinu, foto Yveta Kovalčíková



ku spustil moravskoslezský krajský úřad. 
Za spolupráce policie, hasičů a Českého 
červeného kříže bude v Ostravě otevřeno 
také krajské asistenční centrum na pomoc 
uprchlíkům z Ukrajiny. Půjde o hlavní kon-
taktní místo pro uprchlíky v Moravskoslez-
ském kraji.

Telefonická linka bude v provozu denně 
od 7 do 19 hodin. Na webových stránkách 
Moravskoslezského kraje vznikla také sek-
ce věnovaná pomoci Ukrajině, kde zájem-
ci najdou potřebné kontakty a informace. 
Krajská rada rovněž schválila 10 milionů 
korun na aktivity spojené s pomocí Ukra-
jině.
Bezplatná telefonická linka: 
800 720 210
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Výpis usnesení
z 22. zasedání zastupitelstva obce Krmelín, 

konaného dne 9. března 2022

Zastupitelstvo obce schvaluje:
•	 Memorandum o spolupráci mezi obcí 

Krmelín a VŠB – Technická univerzita Os-
trava - projekt GEST-NET Underground 
Lab na bývalém Dole Staříč II

•	 revokaci usnesení bodu č. 11 z 2. zasedá-
ní ZO dne 19. 12. 2018

•	 revokaci usnesení bodu č. 24 ze 21. zase-
dání ZO dne 7. 12. 2021

•	 mimořádnou odměnu starostce obce 
v souladu s § 76 odst. 1 Zákona o obcích

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu obce Krmelín pro Sbor 
dobrovolných hasičů Krmelín

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu obce Krmelín pro TJ So-
kol Krmelín

•	 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Krmelín pro Ju-
nák – český skaut, 1. oddíl Krmelín Ju-
nák – český skaut, 1. oddíl Krmelín

•	 uzavření kupní smlouvy o převodu 
vlastnického práva k nemovitým věcem 
s prodávajícím, do vlastnictví Obce Kr-
melín, za celkovou kupní cenu ve výši 
1.700 Kč a za podmínky, že před uzavře-
ním této kupní smlouvy dojde k zániku 
věcných břemen užívání a požívání.

•	 výsadbu stromů z dotačního titulu 
4/2021 NPŽP „Sázíme budoucnost“ a to 
včetně udržitelnosti projektu obcí, která 
je rovněž žadatelem o dotaci.

•	 výsadbu stromů z dotačního titulu 
4/2021 NPŽP „Sázíme budoucnost“ a to 
včetně udržitelnosti projektu obcí. Žada-
telem o dotaci je místní spolek.

•	 „Smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Krmelín“ v souvislosti s reali-

zací projektu „Kotlíkové dotace v Morav-
skoslezském kraji – 4. výzva“

•	
Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí:
•	 Informace o změně vyhlášky o rozpočto-

vé skladbě
•	 Seznámení Zastupitelstva obce s ná-

vrhem rozpočtu 2022 a vlivem dopadu 
zmrazených financí na účtu v bance 
Sberbank s dopadem na investiční akce 
obce
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Financování hlavních akcí  - Obec Krmelín v roce 2021 (stav k 31. 12. 2021)
Opravy a investiční akce ukončené v r.2021 cena celkem v Kč hrazeno z dotace Kč
Oprava havar.stavu mostku Na Rybníčku 192 888,28 0,00
Zkapacitnění dešťové kanalizace u okruž.křižov. 423 425,63 0,00
Oprava střechy - provozovny obce (bývalá lakovna) 532 518,46 0,00
Odkup pozemku k výstavbě bydlení pro seniory 1 655 500,00 0,00
Oprava zabezp.dešťového svodu ul.Na Skalce 154 514,14 0,00
Gener. oprava traktůrku Stiga Park pro 540IX 55 055,00 0,00
Modernizace - napojení zabezp.tech.na pult PČR 84 893,02 0,00
TZ budovy OÚ- nová příčka, nové WC suterén 53 557,33 0,00
Hřbitovní zeď s kolumbáriem 2 403 716,19 500 000,00
Vybudování a rozšíření hřišť v obci Krmelín* 1 232 610,00 812 847,00
Vnitřní rekonstrukce Zdrav. Střediska 6 500 000,00 0,00
Chodník podél silnice I/58 - realizace 2 056 109,56 0,00
PD + realizace chodník u Paleska 30m 317 673,45 0,00
Rozšíření systému separovaných odpadů ob.Krm. 758 942,25 553 739,00
Oprava chodníku před hřbitovem 452 700,25 0,00
Odvodňovací žlab a napoj.na ul.vpusti dešťov.Fojtská 82 659,34 0,00
Oprava silničn.ostrůvku u hřbitova a chod.křiž. 84 119,20 0,00
Architektonická studie Nová školní družina 2 varia. 193 600,00 0,00
Opravy výtluků na komukacích tryskovou techn. 146 289,00 0,00
Elektro přípojka k márnici hřbitov 68 480,00 0,00
montáž solárních svítidel v obci 11ks 372 930,97 0,00
Traktor Kioti CK3310 pro odhrn sněhu 708 650,00 0,00

Drobný majetek pořízený v r. 2021 cena celkem v Kč hrazeno z dotace Kč
Knižní box na vrácení knih knihovně - u výtahu OÚ 18 990,00 0,00
Nové křovinořezy pro údržbu zeleně 2ks Husqvarna 41 198,00 0,00
Regály archiv OÚ 32 336,00 0,00
Knihovnický vozík na knihy 17 563,00 0,00
Nové paravány k volbám 4 ks 15 197,60 1 000,00
Ruční radiostanice s přísluš. Pro JSDH 49 960,90 0,00
Plotostřih 18 498,96 0,00
Myčka pro klub seniorů 6 990,00 0,00
Světelný řetěz a vánoční strom svítící 28 976,00 0,00
Vánoční osvětlení na VO vločky 20ks 61 439,00 0,00

Akce rozpracované v r.2021 předpokl.cena celkem schválená dotace Kč
Chodník na ul. Paskovská realizace 15 000 000,00 0,00
PD + realizace povrch, osvět.ul. Luční 9 300 000,00 0,00
Náves v obci Krmelín - Projektová dokumentace 1 770 000,00 487 500,00
Náves v obci Krmelín - realizace I. Etapa 500 000,00 0,00
Dotace na kotlíkového specialistu 330 000,00 330 000,00
PD - Chodníky v obci Krmelín ** 840 000,00 500 000,00
Pumptrackové hřiště u Paleska - realizace 1 322 000,00 889 000,00
Chodník od ul. Školní -Kostelní do I/58 - PD + realiz. 4 200 000,00 0,00
PD nová školní družina - akce zrušena, dot.vrácena 819 170,00 400 000,00
* Workautové hřiště U Paleska, u OÚ, u školy
** Benátská, Školní, Světlovská

Finance uložené na spořících účtech a termínovaných vkladech, přijaté úroky za rok 2021
Banka zůstatek v Kč k 31.12. úroky k 31.12.
Sberbank - termín.vklad 25 556 125,92 73 069,00
Raiffeisenbank běž.úč. + term.vkl.,spoř.úč. 40 664 001,28 145 900,00

Zpracovala N. Šlachtová - účetní obce



Krmelínský zpravodaj – číslo 1/202210

Informuje Helena Pešatová, 
senátorka pro Frýdecko-Místecko

Po svém nástupu do funkce senátorky 
se snažím dostát svému slibu a věnuji se 
podnětům, které dostávám od starostek 
a starostů regionu. Abych získala větší 
přehled o potřebách obcí, zúčastnila jsem 
se schůzí všech frýdecko-místeckých mi-
kroregionů. Největší nedostatky spatřují 
zástupci obcí zejména v oblasti dopravy. 
Z tohoto důvodu se dopravními problémy, 
které naše obce zatěžují, již více než rok 
průběžně zabývám.

Shodli jsme se, že společným problé-
mem celého regionu je mimo jiné poško-
zování komunikací přetíženou nákladní 
dopravou. V této věci proto iniciujeme 
nákup mobilní váhy pro kontrolní váže-
ní Policií ČR, která bude využívána pouze 

Dopravní situace v Beskydech
v obcích okresu Frýdek-Místek. Efektivitu 
nákupu váhy nyní zvyšuje i nedávná změ-
na zákona číslo 13/1997 o pozemních ko-
munikacích, která zavedla zvýšené pokuty 
v případě, že řidič neuposlechne výzvu po-
licisty podrobit vozidlo nízkorychlostnímu 
kontrolnímu vážení. Pokuta v příkazním 
řízení se od 1. ledna 2022 zvýšila ze 40 až 
na 100.000 Kč.

S obcemi, které lemují dálnici D56 od 
Ostravy do Frýdku-Místku, řešíme možnost 
zrušení dálničního poplatku v úseku mezi 
exity 40–52. Povinnost dálniční známky 
svádí mnohé řidiče využívat průjezd přes 
okolní obce. Avizované zdražení dálniční 
známky situaci zřejmě ještě zhorší. Úlevu 
od zbytečného průjezdu vozidel do 3,5 
tuny by obcím jistě přinesla možnost vy-
užívat úsek D56 jako svůj přirozený bez-
platný obchvat. Za tímto účelem jednáme 
s Ministerstvem dopravy o udělení výjimky 
ze zpoplatnění daného úseku dálnice.

Nejaktuálnějším projektem v oblasti 
dopravy je úsilí o celoroční zákaz vjezdu 
tranzitní kamionové dopravy do chráněné 
krajinné oblasti Beskydy.

Spolu s více než 50 zástupci regionu 
jsme podali žádost k rukám hejtmana 
MSK, v níž usilujeme o nápravu důsledků 
rozhodnutí Ministerstva dopravy, kterým 
v devadesátých letech došlo k rozsáhlé 
změně v uspořádání silniční sítě v ČR. Tato 
změna velmi negativně zasáhla do života 
občanů a návštěvníků CHKO Beskydy.

Zdroj fotografie, kde hasiči vytahují za-
padlý kamion s naftou unikající do řeky Os-
travice: HZSMSK, Frýdecko-Místecko, 17. říj-
na 2020.

Zmíněným rozhodnutím bylo totiž 
umožněno, aby chráněnou krajinnou ob-
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lastí Beskydy, která je dnes zahrnuta do 
soustavy evropsky významných lokalit Na-
tura 2000, tranzitovala přeshraniční kami-
onová doprava. S vědomím nízkého rizika 
postihu vysílají firmy celoročně své řidiče 
přes CHKO Beskydy na Slovensko a dále do 
jižních států.

Zvýšená doprava vede ke snížení kva-
lity života a bydlení, a to zejména vlivem 
zvýšené hlučnosti a celkového znečištění 
ovzduší. V některých úsecích způsobuje 
i snížení bezpečnosti.

Při dopravních nehodách vznikají ně-
kolikahodinové uzávěry, které znemožňují 
průjezd osobních vozidel, autobusových 
linek i vozidel IZS do horských obcí a do 
turistických oblastí. Závažné dopravní si-
tuace ohrožují v konečném důsledku celý 
ekosystém CHKO Beskydy - nejvíce pak de-
sítky živočišných druhů a rostlin, které jsou 
samy již ohroženy vyhynutím.

Snad nejpalčivějším problémem však 
zůstává skutečnost, že obsah projíždějících 
cisteren ohrožuje kvalitu vody v přehradní 
nádrži Šance. Ta je zásobárnou pitné vody 
nejen pro Frýdecko-Místecko, ale i pro část 
Ostravy či Karvinska, a na jejích dodávkách 
závisí statisíce našich obyvatel.

Na podnět starostky 
obce Staré Hamry p. Evy 
Tořové se současnou 
situací a možnostmi je-
jího zlepšení již řadu 
měsíců zabývám. Spo-
lu s dalšími starostkami 
a starosty obcí všech 
frýdecko-místeckých mi-
kroregionů jsme v loň-
ském roce uskutečnili 
řadu jednání, na která 
jsme přizvali i zástupce 
Ředitelství silnic a dálnic, 
projekční kanceláře RSE, 
Dopravního inspektorátu 

PČR a experty z hlediska dopravy, Povodí 
Odry, náměstky hejtmana MSK i vedení 
města Frýdek-Místek, právníky a další.

Výsledkem byla široká shoda v názoru, 
že v souvislosti s dokončováním obchva-
tů Frýdku-Místku a Třince se nám nyní, po 
více než čtvrtstoletí, otevírá možnost změ-
nit současný nevyhovující stav a stále se 
zhoršující dopravní situaci v oblasti zlepšit 
odkloněním tranzitní kamionové dopravy.

Požadujeme aktivní jednání, jehož cí-
lem je zavedení celoročního zákazu prů-
jezdu tranzitní kamionové dopravy přes 
CHKO Beskydy.

Naší snahou je, aby Beskydy zvýšily 
svou přidanou hodnotu coby rekreační, 
turistická a chráněná krajinná oblast, která 
se řadí do soustavy chráněných oblastí EU 
Natura 2000.

Uvědomuji si, že tento náš záměr bude 
nejen časově, ale hlavně finančně, náročný 
a čeká nás ještě mnoho jednání s nejistým 
výsledkem.

Věřím však, že společně se nám to po-
daří!

RNDr. Helena Pešatová
senátorka pro Beskydy

volební obvod Frýdecko-Místecko
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Každému z nás občas zbude menší či 
větší množství použitého kuchyňského 
oleje. Udává se, že v běžných domácnos-
tech se ročně vylije přes 15 milionů litrů 
oleje, který často končí v odpadním potru-
bí.

Říkáte si, že ta trocha oleje 
nemůže kanalizaci uškodit? 
Opak je pravdou.

„Odpadní oleje a tuky způsobují v od-
padní síti poměrně značné škody. Nejenom 
z pohledu ucpání, ale i při nátoku odpadní 
vody do čistíren, kde tuky zanášejí hrubé 
přečištění,“ říká ředitel odboru odpadů na 
ministerstvu životního prostředí Jaromír 
Manhart a dodává: „To, že se občané zamě-
ří na to, aby třídili oleje a nevylévali je do 
kanalizace, přispěje nejen k ochraně život-
ního prostředí, ale i k ochraně kanalizační 
sítě a technologickému zpracování vod.“ 
Obec navíc ušetří náklady vynaložené na 
čištění nebo opravy.

Třídit můžete všechny druhy potravinář-
ských olejů i tuky, jako je máslo, margarín, 
sádlo a také marinády na maso. Oleje 
a tuky střádejte do PET láhví vždy studené. 
Ty pak jednoduše vhoďte do sběrné ná-
doby na olej. V naší obci jsou tyto nádoby 
umístěny na ulici Zahradnická, Starodvor-
ská a Staroveská (parkoviště).

Oleje a tuky z těchto nádob se následně 
vyčistí a putují k průmyslovému zpraco-
vání. Z oleje pak vznikne biopalivo druhé 
generace. K hlavním odběratelům patří na-
příklad rafinerie, které z oleje vyrábějí me-
tylester, tedy jednu ze složek pohonných 

hmot nebo je olej využit jako součást ma-
zacích nebo technických olejů nebo může 
být využit energeticky.

Víte, že z 1 litru vytříděného oleje uletí 
letadlo 14 km bez emisí CO2?

V každém případě třiďte odpad, proto-
že to má smysl! Zní to jako klišé, ale je to 
hluboká pravda! Správným vytříděním od-
padu dochází k jeho recyklaci a díky tomu 
můžeme vyrábět druhotné suroviny – še-
tříme tak primární zdroje, přírodu, energii 
a celkově to má pozitivní vliv na životní 
prostředí.

Yvetta Švrčková

TŘIĎTE OLEJ

sběr potravinářského oleje v Krmelíně
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K datu 31. 12. 2021 bylo v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 2345 občanů, v prů-
běhu roku

přihlásilo se k trvalému pobytu narodilo se odhlásilo se z trvalého pobytu zemřelo
46 občanů 20 občánků 48 občanů 22 občanů
11 hochů a 9 dívek 11 mužů a 11 žen

všichni občané 2 345

muži 1130; ženy 1215; muži nad 15 let 970; ženy nad 15 let 1033;
hoši do 15 let 160; dívky do 15 let 182

K poslednímu dni roku 2021 bylo v obci přihlášeno k pobytu i 21 cizích státních pří-
slušníků, celkový počet obyvatel obce (občané a cizinci) činil 2 366 osob.

Ke konci roku bylo v obci přiděleno 790 čísel popisných, tento údaj však znamená 
jen nejvyšší přidělené číslo popisné. Některé domy byly v průběhu času zbourány úplně, 
u některých byly ponechány pouze základy a na nich vystavěny stavby nové. V tomto 
případně již dle nových nařízení není možné zachovat původní číslo popisné objektu. 
Taktéž ještě nejsou zastavěny všechny pozemky v některých lokalitách, kterým byla 
v rámci rozparcelování čísla popisná předběžně přidělena z důvodu respektování číselné 
řady v nově vznikajících ulicích. Oproti tomu jsou občas přidělována čísla popisná nově 
i některým starším objektům, které byly v minulosti součástí skupiny budov, měly jedno-
ho majitele či tvořily jeden celek a nyní je noví vlastníci požadují opatřit samostatnými 
čísly popisnými. Přesné počty stávajících objektů zveřejnila statistika v rámci sčítání lidu, 
domů a bytů 2021.

Hana Plačková

Poslední březnovou neděli uspořádaly 
členky Komise pro občanské záležitos-
ti při Radě Obce Krmelín tradiční vítání 
občánků. S radostí jsme do svazku obce 
uvítali devět dívenek a šest chlapců. O le-
titou obecní tradici tentokráte projevili 
zájem i mnozí prarodiče a rodinní přísluš-
níci. Pohlazením pro duši bylo prosluněné 
nedělní dopoledne prožité beze spěchu 

a především pak všudypřítomné úsměvy 
přítomných, spokojenost dětiček v bez-
pečné náruči rodičů, krátký program žáků 
základní školy i lehká improvizace při zajiš-
tění společenské akce.

Děkujeme všem, kteří i tímto způsobem 
rádi projeví zájem o sounáležitost a zapojí 
se do dění v naší obci.

Hana Plačková

Vítání občánků

Informativní počet obyvatel a domů 
v roce 2021



Krmelínský zpravodaj – číslo 1/202214

Vítání občánků 27. 3. 2022, foto Yveta Kovalčíková
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Foto z vítání občánků; autor Yveta Kovalčíková
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BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ 
ODPAD

Zde můžete dovézt zahradní biood-
pad, který akutně nemáte kam odložit. 
Rozhodně tato služba nenahrazuje využití 
bionádob u rodinných domů. V prvé řadě, 
prosím, využijte kompostéry, nebo již zmi-
ňované nádoby na bioodpad.
Co můžete dovézt:
•	 TRÁVA
•	 LISTÍ
•	 VĚTVE
•	 VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
•	

Tato služba nenahrazuje pravidelné při-
stavení kontejnerů na velkoobjemový od-
pad, který obec zajišťuje třikrát ročně. Po-
kud se potřebujete zbavit odpadu mimo 
termíny svozu velkoobjemového odpadu, 
prosím nejlépe o domluvu předem. Tato je 
možná na telefon. čísle +420 730 134 134.
CO SI MŮŽETE ZE SBĚRNÉHO 
MÍSTA ODVÉZT

Ze sběrného místa si můžete odvézt 
štěpku, která byla zpracována štěpková-
ním větví.

Děkujeme, že respektujete otevírací 
dobu, případně individuální dohody a ne-
budete odkládat odpad před branou sběr-
ného místa, u sběrných míst na tříděný od-
pad nebo jinde v obci.

Starostka obce Ing. Yveta Kovalčíková

Ulice Zahradnická 375

OTEVÍRACÍ DOBA od 1. 4. do 31. 10. 2022

pondělí, středa 7:00 – 9:00 hodin
čtvrtek 16:00 – 18:00 hodin
sobota 9:00 – 11:00 hodin

CO MŮŽEME DO SBĚRNÉHO 
MÍSTA ODKLÁDAT:
•	 ELEKTROODPAD
•	 MALÉ SPOTŘEBIČE: např. vysavače, 

žehličky, topinkovače, fény, holící 
strojky, pily, vrtačky, mikrovlnné trou-
by, elektrické sekačky aj.

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

•	 CHLAZENÍ: např. chladničky, mraznič-
ky, klimatizace, vinotéky aj.

•	 ČERVENÉ KONTEJNERY jsou umístě-
né ve třech sběrných místech v obci 
(ulice Zahradnická, ulice Staroveská, 
ulice Stará cesta), sem patří baterie 
a drobná zařízení např. kalkulačky, 
rádia, drobné počítačové vybavení, 
discmany, telefony, elektrické hrač-
ky apod.

Dále zde můžete odevzdat veškerou 
techniku, která není součástí dohody zpět-
ného odběru: např. televizory, počítačové 
monitory, zářivky, úsporné zářivky.

SBĚRNÉ MÍSTO KRMELÍN
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Událost z 28. února letošního roku, kdy 
větev, zasahující do vedení nízkého napě-
tí, způsobila výpadek elektrické energie 
v celé budově Obecního úřadu, mne inspi-
rovala k tomu, abych „pátrala“, jak se to má 
s údržbou porostu 
pod vedením nízké-
ho napětí.

Pro vedení vyso-
kého napětí definuje 
Zákon č. 458/2000 
Sb., energetický zá-
kon prostor v bez-
prostřední blízkosti zařízení elektrizační 
soustavy k zajištění spolehlivého provozu 
jako ochranné pásmo.

I když pro vedení nízkého napětí – na-
pětí do 1 kV (400/230 V) není stanoveno 
ochranné pásmo, podniková norma ener-
getiky pro rozvod elektrické energie PNE 
33 3302 hovoří o dodržování bezpečné 
vzdálenosti při provádění prací v jeho blíz-
kosti, což je 1 m v případě holých vodičů 

a 0,5 m v případě izolovaných vodičů a ka-
belových systémů.

Pří ořezávání stromů se člověk nikdy 
nesmí přiblížit vodičům blíž, než je stano-
vená minimální bezpečná vzdálenost, a to 

ani nářadím, vyba-
vením nebo třeba 
větví stromu, kte-
rou drží v ruce. Také 
není vhodné ořezá-
vat stromy po dešti 
nebo při zvýšené 
vlhkosti vzduchu.

Jestliže si majitel pozemku na úpravy 
zeleně pod vedením nízkého napětí sám 
netroufá nebo už je vegetace příliš přerost-
lá, energetici ji mohou ořezat na své nákla-
dy. Stačí věc ohlásit na zákaznickou linku 
nebo poruchovou službu.

Povinností majitele pozemku, z něhož 
vyrůstá strom, je zajistit jeho prořezávku 
tak, aby nezasahoval do ochranného pás-
ma vedení elektrického proudu.

Yvetta Švrčková

Ořezy porostu pod a kolem
elektrického vedení

Dodržování bezpečné vzdálenosti 
při provádění prací v jeho blízkosti, 
což je 1 m v případě holých vodičů 
a 0,5 m v případě izolovaných vodičů 
a kabelových systémů.
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Chtěli bychom Vás informovat o změ-
nách v podmínkách 4. výzvy kotlíkových 
dotací, o kterých Ministerstvo pro Život-
ní prostředí ČR (dále jen „MŽP“) rozhodlo 
v souvislosti s aktuálním mezinárodním 
děním.

První změna se týká navýšení dotace 
pro tepelná čerpadla ze 130.000 Kč na 
180.000 Kč.

Druhá změna se týká omezení pod-
pory plynových kotlů a to následovně:

„MŽP garantuje dotaci u plynových kon-
denzačních kotlů pouze v případě, že výmě-
na kotle již byla realizována, případně byla 
na výměnu kotle vystavena závazná objed-
návka, a to v termínu do 30. 4. 2022. Otázka 
podpory plynových kondenzačních kotlů po 
tomto datu zůstává otevřená, a záleží mj. na 
podobě schválení OPŽP* ze strany EK**.“

*OPŽP – Operační program Životní pro-
středí 2021–2027 **EK – Evropská komise

Co to pro žadatele znamená:
V případě, že již je nebo bude do 

30. 4. 2022 výměna plynového kotle realizo-
vaná, se nic nemění. Dotace bude proplace-
na dle dříve publikovaných pravidel (tj. 95 % 
uznatelných nákladů maximálně 100.000 Kč 
+ příspěvek kraje 7.500 Kč a případný pří-
spěvek obce). K žádosti bude předložen jako 
příloha doklad o uvedení kotle do provo-
zu s datem do 30. 4. 2022.

V případě, že realizace výměny nebude 
možné do 30. 4. 2022 stihnout, bude nutné 

předložit s žádostí o dotaci závaznou 
objednávku u dodavatele vystavenou do 
30. 4. 2022. Ze závazné objednávky musí 
být patrné, že před termínem 30. 4. 2022 byla 
objednána instalace plynového kondenzač-
ního kotle. Žádost bude schválena dle dříve 
publikovaných pravidel (tj. 95 % uznatelných 
nákladů maximálně 100.000 Kč + příspěvek 
kraje 7.500 Kč a případný příspěvek obce). 
K žádosti bude předložena jako příloha zá-
vazná objednávka vystavená do 30. 4. 2022.

V případě, že není výměna plynového 
kotle uskutečněná, ani závazně objednaná 
do 30. 4. 2022 bude žádost o dotaci 
schválena pouze v případě, že ministerstvo 
do konce dubna 2022 rozhodne v návaznosti 
na jednání s EU o podpoře plynových kotlů. 
V opačném případě budou tyto žádosti 
neschváleny.

Před tím, než budete moci podat žá-
dost o dotaci již bude známo, zda budou 
plynové kotle nadále podporovány či ni-
koli. Jakmile budeme tuto informaci mít 
dostupnou, budeme Vás neprodleně in-
formovat. V případě, že by nebyly podpo-
rovány výměny plynových kotlů vyjma již 
vyměněných nebo závazně objednaných 
do 30. 4. 2022, je možné podat žádost na 
jiný z podporovaných zdrojů tepla.

28. 3. 2022

Příspěvek Obce Krmelín 
7 500 Kč na jeden 
vyměněný kotel.

Změny v podmínkách 4. výzvy

kotlíkových dotací
(NETÝKÁ SE probíhající 3. výzvy!!!)
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•	 Platnost starších vzorů bankovek 
v hodnotě 100, 200, 500, 1000 a 2000 
korun z let 1995 až 1999 skončí na 
konci června letošního roku. Další dva 
roky bude možné neplatné bankov-
ky vyměnit na pokladnách bank a na 
všech sedmi územních zastoupeních 
České národní banky.

•	 Od 1. července 2024 pak bude možné 
bankovky vyměnit pouze u ČNB, a to 
neomezenou dobu. Vyplývá to z in-
formací, které dnes ČNB zveřejnila na 
internetu.

•	 Bankovky, které ČNB stahuje z oběhu, 
jsou rozpoznatelné především šířkou 

stříbřitého proužku, který protíná 
bankovku. Ten je úzký a jeho barva 
se při naklopení nemění, zatímco nej-
novější vzory bankovek mají proužek 
širší, jenž při naklopení mění barvu 
z hnědofialové na zelenou. „Jednot-
livé vzory od sebe dále odlišuje le-
topočet vyobrazený na lícní straně 
bankovky a některé další ochranné 
prvky,“ upozornila dále banka.

•	 S výjimkou bankovky v hodnotě 5000 
korun, pro kterou se nic nemění, tak 
zůstane po 30. červnu v oběhu pouze 
jeden platný vzor od každé hodnoty 
bankovky.

KONČÍCÍ PLATNOST NĚKTERÝCH BANKOVEK
K 30. 6. 2022
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Nejprve trochu historie.
Běžný účet u Sberbank založilo minulé 

vedení obce v srpnu 2017. Nové zastupi-
telstvo obce zvolené v roce 2018 se pro-
blematikou uložení finančních prostředků 
obce začalo zabývat hned po volbách.

Na ZO 19. 12. 2018 se projednával návrh 
na uložení a zhodnocení volných finanč-
ních prostředků obce, Obec tehdy měla 
prostředky uloženy v J & T bance, ve Fio 
bance a ve Sberbank CZ. Dohromady 40 
mil Kč. ZO jednohlasně schválilo uložení 
a zhodnocení volných finančních prostřed-
ků J & T Banky a Sberbank CZ a uložilo úkol 
finančnímu výboru, zpracovat do příštího 
zastupitelstva podklady pro uložení fi-
nančních prostředků obce.

Na ZO 6. 3. 2019 se opět projednávalo 
uložení finančních prostředků, na základě 
jednání finančního výboru s bankovními 
domy se dohodlo nadále jednat s UniCre-
dit Bank, Raiffeisenbank a Sberbank. Při-
čemž usnesení znělo: uložení finančních 
prostředků obce bude přeneseno na příští 
zasedání zastupitelstva obce. Zastupitel-
stvo obce ukládá radě obce pokračovat 
v jednání s bankovními ústavy, opět schvá-
leno jednohlasně všemi 15 zastupiteli.

Na ZO 21. 5. 2019 rozhodlo ZO o ulože-
ní finančních prostředků do bankovních 
domů Raiffeisen bank a Sberbank CZ.

Z výše uvedeného vyplývá, že o ulo-
žení finančních prostředků ve Sberbank 
CZ rozhodlo jednohlasně zastupitelstvo 
na základě doporučení finančního vý-
boru, který je poradní orgán zastupitel-
stva.

Obec Krmelín má uloženy finance u této 
banky, a to na tříměsíčním termínovaném 
vkladu, který byl splatný 3. 3. 2022 ve výši 

25 500 000 Kč + úrok 159 375 Kč a dále na 
spořícím účtu s měsíční výpovědní lhůtou 
56 254,09 Kč.

V listopadu 2021, kdy vznikl tento 
termínovaný vklad, byla Sberbank CZ 
standardní bankou pod kontrolou České 
národní banky, kdy termínovaný vklad ne-
byla žádná riziková operace, šlo o konzer-
vativní finanční nástroj. Rozhodnutí bylo 
transparentní, každý se mohl vyjádřit nebo 
upozornit na riziko.

Rada obce spolu s finančním výborem 
se otázkou vypovězení peněz zabývala již 
v lednu 2022 a podnikla kroky, aby finance 
byly okamžitě po spadnutí na běžný účet, 
převedeny, do jiné banky. Vzhledem k vý-
povědním lhůtám, bohužel situace již ten-
to převod neumožnila. Jakékoliv předčas-
né výběry byly se sankcí 500 tisíc a peníze 
by se na účtu objevily až za 32 dní, tedy 
stejná situace.

Podle posledních informací Sberbank 
oznámila odchod z evropského trhu a že 
úroveň jejího kapitálu a kvalita aktiv jsou 
dostatečné k tomu, aby mohla vyplatit pe-
níze všem vkladatelům.

Jelikož je v téhle situaci 193 obcí, měst 
a krajů, vložil se do vyjednávání o urychle-
ném uvolnění financí Svaz měst a obcí, kte-
rý komunikuje s ministerstvem financí. Na 
návrh ministra financí Zbyňka Stanjury, za-
čnou v nejbližší době probíhat individuál-
ní jednání s každou poškozenou obcí nebo 
městem. Do návrhu řešení bude nejspíš 
zapojena Národní rozvojová banka. Jakmi-
le bude jmenován likvidátor této banky, 
obec přihlásí pohledávku k likvidaci.

Věřím, že se všechny uložené finance 
obce ve Sberbank CZ vrátí, jen to nějakou 
dobu potrvá, je zřejmé, že nejprve budou 

Obecní finance a Sberbank
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řešeny obce, které mají v této bance ulo-
ženy všechny své finanční prostředky a je 
ohrožen jejich provoz. Že se obce k peně-
zům dostanou, věří i ministr financí a do-
dává, že podle expertů je vysoká pravdě-
podobnost zpeněžení majetku banky.

Tyto finanční prostředky nebyly za-
pojeny do rozpočtu na rok 2022 a nebu-
dou tedy chybět při realizaci napláno-
vaných akcí. Finance obce k 31. březnu 

2022 jsou 69 648 000 Kč, bez momen-
tálně zmrazených financí ve Sberbank 
CZ má obec k dispozici tedy více jak 44 
milionu Kč.

Nadále jsme v kontaktu s bankou 
i odborníky na bankovnictví. Obec činí 
veškeré potřebné kroky k tomu, aby 
byly finanční prostředky vráceny na 
účet obce co nejdříve.

Yveta Kovalčíková
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Tříkrálová sbírka 
2022 v Krmelíně

V sobotu 8. 1. a v neděli 9. 1. se v naši 
obci uskutečnila tradiční Tříkrálová sbír-
ka. Jedná se o pokračování starodávné li-
dové tradice, která byla obnovena v roce 
2000, kdy skupinky koledníků prosí „dům 
od domu“ o příspěvky pro lidi v nouzi. 
Je to svátek lidské solidarity. V Krmelíně 
letos koledovalo 9 skupinek koledníků 
a jejich koledování zasluhuje naše uzná-
ní. V letošní sbírce se v Krmelíně vybralo 
neuvěřitelných 92 039 Kč. V roce 2020, 
kdy se naposledy koledovalo „dům od 
domu“ se vybralo o 17 tisíc méně. V roce 
2021 sbírka probíhala pouze online. 
Výnos sbírky je rozdělen podle předem da-
ného klíče: 65 % vybraných prostředků se 
vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % 
je určeno na velké diecézní projekty, 10 % 
putuje do krizového fondu, odkud jsou 

uvolněny při mimořádných událostech, 
a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své 
projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří 
zákonné režie sbírky.

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit i da-
rem do ONLINE kasičky po celý rok, může-
te zaslat dar přes složenku, či převodem na 
tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, 
VS 777
DMS KOLEDA 30
nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60
nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90
nebo DMS TRV KOLEDA 90

Na telefonní číslo: 87 777
Více na www.darcovskasms.cz.
Děkuji všem za vaši štědrost. Skupin-

kám koledníků pak děkuji za jejich ocho-
tu koledovat a za pokračování této krásné 
a záslužné tradice v Krmelíně.

Yveta Kovalčíková

Foto Ing. Martina Stozsková
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DEN PŘÁTELSTVÍ
14. 2. , na Valentýna, jsme v naší škole 

uspořádali Den přátelství.
V růžových a červených barvách všich-

ni vypadali opravdu veseleji. Psali jsme si 
hezké, přátelské vzkazy a společně vytvo-
řili SRDCE ŠKOLY.

Některá přání škole byla moc krásná:
Školo, ať jsi zdravá!
Ať se Ti vyhýbá covid.
Ať máš hodné, veselé a pilné žáky.
Přejeme Ti dobrého ředitele, hodné 

paní učitelky a dobré jídlo!
Ať Tě všichni žáci mají rádi!

Den jsme si moc užili.
Já si přeji, ať se všechna přání plní.

Mgr. Yvona Voráčová

PUST, PUST, PUST – 
UŽ JE MASOPUST!

25. 2. 2022 naše škola ožila karnevalový-
mi maskami a masopustním veselím.

Pořádání Masopustu je již dlouhá léta 
v naší škole tradici v rámci projektu Folklór 
do škol aneb Tady jsme doma.

V sále školy páťáci s paní učitelkou zor-
ganizovali masopustní bál. Seznámili spo-
lužáky s tradicí Masopustu. Tančilo se, sou-
těžilo a nechybělo ani vyhodnocení deseti 
nejzajímavějších masek.

Děti si připomněly odkaz našich předků 
a radovaly se ze společného setkání, které 
jim tak dlouhou dobu tolik chybělo.

Mgr. Yvona Voráčová

ZÁKLADNÍ škola
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Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy proběhne v úte-

rý 19. dubna 2022 v době od 14.00 do 
16.00 hodin v prostorách školy. Zákonný 
zástupce přinese k zápisu rodný list dí-
těte a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte 
k základnímu vzdělávání ve školním roce 
2022/2023. Formulář bude k dispozici od 
1. 4. 2022. v Mateřské škole Krmelín nebo 
ke stažení na www.zskrmelin.cz v sekci Do-
kumenty. Zákonný zástupce může v době 
zápisu (tj. 1. – 30. 4. 2022) požádat ředitele 
školy o odklad školní docházky: do školy 
doručí písemnou Žádost zákonného zá-
stupce o odklad školní docházky, Doporu-
čení školského poradenského zařízení, Do-
poručení odborného lékaře nebo klinického 
psychologa.

 
Samotnému zápisu budou 
předcházet následující aktivity:

Páťáci čtou předškolákům ve dnech 
4. 3. , 7. 3. , 8. 4. , 11. 4. od 10.00;

Návštěva předškoláků v 1. třídě dne 
6. 4. v 9.00

Těšíme se do školy
– projekt určený budoucím prvňáčkům 

a jejich zákonným zástupcům. Pod vede-
ním lektorky – budoucí učitelky žáků 1. 
ročníku Mgr. Yvony Voráčové – se uskuteč-
ní tři setkání (vždy v úterý od 16 hodin):

29. 3. Z pohádky do pohádky (sezná-
mení se školním prostředím),

5. 4. Hejného se nebojíme (seznámení 
s metodou výuky matematiky),

12. 4. Těšíme se do školy (diskuse 
s třídní učitelkou, ředitelem školy a speciál-
ním pedagogem).

Slavnostní tečkou za projektem bude 
samotný zápis do 1. třídy.

Mgr. Dušan Ignačík, MBA – ředitel školy
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Žáci druhé třídy vyráběli 
závěsná lojová krmítka pro 
ptáky.

Všechny ptačí dobroty pak společně 
rozvěsili na stromy a keře v okolí školy.

Teď už nezbývá než popřát našim ope-
řencům: „Dobrou chuť.“

Mgr. Romana Tylečková





Krmelínský zpravodaj – číslo 1/202232

Všechno zlé je 
k něčemu dobré

Vše začalo návštěvou naší školy manže-
ly Kafkovými. Přišli smutní s upozorněním, 
že někdo z naší třídy ničí stromy v lese Ma-
chovci.

Mrzelo mne to tím více, že jsme se s pá-
ťáky projektu „STROM“ věnovali již od září. 
Povídali jsme si o jejich důležitosti, hledali 
„svůj strom“ podle dne narození, psali úva-
hu o tom, co si strom myslí, skládali báseň, 
kreslili jej a v neposlední řadě navštívili 
zrovna les Machovec a ze stromů načerpá-
vali energii.

Znepokojivá zpráva nám dala další im-
puls pokračovat v projektu, směrem, který 
nám nabídla právě návštěva zmíněných 
manželů: „Prosíme, žáky netrestejte, ale 
zamyslete se s nimi nad pravidly chování 
v lese.“

Vnímala jsem to jako výborný nápad 
a motivaci, zvláště, když nám Kafkovi sděli-
li, že vytvořená pravidla budou náplní prv-
ní naučné tabule Včelí stezky, kterou v lese 
Machovci chtějí zrealizovat.

Pustili jsme se do práce. Ve skupinách 
metodou „sněhové koule“ jsme vymýšleli 
a zapisovali, jak by se lidé v lese měli cho-
vat, co dělat a čemu se vyhnout. Kreslili 
jsme obrázky zvířat, malbou se snažili vy-
jádřit barvy a náladu lesa. Nakonec z práce 
žáků vznikl plakát, který jsme předali paní 
Lucii Kafkové za přítomnosti paní starostky 
obce Krmelína.

Lesní naučná stezka 
Machovec

Krmelín je má rodná vesnice. I když byd-
lím momentálně ve vedlejší obci, Krmelín 
stále vnímám jako svůj domov.

Stále více si uvědomuji všechny výho-
dy, které Krmelín poskytuje. Jednou z nich 
je blízkost lesa snad ze všech stran. Jsem 
ráda, že kousek lesa vlastní i moje rodi-
na. V době „covidové“, kdy jsme pomalu 
nesměli ani vycházet ven, kdy děti byly 
upoutány k výuce u PC, kdy jsme i venku 
museli nosit roušky, kdy byly zavřeny okre-
sy, jsem byla velmi vděčná za možnost re-
laxace v lese. Dělalo nám dobře u srdce, 
když jsme viděli, že si děti z místní školky 
v lese staví domečky pro hmyz. Tento les 
navštěvují nejen děti ze školky, ale i školá-
ci. Skauti zde pořádali v dušičkovém obdo-
bí průvod. Les byl vždy místem odpočinku 
pro občany Krmelína.

O to více nás zamrzelo, když jsme zjis-
tili, že si z lesa někdo udělal prostor pro 
své lumpačení. Po lese byly všude rozhá-
zené PET láhve, uřezané mladé stromky, 
vyhrabané velké díry, velké zářezy do mo-
hutných stromů. A proto nás napadlo, ne 
les uzavřít a oplotit, ale naopak ještě více 
zpřístupnit prostor veřejnosti, aby nebyla 
dána možnost místním vandalům k další-
mu ničení lesa.

A tak vznikl projekt Lesní naučná stezka 
Machovec

Tento projekt je v počáteční fázi.
Představa je vybudovat lesní stezku 

v souladu s přírodou a zároveň vytvořit 
další relaxační místo pro občany Krmelína, 
kde mohou i maminky s kočárkem, jelikož 
terén není náročný.

Stezka by měla obsahovat 4 edukační 
cedule, dřevěnou sochu, posezení, interak-
tivní edukační prvek, bosonohý chodník, 
dendrofon a hmyzí domek. Do projektu 

se již zapojili žáci z místní školy a chtěli by-
chom oslovit i skauty.

Projekt vzniká za finanční podpory 
obce.

Pokud projekt vyjde, věřím, že se máte 
na co těšit.

Mgr. Lucie Kafková
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Matematická 
olympiáda pro žáky 
5. ročníku zákl. škol

Začátkem roku 2022 připravilo Stře-
disko volného času Klíč z Frýdku – Místku 
71. ročník Matematické olympiády Z5 pro 
žáky 5. ročníku základních škol.

Myslím si, že to byla správná cesta, kdy 
si žáci uvědomili, jak příroda je pro nás dů-
ležitá a že je třeba ji chránit a vážit si jí. Ur-
čitě na ně měla tato činnost mnohem větší 
dopad, než káravá přednáška a trest.

Tímto děkuji manželům Kafkovým, 
paní starostce za to, že v krmelínském lese 
vznikne tak báječný projekt, který osloví 
a přinese radost nejen žákům naší školy, 
ale i široké veřejnosti.

Yvona Voráčová

Okresní kolo proběhlo online dne 
26. 1. 2022, z naší školy se jej zúčastnilo pět 
žáků, kteří měli za úkol v časovém limitu 
60 minut vyřešit 3 slovní úlohy. Úspěšný-
mi řešiteli okresního kola se stali žáci, kteří 
dosáhli alespoň poloviny možného bodo-
vého zisku, tj. 9 a více bodů z 18 bodů. Ma-
ximální počet bodů získali žáci z velkých 
škol ve Frýdku – Místku a Třinci (ti byli od-
měněni diplomem a poukázkou na knižní 
odměnu), naši žáci dosáhli velmi dobrých 
výsledků: Tobiáš Tyšer 16 bodů (umístění 
na 6. – 12. místě spolu s dalšími 6 žáky z ji-
ných škol), Vincent Pudich 15 bodů (13. – 
16. místo), Adam Hartoš 13 bodů (19. – 24. 
místo), Damián Stoszek 11 bodů (27. mís-
to). Blahopřejeme.

Určitě je na místě připomenout, že za 
úspěchem stojí nejen píle a úsilí našich 
žáků, ale i pětiletá cílevědomá pedagogic-
ká činnost třídní učitelky Mgr. Yvony Vorá-
čové v hodinách matematiky.

Mgr. Dušan Ignačík, MBA – ředitel školy

Konzultace nad projektem, foto Mgr. Yvona Voráčová
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Lyžujeme se 
sluníčkem

Lyžařské kurzy pro naše žáky organi-
zujeme od školního roku 2014/2015 – po 
třech letech ve Velkých Karlovicích se ve 
školním roce 2017/2018 podařil přesun 
kurzu do Ski areálu Bílá (je blíž a má širší 
nabídku sjezdovek).

Po nucené pauze ve školním roce 
2020/2021 (způsobené pandemií Covid 
19) se v termínu 24. – 28. 1. 2022 zúčastni-
lo kurzu Lyžujeme se sluníčkem (připrave-
ným ve spolupráci se Sun Outdoor Bílá) 29 
přihlášených žáků z 1. – 5. ročníku. Skvělé 
sněhové podmínky přispěly k úspěšné rea-

lizaci kurzu, který se naštěstí a opět obešel 
bez úrazů. Z důvodu bezpečnosti (v sou-
vislosti s pandemií Covid 19) se páteční 
závěrečné závody konaly bez přítomnosti 
rodičů. Závodící jeli slalom co nejlépe do-
vedli a nejlepší zaslouženě stanuli na stup-
ních vítězů.

Pořádání lyžařského kurzu je vedle pla-
veckého kurzu i celé řady nabízených vol-
nočasových aktivit (florbal, fotbal, atletika, 
karate, miniházená, basketbal, gymnasti-
ka, tanec) dalším bonusem při zlepšování 
tělesné zdatnosti našich žáků.

Mgr. Dušan Ignačík, MBA – ředitel školy
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Páťáci čtou předškolákům
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Páťáci čtou předškolákům
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„Březen za kamna vlezem. „Duben ještě 
tam budem.“

To je dobře známé, ale pro zahrádkáře 
to moc neplatí. Naopak v tuto dobu, kdy se 
příroda probouzí ze zimního spánku, nás 
čeká spousta práce. Např.

•	 prostříhání popínavých dřevin, 
péče o jahodník (odstranění su-
chých listů a přihnojení).

•	 Výsadba stromků a okrasných keřů 
(včetně růží).

•	 Jarní řez jádrovin a přeroubování.
•	 Přihnojování ovocných stromků 

a keřů (i růží) ještě před květem.
•	 Péče o trávník (hnojení a dosévání).
•	 Výsadba brambor, jiřin, mečíků.
•	 Výsev první zeleniny do půdy (mr-

kev, petržel, ředkvička, pastinák…)

Pozor na nejčastější chyby při výsevu. 
Často to bývá velmi husté setí, nebo větší 
hloubka a mnohdy přílišné udusání semí-
nek.

Za oknem a ve skleníku začíná sezó-
na předpěstování sazenic. Ze zeleniny 
např. papriky, rajčata, salát, kedluben, zelí, 
brokolice, pórek. Z květin např. jiřinky, ci-
nie, astry, laskavec…V neposlední řadě je 
také nejvhodnější doba pro přesazování 
některých pokojových rostlin.

To je jen pár příkladů z naší domácí čin-
nosti.

Co se týká spolkové činnosti, ta byla bo-
hužel v rámci covidových opatření, značně 
omezena. Ale doufáme, že situace se zlep-

šuje a budeme moci uskutečnit naše nové 
plány.

Např.
•	 Instruktáž jarního řezu jádrovin.
•	 Návštěva výstavy skalniček v Ostra-

vě-Porubě.
•	 Zájezd na Flóru Olomouc 2022.
•	 Exkurze na zahradu p. Forgáče 

v Paskově (významného skalničká-
ře a předsedu ZO ČZS Paskov).

•	 Výsadba okrasných keřů u moštár-
ny.

A dál uvidíme, co nám dovolí budoucí 
vývoj událostí.

V tomto jarním období nesmíme zapo-
menout na vyvěšení budek pro některé 
ptáky hnízdících v dutinách stromů. Jed-
notlivých druhů, bohužel ubývá a mnozí 
jsou významnými pomocníky na našich 
zahradách. Např. všechny druhy sýkor, brh-
lík lesní aj. Vzhledem k malému množství 
přírodních dutin a zvýšenému množství 
volně se pohybujících koček, nemají to 
tito opeřenci jednoduché a potřebují naši 
pomoc. Nejen, že jsou velmi užiteční, ale 
je pěkné je i pozorovat. Určitě je to hezčí 
podívaná, než to, co dnes mnohdy vidíme 
v televizi.

Přeji všem, zahrádkářům hodně sluníč-
ka, elánu, optimismu a jarní síly k jejich bo-
hulibé činnosti.

Za výbor ZO ČZS
PaedDr. Hana Černíková

ZAHRÁDKÁŘI
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Páťáci čtou 
předškolákům

Po dlouhé odmlce, způsobené epide-
mickou situací, jsme letos v březnu mohli 
opět začít realizovat projekt Páťáci čtou 
předškolákům.

V pátek 4. 3. jsme s jedenácti předško-
láky navštívili děti z 5. třídy ZŠ v Krmelíně. 
Pro některé z nich to bylo první seznámení 
s prostorami základní školy, kam po prázd-
ninách nastoupí do 1. třídy. Páťákům jsem 
připravila příběh z nové knížky spisovatel-
ky Aleny Mornštajnové Strašidýlko Stráša, 
který pak předškoláčkům přečetli. Po pře-
čtení pak každý páťák spolu s předškoláč-
kem plnili úkol – „Nakreslili svůj strašidelný 
hrad“.

LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA
První únorový týden patřil malým ly-

žařům. Po roční pauze, jsme se s dětmi 
vypravili do lyžařského areálu na Bílé, kde 
děti prošly intenzivním pětidenním kur-
zem s názvem: „Lyžujeme se sluníčkem“. 
Rozdělení dětí do malých skupin zajistilo, 
že se každému dostalo péče, kterou jeho 
lyžařské zkušenosti vyžadovaly. Děti byly 
moc šikovné, snaživé, oči jim jen zářily a in-
struktoři zase usměvaví a trpěliví. Ideální 
kombinace, jejíž výsledky byly na konci 
týdne vidět. Děti udělaly obrovský kus prá-
ce a odměnou jim nebyly jen získané do-
vednosti, ale také vítězný pokřik a medaile!

Ke konci týdne nám řady díky karan-
ténám prořídly, ale jak zaznělo ve známé 
komedii: „Přátelé, kamarádi, my vám ty 
medaile přivezeme…“, tak se i stalo. Přesto 
jsme byli velmi rádi, že většina dětí kurz 
úspěšně dokončila.

Těšíme se na další ročník!
Hana Černíková ml.

KARNEVAL
V měsíci únoru probíhal v naší mateřské 

škole oblíbený karneval. U nás ve třídě „Ze-
lené“, chodily děti v maskách celý týden, 
protože si chtěly užít každý den v jiném 
převleku. Ani paní učitelky a asistentka ne-
zůstaly pozadu a připravily si masky.

U děvčat převažovaly převleky prin-
cezen a víl, také jsme zde měly paní dok-
torku, paní kuchařku, Červenou Karkulku, 
čarodějnice či kočičky. Chlapci se nejčas-
těji převlékali za superhrdiny nebo za pi-
ráty. Strašidelný byl drak a vlk. Nápaditou 
maskou byl Trávník, se vším, co k němu pa-

tří - šneci, hříbky, motýlci.
Během týdne jsme si povídali, co vše ke 

karnevalu patří – hudba, tanec, zpěv, ale 
hlavně klauni a zábava. Nejen, že jsme si 
povídali, jak klauni vypadají, ale také jsme 
je skládali a vyráběli. Naučili jsme se píseň 
o karnevalu a zpívali jsme již známé pís-
ně. A že jich známe hodně! Tancovali jsme 
oblíbený tanec dětí „Dva mrazíci“ a naučili 
jsme se nový „Ptačí tanec“. Ale také jsme 
tančili jen tak pro radost.

Vyvrcholení karnevalového týdne bylo 
v pátek, tedy 18. 2. 2022, kdy děti od rána 
hrály různé soutěživé hry a později mezi 
sebou soutěžily v družstvech. Děti sbíraly 
body nejen jako jednotlivci, ale také tý-
mech. Běhaly slalom, hrály přehazovanou 
balónky, přetahovaly se lanem a mnoho 
dalších soutěží a úkolů. Byla to zábava, kar-
neval jsme si moc užili.

Lic. Martina Pfefferová

MATEŘSKÁ škola
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Druhá polovina dětí, navštívila páťáky 
v pondělí 7. 3. , pak měla za úkol nakreslit 
hlavní hrdiny příběhu. Obrázky hradu i se 
strašidly pak ozdobily prostory MŠ. Další 

             

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

DO MŠ KRMELÍN 2022-2023 

       proběhne 5. května 2022 od 8:30 do 16:00 hod. 
 

příběhy z knížky jsme si četli v MŠ. Návště-
va u kamarádů ze ZŠ, se našim dětem líbila 
a už se těší na další setkání, které proběhne 
na začátku dubna.

Marie Vašicová, třída Žlutá
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MŠ na lyžích
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Karneval ve školce
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Z knihovny
V knihovně se nejen půjčují a vrací 

knihy, ale i ztracené peněženky. A jak to 
všechno začalo?

Jeden zimní podvečer si kluci Hugo 
a Tobík vypůjčili knihy a cestou domů na-
šli na ul. Brušperská dámskou peněženku. 
Vrátili se zpět do knihovny a předali mi pe-
něženku, která patřila paní ze Staříče.

S dalším pátráním a odevzdáním ma-
jitelce pak pomohla p. Hanka z obecního 
úřadu.

Já jsem zprostředkovala odevzdání ná-
lezného, které šťastná majitelka klukům 
i s velkým poděkováním poslala.

I naši předškoláčci ze školky znají, co 
mají se ztracenou věcí udělat. Četli jsme si 
příběh z knížky Dědečku, vyprávěj: O ztra-
cené peněžence a jejím odevzdání na po-
licii.

Po nějaké době, cestou z vycházky jsme 
našli u lesa rukavice. Odpověď Matouška 

co s nimi uděláme, zněla: „odneseme je na 
policii.“ Tak si myslím, že poctivých nálezců 
z řad dětí máme dost.

V současné době evidujeme 15 531 knih 
a odebíráme 4 tituly periodik. V roce 2021 
jsem zakoupila 357 nových knih z toho 324 
beletrie, 22 knih naučných a 11 audioknih 
a společenských her.

Pro čtenáře a návštěvníky je knihovna 
otevřena vždy v pondělí + středu + pátek 
od 16. hod - 19 hod. A co připravujeme?

V pátek 1. dubna od 19 -21 hod proběh-
ne Večer v knihovně pro žáky 5. třídy ZŠ 
Krmelín.
Téma je 115 výročí narození 
Jaroslava Foglara.

Pro předškoláky s rodiči pak 4 setkání 
v knihovně v projektu S knížkou do života, 
kde využijeme i nový koberec, který jsem 
pro tyto účely do jedné části knihovny za-
koupila.

Na vaši návštěvu se těší a hodně hez-
kých chvil při čtení přeje:

Marie Vašicová, vedoucí knihovny.



Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2022 47

S postupným rozvolňováním covido-
vých opatření se začíná sportovní život 
v naší hale opět rozjíždět naplno. Oddíly 
trénují, cvičení pro ženy probíhají v pravi-
delných lekcích a zacvičit si můžete i v po-
silovně.

A abychom oživili i kulturu, připravuje-
me náš tradiční Sportovní ples. Sice ten-
tokrát v nezvyklém termínu – 9. dubna, 
ale budeme rádi, když se přijdete pobavit. 
A o zábavu nebudou ochuzeni ani naši nej-
menší.

Spolek rodičů ve spolupráci se skauty 
připravuje dětský maškarní ples, v pátek 
8. dubna.

Všichni jste srdečně zváni.

Oddíl stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu omezil svoje pů-

sobení jen na jednu soutěž. Našemu druž-
stvu schází odehrát posledních 6 utkání 
do konce soutěže. Vzhledem k bodovému 
zisku je více než pravděpodobné, že si 
příští rok zahraje nejvyšší okresní soutěž. 
Družstvu se letos velice dařilo, všichni naši 
hráči jsou v tabulce úspěšnosti nezvykle 
vysoko.

6. Jiří Stach, 8. Jan Bujok, 12. Bohumil 
Přívětivý, 28. Ivo Palmi

TJ SOKOL Krmelín
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Oddíl házené
Blíží se jarní část házenkářských soutěží, na kterou se všechny oddíly pilně připravují.
Pro naše fanoušky uvádíme rozpis domácích zápasů. Přijďte nám fandit.

10. 04. 2022 10:30 MSL Muži TJ Sokol Krmelín Meteor Orlová
01. 05. 2022 10:30 MSL Muži TJ Sokol Krmelín Sokol Trnávka
08. 05. 2022 09:15 MSL Starší žačky TJ Sokol Krmelín Sokol Hrabůvka
08. 05. 2022 11:30 MSL Starší žačky TJ Sokol Krmelín 1. SC Bohumín 98’
21. 05. 2022 09:00 MSL Mladší žáci skupina II TJ Sokol Krmelín T.J.Sokol Klimkovice
21. 05. 2022 11:30 MSL Mladší žáci skupina II TJ Sokol Krmelín HC Hlučín
21. 05. 2022 13:00 MSL Starší žačky TJ Sokol Krmelín TJ Sokol Karviná
21. 05. 2022 15:30 MSL Starší žačky TJ Sokol Krmelín TJ TŽ Třinec
04. 06. 2022 09:00 MSL Mladší dorostenci TJ Sokol Krmelín TJ TŽ Třinec
04. 06. 2022 12:00 MSL Mladší dorostenci TJ Sokol Krmelín HC Hlučín

Oddíl futsalu
Letošní sezónu můžeme z našeho po-

hledu považovat za úspěšnou. Tým se pro-
bojoval do play-off, podařilo se do muž-
stva přivést nové tváře a po konci základní 
části soutěže se můžeme pyšnit druhou 
nejlepší obranou. Soutěž byla letos vy-
rovnaná, o čemž svědčí to, že mezi pátým 
až dvanáctým místem byl rozdíl pouze tří 
bodů. My jsme se díky vzájemným zápa-
sům po základní části umístili na 11. místě 
a v předkole play-off, hraném pouze na je-
den zápas jsme odjížděli na půdu Nového 
Jičína.

Komentář k zápasu, Top Dogs 
Nový Jičín – SK Krmelín, 4:3

„V prvé řadě musím poblahopřát do-
mácímu Novému Jičínu k postupu do 
čtvrtfinále play-off. Vítězství si za svůj vý-
kon v celém zápase zasloužili více než my. 
V prvním poločase a větší část druhého 
poločasu jsme byli na hřišti horším muž-
stvem a po právu jsme prohrávali už 3:0. 
Ovšem ve dvanácté minutě druhého po-
ločasu jsme po našem oddychovém čase 
začali hrát power-play a i s přispěním 
domácího brankáře jsme zápas srovnali. 
Nicméně dvacet vteřin před koncem zá-
pasu jsme po naší chybě v rozehrávce na-

konec inkasovali postupovou 
branku, na kterou jsme už ne-
dokázali odpovědět.“

Pojďte s námi vytvořit 
kraslicovník před 
Obecním úřadem. 
připněte mašli, vajíčko, 
třeba se vzkazem
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Do Nového roku náš oddíl vstoupil smě-
le a s dobrou náladou. Za sebou máme 
už několik vydařených schůzek. Ačkoliv 
se v zimě stmívá poněkud dřív a většina 
našich setkání tak probíhá skoro ve tmě, 
rozhodně to není na škodu. Když zrovna 
nemáme náladu na to být v tom mrazivém 
počasí venku, jdeme se zahřát ke krbu do 
klubovny a hrajeme hry uvnitř. Tak či tak 
si to vždycky užijeme a čerpáme nové do-
vednosti a znalosti v jakémkoli počasí.

Pojďme se poohlédnout za tím, co už 
jsme všechno za uplynulé tři měsíce stihli. 
Všichni jsme se sešli na oddílové schůzce, 
která byla ve stejný čas pro všechny věkové 
kategorie, abychom zase strávili nějaký čas 
spolu pohromadě. Vánoční čas jsme oslavi-
li pouštěním lodiček a zpíváním koled. Zví-
řátkům jsme do lesa zanesli kaštany, mrkve 
a jablka a společnými silami jsme ozdobili 

SKAUTI
náš smrček za klubovnou, pod který nám 
večer naložil dárečky Ježíšek. Momentál-
ně pomáháme se sbírkou nezbytných věcí 
pro všechny potřebné na Ukrajině. Zapojit 
se můžete i vy a něco přinést každý den od 
8:00 do 10:00 ráno, a odpoledne od 16.00 
do 18:00 na Obecní úřad, boční vchod 
z ulice Kostelní. Vše pak bude na hranicích 
předáno skauty ze Staříče.

V nejbližší době samozřejmě plánuje-
me spoustu dalších akcí. Jednou z nich 
je letošní tábor, na kterém už teď pracu-
jeme, abychom si ho v létě pořádně užili. 
Destinací je tradičně Slezská Harta a téma 
tábora je jako vždy překvapením. Kromě 
toho v dubnu proběhne každoroční výš-
lap k mohyle Ivančena pod Lysou horou, 
abychom uctili památku skautů, kteří byli 
popraveni za účast v protinacistické od-
bojové skupině Odboj slezských junáků 
na konci druhé světové války. Proběhnou 
i různé výpravy vlčat, světlušek, i skautů.

Za 1. Oddíl Vlci s přáním slunečného 
jara,

Karolína Jarolímová
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Začíná nový chovatelský rok, i když 
ten loňský nebyl pro chovatele příznivý 
chovatelé nespali. Jak mile to trochu bylo 
rozvolněné tak provedli očkováni králíku, 
očkujeme i nečlenům. Každý začíná kont-
rolovat své chovy a připravovat je na výsta-
vy, i když to je oslabené, protože se neko-
naly žádné výstavy tak byl problém sehnat 
chovný materiál. Výstavy se začaly konat až 
v druhé polovině loňského roku. Výstavy se 
uskutečnily v Krmelíně, Staříči a Staré Vsi, 
ale na všech bylo vidět úbytek zvířat. Cho-
vatelé výstavu uspořádali 9-10.záři navští-
vilo ji 230 návštěvníku. Jinak jsme se starali 
o chod střediska a plnili úkoly, které jsme 

si dali. Opravily jsme stěny potoka a stěny 
v chodbě pomocí asanační omítky, což se 
jeví jako dobré a proto chceme v tom po-
kračovat i v ostatních místnostech. Mladí 
chovatelé se účastní akcí, které jsou pro 
ně pořádány. Vyhodnotili jsme nejlepšího 
chovatele o Pohár Obce. Budeme to ještě 
též hodnotit při Výroční schůzi 26. 3. 2022 
ve Sport Klubu. Doufám, že se situace už 
uklidní a že vše bude fungovat jak před 
epidemií, toť vše. Zájemci o očkováni krá-
líku ať se nahlásí na obecním úřadě nebo 
na telefon 734410502. Pár fotek z akcí roku 
2021,

Za chovatelé Klimeš Miroslav
 

CHOVATELÉ Krmelín
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HASIČI Krmelín
Spolkový život

V posledních dvou letech začínaly člán-
ky podobně, hlavně z důvodu omezení 
společenského života kvůli pandemie 
COVID-19. Závěr roku byl tímto ovlivněn. 
Tradiční zdobení perníků a Mikuláš pro 
mladé hasiče proběhl jen předáním balíč-
ků. Vánoční uzení v hasičském domě opět 
doprovázelo teplejší počasí. Výroční valné 
hromada na závěr roku, v němž jsme slavili 
125 let od založení sboru neproběhla. Rok 
2022 byl přivítán zapnutými výstražnými 
světly zásahových vozidel a zvuky houka-
ček. Hasičský ples, který měl proběhnout 
v první sobotu února byl z důvodu omezu-
jících opatření podruhé zrušen. Jsme rádi, 
že s managementem kapely máme potvr-
zen termín i pro rok 2023 – 4. 2. 2023.

Výšlap na Lysou horu.
Po dvouleté přestávce se menší skupin-

ka sboru, z důvodu nemocí a směnnosti, 
vydala druhou lednovou sobotu na výš-
lap na Lysou horu. Dobrou vůlí a ochotou 
zúčastněných jsme nasedli do dopravní-
ho auta Ford nezvykle brzo, již krátce po 
6 hodině, a vyrazili směrem k hrázi pře-
hrady Šance, odkud v čase 6.50 hod. ješ-
tě za končící tmy vyrazila ekipa do hory. 
Jen pro úplnost, skupina byla tvořena jak 
zdatnými lidmi, tak těmi s horší kondicí, 
ale v průběhu cesty se pravidelně čekalo 
na poslední, a byly chvíle, kdy ji zmiňo-
vaní v přívalu skrytých sil průběžně ved-
li. Výšlap probíhal za venkovního mrazu, 
který se blížil až k -10 st. C. Cesta z přehra-
dy po žluté značce, pro méně znalé, řadí 
se k těm delším, obsahuje i prudší úseky, 
část cesty jde z kopce, když pokračuje 

tzv. alejí, v závěrečné části nabízí nádher-
né výhledy do okolí a není tak frekvento-
vaná jako jiné např. z Ostravice. Skupina 
úspěšně, jinak než obvykle, nejprve spo-
lečně zdolala závěrečnou část k Mohyle, 
pořídila vrcholové foto a odebrala s k ob-
čerstvení pobytí v chatě Bezručově. Zpá-
teční cesta vedla po stejné trase, ale vždy 
se jde lépe dolů než nahoru. Letos se zú-
častnilo 6 odvážných a doufejme, že příští 
rok bude s účastí větší.

Zimní příprava a mladí hasiči.
Mladší žáci nemohli v přechodu roku 

cvičit ve sportovní hale, a situace se uvolni-
la až v počátku ledna. V únoru se příprava 
zaměřila na hadicovou a uzlovou štafetu, 
která proběhne první březnovou sobotu 
a poté se družstva snad zúčastní hasičské-
ho čvachtání a získávání odborek. Poté se 
družstva již naplno začnou věnovat požár-
nímu sportu a především požárnímu úto-
ku jak pro jarní kolo celostátní soutěže Pla-
men a také Moravskoslezské ligy MH, která 
se vrací po dvouleté přestávce.

Veškeré dění ve sboru je zveřejňová-
no na internetových stránkách spolku na 
adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete 
informace články, fotografie, odkazy na vi-
dea a další.

Plánované akce:
23. 4. - sobota v 9.00 hod. - start výšlapu od 

HD na kole na Prašivou
30. 4. - sobota od 16.30 hod. - Stavění máje 

s lidovou veselicí a živou hudbou kapely 
HEC, specialitami kuchyně, grilovanými 
makrelami a soutěžemi
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7. 5. - spolupráce na slavnosti obce na kr-
melínském kopci

14. 5. - sobota od 8.30 hod. – Pohárová 
soutěž MH v Krmelíně na hřišti TJ SO-
KOL – součást Moravskoslezské ligy MH 
v požárním útoku – 3. kolo

28. 5. - sobota od 15.00 hod. - soutěž 
hasičských mužů a žen v požárním útok 
O pohár krmelínského kopce, součást 
Ligy netradičních soutěží

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Velikonoční přání o. Bohuslava

Ježíš vítězí, Ježíš kraluje, Ježíš vládne!

Milí čtenáři,
přestože takto největší křesťanské svát-

ky už mnozí neprožívají, chci vám tuto zá-
sadní skutečnost křesťanské víry v dobrém 
připomenout.

Epidemie covidová, události na Ukra-
jině-to všechno nás, ať chceme nebo ne, 
dost znejisťuje v každodenním osobním 
životě.

Přeji vám všem, ať do nitra každého 
z nás o velikonočních svátcích vstoupí po-
koj, naděje a radost, která pramení z Ježí-
šova zmrtvýchvstání.

o. Bohuslav Novák

POŘAD BOHOSLUŽEB 
VE SVATÉM TÝDNU 
v našem kostele

14. 4. Zelený čtvrtek
16.45 hod. Mše sv. 

18.00 - 21.00 hod. Bdění v Getsemanech

15. 4. Velký pátek
9.00 – 14.30 hod. Adorace u Božího hrobu
14.30 hod. Korunka k Božímu milosr-

denství, poté Křížová cesta a Obřady 
Velkého pátku

16. 4. Bílá sobota
8.00 hod. Modlitba ranních chval
20.30 hod. Obřady Velké noci

17. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání
8.45 hod. Mše sv., žehnání pokrmů

18. 4. Velikonoční pondělí
8.45 hod. Mše sv.

Zveme Vás:

Modlitba za mír na 
Krmelínském kopci

Jako každý rok se 8. 5. 2022 v 18:00 ho-
din sejdeme na Krmelínském kopci, kde se 
budeme společně modlit a prosit za mír 
v Evropě, na celém světě a za pokoj v na-
šich srdcích, v rodinách, v celé společnosti.

Noc kostelů 2022
Zveme vás všechny na tradiční Noc 

kostelů v pátek 10. 6. 2022 od 18:00 do 
22:00 hodin do našeho krmelínského kos-
tela. Přijďte se podívat, děkovat, chválit, 
prosit nebo zůstat v tichu večerního kos-
tela.

Boží Tělo
Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme 

16. 6. 2022 mší svatou, po které vyjdeme 
z kostela průvodem s Eucharistií a budeme 
prosit za požehnání a společný život v naší 
vesnici.
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„U KRTKA“ 
 

OZNÁMENÍ PRO VŠECHNY PĚSTITELE A ZAHRÁDKÁŘE 
Zahradnictví 
 
  

                                                Nová Bělá 
 

 
Má otevřeno stále i přes provádění kanalizace na ulici Mitrovická. 
Příjezd vozidly povolen od „Restaurace U Balcara“ bez omezení. 

 
Značka zákaz vjezdu platí až po 1.500 metrech. Dostanete 
se k nám po celou dobu realizace výstavby kanalizace.  

Příjezdové trasy budeme, bude-li to zapotřebí, v průběhu výstavby 
aktualizovat a seznamovat vás s nimi. 

nebo volejte  608 931 022 paní Šárka Paličková 



Přihlaste se k nám 
do 31. března 2022

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu 

Kčaž
Získejte

Klientské centrum

Kč
na sportovní 
ochranné pomůcky

až

Frýdek-Místek
Ostravská 1556 
(vedle banky Creditas) 






