Občasník č. 2

Červen 2008
Léto budiž pochváleno . . .
Příjemné prožití prázdnin, hodně hřejivých dnů, v době
dovolené dobrou pohodu a mnoho zážitků strávených
se svými nejbližšími
přejí všem našim občanům
členové zastupitelstva obce, zaměstnanci obecního úřadu
a redakční rada

Sdělení obecního úřadu
Informace o dění v obci od 7. zasedání zastupitelstva
obce (19. 12. 2007)
- jako zhotovitel interiéru obecního úřadu byla ze tří uchazečů vybrána firma Ing. Jiří Janošek Alba Interier, Stará Ves nad Ondřejnicí 441, cena 1 347 734,50 Kč vč. DPH, stěhování obecního
úřadu se předpokládá v září 2008
- pro realizaci III. třídy MŠ v podkroví budovy byla ze čtyř uchazečů vybrána firma Ing. Tomáš
Šulák, Stará Ves nad Ondřejnicí 591, cena 3 142 538 Kč vč. DPH, na tuto akci bude požádáno
o dotaci, termín otevření 1. 9. 2008
- na akci „Zklidnění silnice I/58 v lokalitě Cigánka v Krmelíně“ požádáno o dotaci na Krajském
úřadě
- bylo požádáno o územní rozhodnutí „Krmelín – lokalita Světlov – ul. Okrajní – I. etapa inženýrských sítí“ pro nové rodinné domy
- požádáno o dotaci na projektovou dokumentaci kanalizace a ČOV pro územní řízení
- je dokončována projektová dokumentace výtahu pro bezbariérový přístup do budovy MŠ
a OÚ, zateplení OÚ a vstup do MŠ (140 240 Kč vč. DPH)
- dne 7. 4. 2008 provedl Krajský úřad audit hospodaření obce za rok 2007
- Magistrát města Frýdek – Místek projednal v roce 2007 12 přestupků našich občanů
- firma BeGARDEN provedla dosadbu 5 ks lip podél ul. Vodárenské v ceně 18 400 Kč + skutečné dopravní náklady
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- odečty vodoměrů v obci od 7. do 24. 4. 2008
- sběr velkoobjemového odpadu 3. 5. a 4. 10. 2008, sběr nebezpečného odpadu 2. 5. a 3. 10. 2008
u Hasičské zbrojnice, 3. 5. a 4. 10. 2008 na parkovišti na Světlově
- jsou dokončovány stavební úpravy okolí ZŠ
- návštěva v DD Ondráš v Brušperku dne 20. 3. 2008 u příležitosti 100 narozenin naší bývalé
občanky p. Marie Zezulkové

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce, konaného
dne 19. 3. 2008
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 7. zasedání zastupitelstva obce
c) zprávu o výsledku kontroly finančního hospodaření SMOPO za rok 2007
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozšíření programu zasedání o tři nové body 5., 6. a 7. a nové očíslování původních bodů
5. až 11. na 8. až 14.
b) koncept Smlouvy o poskytnutí účelového finančního transferu z rozpočtu obce
c) zrušení bodu 2. e) usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce
d) změna bodu 3. d) usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce na nový text: zajistit zpracování studie dopravní obslužnosti včetně pohybu chodců v lokalitě ul. Okrajní
e) nezávazný souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny v k. ú. Krmelín v území mezi
hřbitovem a Cigánkou podél silnice I/58
f) rozpočet obce na rok 2008 a rozpočtový výhled obce na léta 2009 a 2010
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) na příští zasedání zastupitelstva obce pozvat zástupce firmy ENERGY 21 a. s. k podání
bližších informací ke konceptu projektu výstavby fotovoltaické elektrárny
b) doplnit organizační řád obce o postup zpracování a schválení rozpočtu obce, včetně
předkládaných lhůt
c) zjistit možnosti získání dotace a splácení doplatku za hasičskou cisternu na základě konkrétního požadavku Sboru dobrovolných hasičů

Usnesení zastupitelstva k rozpočtu na rok 2008
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 19. 3. 2008 schvaluje rozpočet na rok 2008 v těchto
závazných ukazatelích:
Rozpočet je to schodkový, v návrhu rozpočtu pro rok 2008 obec vyčíslila příjmy po konsolidaci
ve výši 17 448 066 Kč a výdaje po konsolidaci ve výši 21 548 066 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji
rozpočtového roku pokryje přebytkem minulých let.
Třída 1. – 4.
17 448 066 Kč
Třída 5. – 6.
21 548 066 Kč
Třída 8.
4 100 000 Kč
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a) včetně kapitálových výdajů rozepsaných na jednotlivé investice
b) včetně rozpisů pro zřízené příspěvkové organizace MŠ a ZŠ s odvoláním na § 28 odst. 4
b) zákona č. 250/2000 Sb. – zřizovatel ukládá odvod odpisů do svého rozpočtu ve výši
celkem 235 000 Kč
c) včetně příjemců neinvestičních transferů - § 12 odst. 2 c) zákona č. 250/2000 Sb.
Návrh kapitálových výdajů rozepsaných na jednotlivé investice
Název akce
PD – komunikace Krmelín - Na Mečník
PD – komunikace Krmelín - ul.Lyskova
PD kanalizace a ČOV pro ÚŘ (spoluúčast obce k dotaci)
MŠ – dofinancování akce dle SOD
PD – stavební úpravy a zateplení podkroví v budově MŠ - III. třída
Dofinancování terénních úprav v okolí budovy ZŠ
Studie: Krmelín – inž. sítě lokalita ul. Okrajní
Krmelín – inž. sítě ul. Okrajní – dokumentace DUR a DSP – doúčt.
Krmelín – inž.sítě ul. Lomená – dokumentace DUR a DSP
Krmelín – inž.sítě ul. Zahradnická – dokumentace DUR a DSP
Dofinancování stavby – rekonstrukce budovy OÚ
PD interiéru úřadu a knihovny
PD výtahu pro OÚ a MŠ, zateplení budovy OÚ a vstupu do budovy MŠ
Interiér obecního úřadu v Krmelíně
PD terénních úprav okolí budov MŠ a OÚ v Krmelíně
PD rekonstrukce budovy č. p. 277 – Hasičská zbrojnice v Krmelíně
Výsadba zeleně okolo budovy č. p. 170 – ZŠ TGM v Krmelíně
priorita č. 2.- Stavba výtahu OÚ a MŠ
Stavba chodník Cigánka
priorita č.1 - Budova MŠ – III. NP
PD rekreačně turistický areál obce Krmelín
Celkem kapitálové výdaje

Částka v Kč
28 000
100 000
510 000
500 000
129 800
785 500
68 000
58 000
195 000
169 000
1 850 000
119 000
140 500
1 500 000

5 508 766

11 661 566

Poznámka: výsadba zeleně okolo budovy č. p. 170 – ZŠ TGM v Krmelíně bude realizována
v tomto roce za předpokladu, že Obec Krmelín neobdrží dotaci na stavbu chodníku Cigánka
(předpokládané financování z vlastních zdrojů činí 844 000 Kč)
a)
Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace
příspěvek na provoz celkem 409 200 Kč
b)
Základní škola T. G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace
příspěvek na provoz celkem 1 055 000 Kč

Krmelínský zpravodaj

4

Příjemci neinvestičních transférů z rozpočtu (§ 12, odst. 2 c) zákona č. 250/2000 Sb.):
Název
Účelové určení dotace, příspěvku
Kč
Český svaz včelařů

Na výrobu 5 ks úlů s příslušenstvím

20 000

Český svaz chovatelů

Dokončení opravy zadní části budovy a zazdění dřevěné
výplně u stodoly , oprava a přeložení střechy

50 000

David Ptáček – BRO- hudebně kulturní akce –ROCK-SHOW
OKLYN
propagační a výlepový materiál

5 000

Svaz postižených
civilizač. chorobami
v ČR

3 000

náklady na zájezd – pro krmelínské občany

Tělovýchovná jednota - rekonstrukce sociálního zařízení (stará část)
Sokol Krmelín
- příspěvek na florbal - za pronájem – žáci ZŠ

80 000
19 000

Tělocvičná Jednota
Sokol Krmelín

údržba tenisových kurtů

20 000

KONDOR
sk. Stará Ves n/O.

na částečné pokrytí výdajů na údržbu táborové základny

Celkem

5 000
202 000

Neinvestiční transféry obcím
- za žáky (povinná školní docházka mimo obec Krmelín /6. – 9. ročník)
– za projednávání přestupků (počet obyvatel x 6 Kč)
Neinvestiční transféry Dobrovolným svazkům obcí
(SMOPO – počet obyvatel x 5 Kč, Region Beskydy)
Celkem

515 000 Kč
12 000 Kč
15 000 Kč
542 000 Kč

SOUHRN PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD NA ROK 2008
Třída 1
Daňové příjmy
15 154 000
Třída 2

Nedaňové příjmy

Třída 4

Přijaté dotace

2 057 000
237 066

KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM

17 448 066

Třída 5

Běžné (neinvestiční) výdaje

11 415 500

Třída 6

Kapitálové (investiční)výdaje

10 132 566

KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM
P-V
FINANCOVÁNÍ – změna stavu peněžních prostředků

21 548 066
4 100 000
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Informace o dění v obci od 8. zasedání zastupitelstva obce (19. 3. 2008)
- probíhá dodávka nábytku pro obecní úřad, montáž bude provedena po snížení vlhkosti v místnostech (závěr srpna)
- realizaci III. třídy v podkroví budovy MŠ provádí firma Ing. Tomáš Šulák, otevření 1. 9. 2008,
na tuto akci byla podána žádost o dotaci
- vyhodnocena žádost o dotaci na Krajský úřad na akci „Zklidnění silnice I/58 v lokalitě Cigánka v Krmelíně“ – umístění na 29. místě (1. náhradník), na tuto stavbu podána žádost o dotaci
z jiného zdroje
- vydáno územní rozhodnutí stavby „Krmelín – lokalita Světlov – ul. Okrajní – I. etapa inženýrských sítí pro nové rodinné domy“, je dokončována projektová dokumentace pro stavební
povolení
- dotace na projektovou dokumentaci kanalizace a ČOV pro územní řízení nebyla Krajským
úřadem MSK poskytnuta
- předána projektová dokumentace výtahu pro bezbariérový přístup do budovy MŠ a OÚ, zateplení OÚ a vstup do MŠ – požádáno o stanoviska dotčených institucí
- provedena dosadba 5 ks lip podél ul. Vodárenské
- dokončeny stavební úpravy okolí ZŠ
- podána žádost o dotaci na projektovou dokumentaci rekonstrukce budovy Hasičské zbrojnice
a úpravy okolí budovy OÚ a MŠ
- na Ministerstvo vnitra podána žádost o zřízení služby Czech POINT na obecním úřadě
- zahájeno pořizování změny č. 3 územního plánu obce
- příprava podkladů pro bezúplatný převod části pozemku parc. č. 659/7 z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku obce

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 19. 6. 2008
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 8. zasedání zastupitelstva obce
c) informaci o vývoji investičních akcí v průběhu roku 2008
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy KÚ MSK v Ostravě, odboru kontroly o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007, a to bez výhrad
b) závěrečný účet Svazu měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2007
c) darování pozemků parc. č. 1050/15 o výměře 358 m2, parc. č. 1050/16 o výměře 16 m2,
parc. č. 1050/17 o výměře 124 m2, parc. č. 1050/18 o výměře 28 m2, parc. č. 1050/19 o výměře 609 m2, parc. č. 1050/20 o výměře 14 m2, parc. č. 1050/21 o výměře 187 m2a parc.
č. 1047/30 o výměře 660 m2, vše v k. ú. Krmelín z majetku Správy silnic MSK Ostrava
do majetku obce a pozemků parc. č. 1047/31 o výměře 31 m2 a parc. č. 1047/32 o výměře 31 m2, vše v k. ú. Krmelín z majetku ŘSD Praha-Nusle do majetku obce zařazení
obce do územní působnosti MAS Pobeskydí
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Návrhy na pořízení Změny č. 3 územního plánu obce Krmelín
Územní plán obce Krmelín platí od 26. 6. 2002, dne 28. 12. 2006 zastupitelstvo obce schválilo
jeho zatím poslední změnu č. 2. Na provedení další změny územního plánu se v poslední době
objevují návrhy, proto byla zahájena příprava jejího pořízení. Schválený územní plán včetně jeho
změn je závazným dokumentem pro rozvoj obce, který se může dít jen v jeho souladu. Pořízení
a schválení změny územního plánu je relativně dlouhodobá záležitost, prověřte si tedy, zda Vaše
záměry na využití nemovitostí, zejména pozemků, jsou zahrnuty do územního plánu, resp. jeho
změny č. 2. Pokud tomu tak není, můžete podat návrh na změnu územního plánu na předepsaném formuláři s přílohou s vyznačením navrhované změny do 31. 10. 2008 na obecní úřad, kde
obdržíte i potřebné informace. Ve vlastním zájmu a s výhledem do budoucnosti využijte této
možnosti ke změně územního plánu, čímž zajistíte rozvoj svůj a tím i celé obce.
Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Sběr velkoobjemového a jiného odpadu v obci
V sobotu 3. 5. 2008 byl sbírán velkoobjemový odpad do 7 kontejnerů plošně rozmístěných na
území obce. Z jeho průběhu lze vyvodit tyto závěry:
•
vzhledem k množství sebraného odpadu byl velmi úspěšný, pokud se nepodařilo zbavit
všeho nepotřebného, využijte této možnosti v říjnu letošního roku
•
s firmou Elektrowin byla uzavřena smlouva na rozšíření separace odpadu o sběr elektro
zboží
Na všech kontejnerech byla umístěna žádost o uložení elektrospotřebičů do kontejneru v areálu Autolakovny p. Grace. Ne všichni respektovali tento požadavek a vysloužilé pomocníky v domácnosti zanechali v kontejnerech určených pro jiné odpady.
Znovu připomínáme, že železný šrot je možno celoročně ukládat do kontejneru v areálu Autolakovny, a to je-li otevřena. Nově hodláme tamtéž, ale odděleně, sbírat elektrické spotřebiče
včetně těch drobných (kulmy, fény, kuchyňské roboty, mixéry, kávomlýnky atd.). Při odložení
v místě sběru je vyžadována jejich kompletnost, a to zejména u ledniček i s chladícím agregátem
- obsahuje nebezpečnou látku freon a u televizorů s nepoškozenou obrazovkou – obsahuje těžké
kovy.
Stále více se objevuje problém jak naložit s posekanou trávou, zejména u těch, kteří ji kompostováním nepřemění v dále využitelný materiál. V takovém případě je možné přebytečnou
zelenou hmotu odvézt do areálu firmy Zemkovo, spol. s r.o. Krmelín, kde po ohlášení na vrátnici
a uhrazení drobného poplatku bude určeno místo k jejímu uložení.
Důsledností a disciplínou při separaci všech odpadů přispějeme ke zlepšení životního prostředí a zvýšíme množství znovu použitelných surovin.
S žádostí o pochopení se na občany obrací
Ing. Václav Zezulka, starosta obce

OZNÁMENÍ
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek VYHLAŠUJE PLATNOST obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Krmelín.
Oznamujeme, že katastrální úřad dokončil obnovu souboru popisných a geodetických infor-
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mací obnoveného katastrálního operátu katastru nemovitostí přepracováním souboru geodetických informací na mapu digitální (DKM) na části katastrálního území mimo obvod komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území Krmelín.
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek v souladu
s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů, tímto vyhlašuje s účinností od 10. 6. 2008 platnost
nového souboru popisných a geodetických informací katastru nemovitostí v katastrálním území
Krmelín.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 2 katastrálního zákona se tímto dnem stává neplatným dosavadní část katastru nemovitostí a závazným operátem katastru nemovitostí se stává obnovená
část souboru popisných a geodetických informací.
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek

Informace k cestovním pasům
Naši občané si mohou na matrice Městského úřadu v Brušperku podat žádost o vydání cestovního pasu pouze bez strojově čitelných údajů (tj. CP s kratší dobou platnosti – rychlovky),
u nichž je poplatek 1500 Kč u občanů starších 15 let.
Cestovní doklady se strojově čitelnými údaji se vyřizují pro naše občany již jen na Magistrátu
města Frýdku-Místku.
Dnem 1. 3. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 106/2007 Sb., kterým se mění zákon o cestovních
dokladech. Uvedenou právní úpravou se od 1. 3. 2008 umožňuje zapisovat občany mladší 10 let
do cestovního dokladu rodiče. Na základě zápisu mohou tyto děti překračovat státní hranice bez
vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány.
Zápis dítěte do cestovního dokladu rodiče se bude provádět na základě žádosti o zapsání dítěte.
Rodiče mohou podat žádost na matrice Městského úřadu v Brušperku nebo na Magistrátu města
Frýdku-Místku. K žádosti je nutno doložit rodný list dítěte a rodné listy rodičů. Správní poplatek
za zápis občana mladšího 10 let činí 50 Kč za každý zápis.
Pokud byl zápis občana mladšího 15 let v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede
dnem 1. 9. 2006, smí i po uvedeném datu tento občan mladší 15 let překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán. Z výše uvedeného
vyplývá, že cestovat na zápis v pase rodičů tedy mohou jak děti do 15 let – zápis provedený do
31. 8. 2006, tak děti do 10 let – zápis provedený od 1. 3. 2008.
Rodiče před cestováním do zahraničí by si však měli uvědomit, že každá země má svoje
specifické požadavky a někde jen zápis v cestovním dokladu rodiče nestačí a je vyžadován
u dítěte vlastní cestovní doklad s fotografií.
Potřebné informace před cestou do zahraničí je možno ověřit na stránkách www.mzv.cz, na
zastupitelském úřadu konkrétního státu, popř. u cestovní kanceláře.

Informace k občanským průkazům
Upozorňujeme občany, že letos končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (jedná se především o OP typu růžovomodré kartičky), které byly vydány od 1. 1. 1999.
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (jedná se o OP nejnovějšího typu zelená kartička)
jsou vydávány od druhé poloviny roku 2000 a platí až do konce doby platnosti v nich uvedené.
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Pracoviště Czech POINTu
V březnovém čísle Krmelínského zpravodaje jsme vás informovali o pracovišti tzv. Czech POINTu
na obecním úřadě ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Provozovatelem kontaktního místa veřejné správy Czech POINTu je rovněž MěÚ v Brušperku, kde
můžete získat ověřené výstupy z Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí, Živnostenského rejstříku
a Rejstříku trestů. Tyto výpisy získáte na počkání, doplněné ověřovací doložkou. Služba je zpoplatněna
dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, položka č. 3, písm. d
a č. 10, písm. a, přílohy č. 1 a činí u prvních třech uvedených výpisů 100 Kč za první stránku a 50 Kč za
každou další. U výpisu z Rejstříku trestů činí poplatek 50 Kč.
Jednotlivá pracoviště Czech POINTu:
• výpis z Katastru nemovitostí sloužící výhradně ke stavebnímu řízení získáte v přízemí MěÚ na stavebním úřadu, kancelář č. 101
• výpis z Katastru nemovitostí pro jiné účely získáte v kanceláři č. 207 (nelze získat snímek katastrální
mapy)
• výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů získáte v kanceláři č. 208

Poděkování
Děkujeme panu Petru Máchovi, ul. Světlovská 127, který převzal prostřednictvím Českého červeného kříže zlatou medaili MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Patří mu srdečný dík
jménem všech, kterým pomohl navrátit zdraví.

Opisy vodoměrů
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. oznamují, že v termínu cca od 10. 7. 2008 do 24.
7. 2008 bude v naší obci prováděn pracovníky SmVaK Ostrava, a.s., pravidelný opis stavu vodoměrů.

Naši jubilanti
V měsících dubnu, květnu a červnu oslavily a oslaví významná životní výročí naše občanky
paní Věra Vojtovičová
75 let
paní JUDr. Vlasta Jeníková
85 let
paní Jiřina Sýkorová
75 let
paní Marie Blahutová
93 let
Především pevné zdraví, radost, spokojenost, duševní pohodu a hodně životního elánu
tímto přejeme všem oslavenkyním.
Naše obec se v době od posledního vítání občánků v říjnu loňského roku rozrostla o další nové
občánky Dorotu Baluškovou, Filipa Tokarského, Adama Zahradníka, Anetu Zahradníkovou, Martina
Hájka, Tomáše Zezulku, Adama Škulavíka, Michala Kudleje, Sabinu Krobotovou, Marii Sochací, Amálii Blažkovou, Sofii Holíkovou, Johanu Máchovou, Samuela Vrzala a Jana Koděru.
V první polovině letošního roku nás navždy opustili
ve věku 62 let pan Jaroslav Molnár
ve věku 72 let paní Marie Hrčková
ve věku 74 let paní Marie Šindelová
ve věku 59 let pan Karel Blahut
Rodinám zesnulých vyjadřujeme touto cestou hlubokou soustrast.
Hana Plačková
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Z naší mateřské školy…
Školní rok se chýlí ke konci, čekají nás vytoužené prázdniny nebo dovolená a společně se budeme těšit na to, co prožijeme o letních prázdninách.
Avšak naše mateřská škola nebude odpočívat, ale pilně pracovat především na závěrečných pracích výstavby 3. třídy, abychom 1.září mohli
přivítat v novém prostředí všechny děti, které se zúčastnily zápisu na
školní rok 2008–2009 a také nás již v naší mateřské škole navštívily a mohly se tak alespoň jedno dopoledne seznámit s prostory a novými kamarády.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem za trpělivost a ohleduplnost při výstavbě.
Všem, kteří se rozhodli pomoci naší mateřské škole rozvíjet se do krásy a přispěli věcným či finančním darem.
Poděkování patří i našim hasičům. Ještě jednou děkuji i jménem všech pracovnic mateřské školy .
Přeji všem malým i „velkým“ dětem hezké a slunečné prázdniny a v září radostný návrat do svých
tříd ve svých školách.
Přeji všem našim občanům dovolenou plnou pohody, odpočinku, poznání a sebeuspokojení.
Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

Den země – Zpravodaj byl u toho
Stalo se již tradicí, že v závěru měsíce dubna se slaví „Den země“ nejen v naší vlasti, ale také v ostatních státech evropské unie.
Oslava proběhla v naší základní škole, která měla připraven bohatý program nejen s místními žáky,
ale také s dětmi z družební školy ze Slovenska. Oslav se nezúčastnily děti z polské školy v Katovicích.
V dopoledních hodinách se ve třídách střídali žáci jak naší školy, tak i slovenské, mezi kterými panovala výborná atmosféra. Rovněž ve sportovní hale v mezinárodním zápolení podávali žáci vysoké
výkony, po kterých přišlo vhod připravené pohoštění.
Po tomto náročném dnu bylo vidět, že všichni jsou nadmíru spokojeni, pedagogický doprovod ze
Slovenska nešetřil chválou.
Celá akce byla zásluhou učitelského sboru včetně pana ředitele a rodičů pečlivě připravena a dopadla velmi dobře, za což jim patří dík.
Josef Menšík

Můj pes, přítel člověka
– reakce na stálé stížnosti znečišťování travnatých ploch, chodníků a cest psími výkaly
Choroby postihují lidi i zvířata. Některá z onemocnění jsou specifická jen u zvířat (mor králíků),
některá jsou přenosná mezi zvířaty navzájem, některá onemocnění jsou přenosná ze zvířat na člověka
- vzteklina.
Hojně rozšířená jsou parazitární onemocnění, kdy různí cizopasníci parazitují nejčastěji v zažívacím traktu živočišných orgánů zvířat. Trusem dochází k vylučování vajíček (larev) těchto cizopasníků,
které kontaminují travnaté plochy, určené ke spásání domácích zvířat a dobytka. .
Obávaným druhem červu, který po zjištění nutno léčit, je tasemnice. Obava z onemocnění, tj. požití
potraviny, znečištěné trusem takto nemocných zvířat, je nutná nejen u ovcí, ale i u koz, skotu, koní,
prasat a výjimečně i u lidí.
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Prevencí pro nás je zabránit vzniku onemocnění, přenosných ze psích výkalů nejen na domácí zvířata. A jak? U psů používáme tablety na odčervování, injekce dáváme skotu. Psí výkaly z travnatých
ploch, chodníků a cest odstraňujeme. Svým odpovědným přístupem - jsme majiteli a chovateli psů vyloučíme i možnost vzniku dalšího onemocnění skupiny bakteriálních infekcí, přenosných ze zvířat
na člověka.
Takže, nejen očkování, odčervování a dodržení zásady správné zoohygieny, ale i odpovědnost
a ohleduplnost! Tu mnozí z našich spoluobčanů potřebují jako sůl.
Ludmila Adámková

Zájmové organizace
Informace z činnosti Klubu důchodců
23. dubna se v klubovně důchodců uskutečnila zajímavá přednáška s besedou s MUDr. Maruškaničovou, zaměřená tentokrát na pohybový systém u starších osob. Hojná účast svědčila o zájmu občanů.
Z květnových aktivit Klubu důchodců to byla prvomájová procházka Krmelínem, které se účastnilo
celkem 28 členů.
V minulém vydání Zpravodaje jsme se zmínili, že na květen připravujeme autobusový zájezd. Ten
se uskutečnil 22. 5. Účastníci si prohlédli Frýdecký zámek, jeho kapli a zámeckou věž, ve které je
umístěno muzeum Senior gymnázia Frýdek – Místek. Po prohlídce Zámeckého náměstí se přemístili
do Kozlovic, kde si prohlédli areál „Ve mlýně“, známý svými folklórními aktivitami. Po obědě v Palkovickém penzionu „U bačů“ vyjeli k hotelu na Palkovických hůrkách, kde si zkusili blahodárné účinky
pobytu v solné jeskyni. Přesto, že pro mlhu nebylo do okolí moc vidět, účastníci byli se zájezdem
a s tím, co viděli, spokojeni.
27. 5. 2008 se delegace místního Klubu důchodců zúčastnila již tradičního setkání Klubu důchodců
či seniorů z obcí v povodí řeky Ondřejnice, které v kulturním domě ve Staříči připravil tamní Klub
důchodců.
Červnové přátelské posezení členů místního Klubu a jeho příznivců bylo připraveno na terase
Obecního domu 5. 6. 2008. Červencové přátelské posezení s dechovkou se uskuteční rovněž na terase
Obecního domu již 3. 7. od 16. hodin. Zváni jsou nejen členové Klubu, ale všichni příznivci dechové
hudby.
Ženám připomínáme, že setkání žen v dámském klubu, organizovaném v klubovně Klubu důchodců se uskuteční v měsíci červnu a pak až v září.
Další aktivity Klubu, jako jsou pravidelná pondělní dopolední setkání a měsíční přátelská posezení
pokračují bez přestávky.
Závěrem přejeme školní mládeži před letními prázdninami hezká vysvědčení. Všem, kdo se připravují na letní dovolenou, pak její příjemné užití.
František Novák

Z činnosti hasičů
Úvodem příspěvku představíme naše aktivity na řešení stavu se zásahovými auty.
Na zasedání zastupitelstva náš zástupce Edelsberger Petr přednesl příspěvek, v němž upozornil na
to, že v rozpočtovém výhledu obce na léta 2009-10 nebylo pamatováno na nové auto nebo nějaké jiné
řešení, doplnil vystoupení o podklady o stavu našich vozidel, výhledech na nutné opravy pro zajištění
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provozu, situaci zásahových jednotek okolních sborů, které ani nedosahují našich výkonů a již mají
nová auta. Připomněl výhodnost dotace z HZS ve výši 2 mil. Kč. Zbylou částku má najít obec, když
ne najednou, tak v pravidelných splátkách, i s redukcí rozpočtů pro požární ochranu v obci v dalších
letech. Poté odpovídal na další dotazy. Občané toto podpořili svými příspěvky.
Rovněž připomněl omezení v dopravě dětí na soutěže, související s nevybavením AVIE pásy. Možnost pořízení vyřazených aut z Policie ČR stále trvá. Sbor projevil zájem a snaží se zařadit do databáze.
V rámci diskuse se přihlásili zástupci ostatních organizací, že by chtěli tohoto auta využívat. Bude-li
pořízeno, v prvé řadě se bude využívat pro potřeby hasičů až pak pro ostatní spolky. I pro toto byla
podpora občanů.
Dalším krokem byla schůzka za účasti starosty obce, velitele sboru, Edelsbergera Petra, ing. Bočka
s p. Melčákem, který bude poradcem pro pořízení nového vozu. Řešily se různé varianty – zda opravit
stávající, pořídit repasované nebo nové, ale v zásadě nejpřijatelnější je pořízení nového vozu s kompletní výbavou, ceny vozidel se pohybují od 4,3 do 5,6 mil Kč
Další informace:
- i letos je plánována státní dotace ve výši 100 mil. Kč na pořízení nových cisteren
- loni se z Moravskoslezského kraje vracely nevyčerpané dotace
- pokud se obec rozhodne o pořízení vozidla, zpracuje se oficiální žádost, kde bude stanoveno financování, část prostředků půjde splátkami ve výši cca 150 000 Kč z prostředků na požární ochranu
v obci ročně
- sbor připraví souhrn vozidel na trhu a doporučí nejvhodnější z hlediska výbavy, užitných vlastností,
financování a samozřejmě servisu
- zatím se předběžně jeví jako nejvhodnější TATRA s nádrží vody 3800 l s větším prostorem pro posádku
- dále se provede objednání vozu v THT Polička, kde jsou reálné dodávky v roce 2009 (výrobní kapacity letos naplněny)
Pořízení dopravního auta je zatím v nedohlednu, jsme zařazení v pořadnících, avšak čekací doba
bude dlouhá.
Dětským kolektivům se naplno rozběhl celoroční program, zahrnující pohárové soutěže, Plamen
i ostatní aktivity. Hned v úvodu dubna na Hasičském čvachtání ve Fryčovicích získali 1. místo a putovní pohár. Branný závod tamtéž o 14 dní později se jim moc nevyvedl, ale hned následující víkend
se rozběhla Moravskoslezská liga mladých hasičů, do níž se obě naše kategorie přihlásily. A starším se
zatím daří. Na všech třech soutěžích – v Lučině, Nové Vsi i Krmelíně obsadily 2. místa a průběžně se
drží také na 2.místě. Liga obnáší celkem deset soutěží a tak je pořád vše otevřené. Proběhlo závěrečné
kolo Plamen a dorostu, v Plamenu obsadili starší žáci výborné 4. místo. V kategorii dorostu dvě naše
členky získaly v jednotlivcích první dvě místa a Kateřina Ručková pojede na krajské kolo do Krnova.
Posledního dubna jsme opět stavěli máj. Počasí přálo, občerstvení se snad dostalo na všechny a zábava měla dlouhého trvání.
Pohárová soutěž došla k 39. ročníku. Dopoledne dětská soutěž v požárním útoku jako součást
MSL mládeže. Celkem 22 družstev v kategoriích mini, mladších a starších soutěžilo o hodnotné ceny.
V mladších bylo pořadí Kunčice p. O, Frýdlant n. O a Brušperk a ve starších Oprechtice, Kunčice
p. O a Krmelín.
Odpoledne proběhla soutěž dospělých. Po dohodě velitelů mohly sbory, které přijely včas, absolvovat dva pokusy a postoupit s lepším časem do finále o věcné ceny. Z celkového množství 19 bylo 17
mužských (pořadí prvních pěti níže) a 2 ženská družstva (1. Jistebník, 2. Oprechtice).
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Sbor

Dos.čas
I. kolo

Dos. čas
II. kolo

Dos. čas
Finále

13

Voda

Levý
lepší kolo

Pravý

1.

Lubno

15.916

16,242(1)

7.594

15.916

15.660

2.

Pustkovec

16.297

16,761(2)

8.748

15.932

16.297

3.

Oprechtice

16.495

4.
5.

Svinov
Košatka

16.606
16.754

N
17.363

17,355 (3)

8.288

16.371

16.495

N
N

9.080
8.411

16.606
16.214

16.079
16.754

Je opět škoda, že se nepodařilo poskládat domácí ženské družstvo. Mějme naději, že se blýská na
lepší časy a stejně jako se znovu snaží ožít mužské družstvo i ženy vytvoří kolektiv, který objede pár
soutěží a znovu připomene minulé úspěchy Krmelína.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

TJ SOKOL KRMELÍN
Závěr školního roku se blíží mílovými kroky a s ním nastane klidnější sportovní období i v naší hale.
My ho však jako každoročně využijeme pro větší opravy a údržbu haly, aby sportovci a žáci Základní
školy mohli zase v září naplno zahájit tréninky a výuku.
Měli jsme v plánu celkovou rekonstrukci sociálního zařízení ve staré části haly, aby plesy a jiné kulturní akce probíhaly bez havárií. Naskytl se však aktuálnější problém. Ze strany školy byla vznesena
žádost o zabezpečení topných těles kryty. Po obdržení rozpočtu kvalifikovanou firmou jsme museli
upustit od rekonstrukce WC a dát přednost bezpečnosti dětí. Doufáme, že to návštěvníci naší sportovní haly pochopí a vydrží čekat na modernější sociální zařízení ještě jeden rok.
Přejeme všem občanům a hlavně mládeži krásné prázdniny a těšíme se v září zase na shledanou.
Lenka Zborovská

Volejbalový oddíl v Krmelíně
V dubnu loňského roku byl v naší obci pod TJ Sokol Krmelín založen oddíl volejbalu.
Zatím máme 10 dospělých členů a 2 děti. Není nás mnoho a bohužel nemáme vždy možnost hrát
v počtu dvanácti, jak by to mělo u volejbalu být. Proto rádi přivítáme další zájemce.
Pod vedením Františka Januse trénujeme každou sobotu od 18 do 20 hodin ve sportovní hale TJ Sokol Krmelín. V letních měsících trénujeme dle možností venku. Jezdíme např. do Petřvaldu, Oprechtic, Trnávky a jiných blízkých vesnic, která mají venkovní hřiště.
V tomto roce plánujeme upravit stávající betonovou plochu vedle házenkářského hřiště tak, aby zde
bylo možné zahrát si volejbal a případně i nohejbal.
Zúčastnili jsme se již tří turnajů smíšených družstev (Prchalov, St.Ves n/Ondř.,Hor.Datyně), na kterých postupně získáváme zkušenosti, máme možnost konfrontovat naši hráčskou úroveň a rovněž
navázat kontakty pro další volejbalová klání.
10. 11. 2007 jsme zorganizovali historicky první volejbalový turnaj v hale TJ Sokol Krmelín, kde
bojovalo šest družstev. My jsme se umístili na 5. místě. Přesto to byl pěkný sportovní i společenský zážitek. Chystáme se turnaj každoročně opakovat, příště více zabojovat a byli bychom velmi rádi, kdyby
se tato akce stala tradicí.
Kamila Šindelová
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Z činnosti futsalového oddílu
Futsalisté SK Krmelín mají tento soutěžní ročník od dubna za sebou. V konečné tabulce nám patří
pátá příčka, což není tak špatné. Pokud bychom získali o jediný bod více, bylo by z toho místo třetí.
Tak vyrovnaná byla letošní sezóna.
Momentálně si kluci dávají od futsalu pauzu, neboť další ročník soutěže začíná až v září.
To ovšem neplatí pro vedení oddílu, které se v těchto dnech snaží získat vhodné typy hráčů pro
příští sezónu, která bude díky reorganizaci daleko náročnější než ta letošní. Dále se snažíme oslovovat
potenciální sponzory na pokrytí rozpočtu , který není zrovna zanedbatelný.
Příprava nám začne začátkem srpna a během ní se zaměříme na souhru a práci s míčem. Dále máme v plánu několik přípravných zápasů. Doufejme, že už v nich povede hráče nový, kvalitní trenér.
TABULKA ROČNÍKU 2007/2008
1. Tatran B. Jakubčovice
24
157:86
54 b.
2. Parlament Ostrava
24
133:89
54 b.
3. AC G. Jeseník
24
170:118
47 b.
4. FT Brušperk
24
144:106
47 b.
5. SK KRMELÍN
24
114:78
47 b.
6. Kunčice p/O
24
137:101
43 b.
12. Zvěřáci Ostrava
24
67:101
15 b.
13. Fer@net Ostrava
24
72:186
9 b.
Závěrem bych chtěl poděkovat našim výborným fanouškům za přízeň během celé sezóny a doufám,
že se minimálně ve stejném počtu budeme vídat i v následujícím ročníku.
Bohuslav Vychodil

Oddíl házené
Také oddíly házené mají za sebou další ročník soutěží. Některým se vedlo velice dobře, jiným hůř,
ale důležitá je hlavně radost ze sportu a správná parta nadšenců.
V jarní části soutěže naší TJ Sokol reprezentovaly tři oddíly – muži, dorostenci a mladší žáci. Výsledné tabulky pro naše věrné fanoušky uvádíme :
• SEVEROMORAVSKÁ LIGA - MUŽI - Soutěžní ročník 2007/2008
1. KH OREL Paskov
18
15
2
1
541 : 409
32
2. SOKOL Krmelín
18
14
2
2
511 : 373
30
3. TJ LOKO Suchdol
18
12
2
4
441 : 382
24
• SEVEROMORAVSKÁ LIGA - DOROST - Soutěžní ročník 2007/2008
1. DTJ Polanka
16
15
0
1
466 : 246
30
2. KH OREL Paskov
16
12
0
4
456 : 336
24
3. SOKOL Krmelín
16
11
1
4
435 : 298
23
• SEVEROMORAVSKÁ LIGA – ML. ŽÁCI skupina F - Soutěžní ročník 2007/2008
- z 9 účastníků se Sokol Krmelín umístil na 8. místě
Petr Mácha

INFORMACE POLICIE BRUŠPERK
Prevence proti vloupání do rodinného domku nebo bytu
• Prevence proti vloupání do rodinného domku nebo bytu začíná u řádně zamčených vstupních dveří.
• Trvejte na tom, aby společné prostory v domě (chodby, schodiště, sklepy, apod.) byly dobře osvětle-
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ny a aby klíče od nich měli pouze nájemníci.
• Zabraňte tomu, aby kukátkem nebo poštovní schránkou bylo vidět do bytu.
• Uvádějte na zvonky, schránky a dveře své příjmení v množném čísle bez titulů.
• Než otevřete, přesvědčte se, kdo je za dveřmi (použijte panoramatické kukátko, bezpečnostní řetízek).
• Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí různé služby (např. vyčištění koberců, nabídky různého zboží spod.), může to být trik, jak si otipovat váš byt.
• Nevstupujte do domu či bytu, přijdete-li domů a naleznete dveře pootevřené a zdá se Vám, že Vás
někdo vykradl. Ihned zavolejte policii 158.
• Mějte na paměti, že ke krádežím vloupáním dochází nejčastěji v dopoledních hodinách a o víkendech.
Cenné věci v bytě
• Zloději kradou především takové věci, které mohou snadno prodat a získat za ně peníze.
• Doporučujeme pořídit si pečlivou dokumentaci všech cenných předmětů, sbírek šperků atd.
• Zvláštní pozornost věnujte detailům, které by v budoucnu mohly usnadnit pátrání po těchto věcech
a jejich poznání.
• Za zbytečné nepovažujte ani rozhodnutí pořídit si fotodokumentaci zařízení bytu. Velmi usnadní
vaše jednání s pojišťovnou.
Rodinný domek
Doporučení k omezení možnosti vloupání do rodinného domu
1) Nezakrývat pohled na dům vysokými zdmi a hustými ploty
2) Minimalizovat počet vstupů do domu, stejně jako počet oken a dalších stavebních otvorů, zejména v přízemí
3) Vybavit objekt či byt masívními (bezpečnostními) dveřmi se zámkem, vložkou a štítem, které
jsou odolné proti vyhmatání, rozlomení, odvrtání, prokopnutí a vysazení. Obdobně zabezpečit
i další stavební otvory, zejména méně viditelné a méně často používané (zadní dveře, sklepní
okénka, apod.)
4) Mechanické zábranné prostředky doplnit vhodným zařízením elektrické signalizace
5) Při zabezpečení objektu se vždy obrátit na odbornou firmu, zásadně nespoléhat na své sí1y či
„sousedskou výpomoc“
6) Neukládat v domácnosti cenné předměty. Je-li to nezbytné (šperky, sbírky apod.), pak je zvlášť
chránit jak mechanicky (trezor, schránka), tak elektronicky. Kromě toho je vhodné pořídit si na
takové předměty dokumentaci (foto, popis)
7) Nepouštět do bytu (domu) neznámé osoby, vydávající se např. za údržbáře, tzv. odečítače měřičů
apod., bez průkazu jejich totožnosti a příslušnosti k udávané firmě
8) Vyloučit znaky dlouhodobé nepřítomnosti, jako je neodklízený sníh, nevybíraná dopisní schránka
9) Neponechávat v okolí domu volně přístupné nářadí a žebříky
10) I při krátkodobé nepřítomnosti (např. nákup v blízkém okolí) zavírat okna v přízemí a nižších
podlažích, stejně jako zavírat a zamykat dveře.
Neznámý za dveřmi - rady pro seniory
• Neotvírejte nikdy dveře svého domu, dokud si nejste naprosto jisti, že člověka za dveřmi znáte.
• Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Jméno si přečetl na vizitce.
• Stává se, že si pachatelé loupežných přepadení obstarají falešné průkazy a vymyslí si pádný důvod
pro to, abyste jim otevřeli (nevolnost, porucha na topení, kontrola televizní přípojky, vzkaz nebo
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telegram, nutnost rychle zatelefonovat pro pomoc atd.).
• Nikdy takové lidi nepouštějte do bytu, i kdyby vypadali velmi důvěryhodně.
• Pokud je jejich žádost naléhavá, řekněte jim, aby přišli znovu v doprovodu člověka ze sousedství,
kterého znáte.
• Pokud máte telefon, můžete si dotazem ověřit, zda uvedený podnik k vám skutečně takového člověka poslal.
• Je dobré si na zvláštní papír pro takové případy poznamenat telefonní čísla na policii, hasiče, záchrannou službu a sousedy.
• V případě bezprostředního ohrožení volejte o pomoc
Dopravně bezpečnostní akce
Za tři hodiny dopravní akce zaměřené na dodržování předepsané rychlosti v obcích byli přistiženi
řidiči ze spáchání přestupků v dopravě , a to při překročení povolené rychlosti 40 km/h v obci Stará
Ves nad Ondřejnicí u základní školy a dva řidiči v obci Krmelín Na Benátkách. Za tyto přestupky byly
uloženy blokové pokuty v celkové výši 3000 Kč.
Cyklisté a povinná výbava jízdních kol
Dosti často je podceňována ta skutečnost, že cyklisté jsou účastníky provozu na pozemních komunikacích. Pro cyklisty tedy při používání kola na pozemních komunikacích vyplývají povinnosti řídit
se zákonem O provozu na pozemních komunikacích a jinými právními úpravami v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Často se lze setkat i s alkoholem za řidítkami
a v případě ohrožení bezpečnosti provozu musí takový cyklista počítat s tím, že bude brán k zodpovědnosti jako každý jiný řidič. Další negativní zkušeností je hazard s vlastní bezpečností cyklistů.
Tato nezodpovědnost může pro ostatní účastníky provozu na našich silnicích připravit horké chvíle.
Mnohdy lze potkat za snížené viditelnosti neosvětlené cyklisty, nebo právě ty, kteří se zastavili na pár
sklenic piva. Každý řidič motorového dopravního prostředku vám při tom řekne, jak strašně je nepříjemné večer potkat neosvětlené jízdní kolo či neoznačeného chodce. Z hlediska bezpečnosti je pak
dobré vědět, jak musí být kolo vybaveno a jaký právní předpis tuto záležitost upravuje. Jelikož jsou ze
strany cyklistů časté dotazy na tuto problematiku, uvádíme výňatek o povinné výbavě jízdních kol.
Pozn.: cyklista mladší 18. let musí mít přílbu schváleného typu a řádně upevněnou na hlavě.
Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení světlometem svítícím dopředu bílým světlem, zadní svítilnou červené
barvy a nezbytné odrazky.
Být viděn na silnicích...
Častou příčinou nehod a úmrtí na silnicích je špatná viditelnost. Každým rokem tak umírá několik
stovek lidí. Většinu tvoří chodci a cyklisté, kteří nejsou na silnici vidět. Podle odborníků je proto
potřeba ve zhoršených podmínkách nosit reflexní oblečení. Děti mají mít navíc na školní brašně odrazové plochy nebo speciální reflexní přívěsky.
Vidět a být viděn – tak zní nejzákladnější pravidlo bezpečnosti na silnicích. Ale jak to tak bývá,
málo kdo z chodců nebo cyklistů se tímto heslem přímo řídí. Stačí se podívat, kolik lidí používá reflexní oblečení, speciální reflexní pásky nebo i obyčejné světlo. Velkou výhodou reflexních
materiálů je viditelnost až na 200 metrů. To je několikanásobně větší vzdálenost než u tmavého
oblečení, kdy je naopak člověk spíše neviditelný. Řidič tedy světlé nebo reflexní oblečení uvidí
dříve a může rychleji zareagovat. Nicméně stejně jako je důležité být viděn, je potřeba, aby byli
řidiči ohleduplnější.
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Mezi námi . . .
V sobotu 21. června po půlnoci našeho času začíná léto a jak slibují meteorologové, s opravdu letními teplotami. Ale naše děti a školáky zajímají prázdniny, mnohdy bez povinností, s dostatkem času.
I děti naší obce se těší na prázdniny, s vidinou slíbené dovolené s rodiči, pobytu u prarodičů apod. Poděkujme pedagogům a zaměstnancům škol za péči o naše děti, o jejich snahu vychovávat a vzdělávat
mladou generaci. A všem hezké a zasloužené dny odpočinku.
Počet občanů v naší obci roste. Svědčí o tom nově postavené řady rodinných domů a stálý zájem
o volná stavební místa . Dávno je za námi období, kdy především mladí lidé odcházeli do měst, teď
je trend opačný a umístění naší vesnice - téměř stejná vzdálenost do Ostravy a Frýdku-Místu - je pro
zájemce lákavou nabídkou.
Na vzrůstající zájem rodičů o umístění dětí v naší mateřské škole reagoval obecní úřad zajištěním
další vyučovací třídy, v souladu s požadavky i hygienických předpisů. Mateřská škola a její osnovy
kladou vysoké nároky k zajištění výchovy i k ochraně bezpečnosti dětí. A víte, že jsou země, které
provádějí vstupní pohovory i s rodiči dětí tak, aby se dověděli v čem je dítě již samostatné a co je nutno
pro zdravý vývoj ještě zdokonalit.
Procházkou naší vesnicí mnohé obdivujeme, ale také slyšíme připomínky našich nových spoluobčanů. Například – okolí u Příčné cesty má již nového majitele a zakládat černé skládky je trestné !
Uvidíme zde hromady odpadu všeho druhu.
Někteří noví spoluobčané by uvítali více kulturních akcí v obci. 30. květen každého roku má být
ustanoven „svátkem sousedů“ tj. svátkem sousedských vztahů. A restaurační zařízení v naší obci se
mohou v iniciativách předhánět.
Dlouho nezapomenutelným zážitkem bylo setkání občanů s panem Janem Petránkem v síni zámku
ve Staré Vsi, které proběhlo 19. 4. 2008. Beseda byla velmi srdečná, zpravodaj je znám z mediálních
pořadů, dlouhodobě působil v různých zemích světa ve zpravodajských službách. Až dojemné bylo
jeho vzpomínání na setkání s bývalými osobnostmi, např. paní Indírou Ghándíovou, kosmonautem
Gagarinem apod. Příjemným zjištěním na této besedě byla účast mnoha mladých lidí a dle formulace
jejich dotazů věděli, co potřebují vysvětlit.
V letním období nesmíme zapomínat na pitný režim. Alespoň 2 litry denně, k tišení žízně spíše
nápoje vlahé, méně sladké a pokud možno bez bublinek. Ale přiznejme, chutná nám i pivo. Je zdravé
a mimo jiné pomáhá udržovat hladinu cholesterolu v krvi.
Opět máme před poutí - návštěvy jsou zvány a my se zase staráme, aby pohoštění bylo trochu jiné
než vloni. Takže: třeba grilování s pivem na zahradě, nebo rychlé pohoštění -pomazánky na veky, chleby (pomazánky tvarohové, masové, rybí, jogurtové …) nebo obložené chleby s vaječnými omeletami,
přizdobenými rajčaty, paprikami, okurkami, plátkovou cibulí, zeleninovými natěmi apod. A víte, že
jako dezert je možno nabídnout i černé pivo? Třetinku, ale jenom dospělým.
Milé děti, vážení občané, přeji hezké prázdniny, zaslouženou dovolenou s nezapomenutelnými zážitky, pouťovou pohodu a léto jen dle Vašich představ.
Mějte a mějme stálou pohodu.
Vaše Ludmila Adámková
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Obecní zastupitelstvo vyhovělo žádosti místního občana Eduarda Linharta o postavení nové kovárny, protože kapacita staré kovárny již byla nedostatečná. V tomto roce pokračovaly
také stavební práce na nové kapli, částečně přerušené požárem před třemi lety. Především
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zásluhou četných písemných žádostí i osobních jednání nadučitelé Šulce se našla celá řada
dobrovolných dárců nejen z Krmelína, ale také z okolních obcí, jejichž příspěvky umožnily
další pokračování stavby.
Děti z místní školy vysázely v dubnu kolem nové kaple lípy.
Konec války a období poválečné bylo charakterizováno především problémy se zásobováním.
Protože předepsané dávky obilí byly zvýšeny ještě o 30 %, rolníci dle obecního zastupitelstva
odevzdají povinné dávky dobrovolně, bez donucovacích prostředků – rekvizic.Utvoření nového samostatného státu se v životě obce odrazilo snad nejvýznamněji na slavnostní schůzi
konané u příležitosti uvítaní T. G. Masaryka po jeho návratu z ciziny domů. Masaryk byl
jmenován čestným občanem Krmelína a k uctění jeho osoby věnovala obec 500 K jako základ
k založení fondu na podporu vdov a sirotků, který ponese Masarykovo jméno.
V tomto posledním předválečném roce se konaly ve většině obcí na území celé republiky
obecní volby. V soudním okrese Moravská Ostrava, do něhož spadal i Krmelín, však volby pro
nebezpečný výskyt onemocnění hospodářského zvířectva – slintavky a kulhavky neproběhly.
Dne 22. února 1948 došlo k hlavní roztržce politických stran ve vládě. Někteří odvolaní členové MNV v Krmelíně akčním výborem byli doplněni jinými, předsedou se stal František
Sýkora. Došlo k politické likvidaci funkcionářů v obecních složkách. Bylo vydáno 500 výtisků
„Krmelínského sborníčku“, který napsal Karel Linhart.
Tento rok byl ve znamení dokončení socializace, zvyšování zemědělské výroby a dokončení
přestavby školy. Byla zřízená kuchyň a jídelna pro všechny stravující se děti. Do mateřské
školy byla zakoupená lehátka, aby děti mohly po obědě odpočívat.
Dne 21. srpna 1968 vstoupila vojska pěti států Varšavské smlouvy do ČSSR. Krmelínské občany vzbudil rachot tanků, které se valily po dálnici od Ostravy k Mošnovu. Bylo slyšet hukot
letadel, která přistávala na mošnovském letišti. Rozhlasové a televizní zprávy nabádaly ke
klidu. I z Krmelína byla poslána rezoluce proti dočasnému pobytu sovětských vojsk. Činnost
rady MNV byla ovlivněna politickou situaci.
Hlavní investiční stavbou v roce 1978 byla čistička odpadních vod na Světlově a rekonstrukce
bývalé prádelny JZD na lékařskou stanici. Kanceláře MNV byly přestěhovány do budovy požární zbrojnice. Bývalé kanceláře MNV byly upraveny na další místnosti Mateřské školy.
V Krmelíně žilo 1699 občanů v 469 domech. Byla rozšířena cesta od mateřské školy ke hřbitovu a zahájena stavba parkoviště u hřbitova.
Martina Helísková - kronikářka

AKTUALITY
Červen – měsíc myslivosti
V roce 1959 uvedla tehdejší Československá myslivecká jednota v život velkou a významnou celostátní propagační akci, od té doby každoročně opakovanou, pod názvem ,,Červen - měsíc myslivosti“.
Měsíc červen nebyl zvolen náhodně. Právě v měsíci nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace se
rodí nebo vyvádějí mláďata, je to měsíc, v němž vše živé ve volnosti potřebuje nejvyšší péči a ochranu.
Většina spárkaté zvěře klade mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců, bažanti vodí kuřátka. Na této
mladé zvěři dovedou udělat citelné škody nejen toulaví psi a kočky a dravá zvěř, ale také člověk svými
nerozumnými iniciativami.
Vždyť projít se po polních a lesních cestách tak, abych zvěř viděl a nerušil ji, je v dnešní uspěchané
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době přímo balzámem. Avšak už je špatné, když si s sebou vezmu svého psa (aby se také proběhl)
a nechám ho volně po přírodě pobíhat. Chci těmto občanům připomenout, že je zakázáno nechat psy
volně pobíhat v přírodě. Pokud nestačí upozornění a domluva, snad pomůže ohlášení majitele psa
orgánu státní správy pro porušení zákona o myslivosti.
Mějte proto všichni pro přírodu pochopení a než psa tak raději voďte do přírody své děti a vnuky.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem dětem a občanům, kteří v loňském podzimu nasbírali
celkem 745 kg kaštanů a žaludů, které byly rozvezeny do krmelců a zvěří zkonzumovány. Rovněž všem
občanům, kteří v zimě chodí do lesa příležitostně krmit zvěř, patří také můj dík.
Bejoch Vladislav

Demontáž veřejného telefonního automatu
Z důvodu dramatického poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů
se společnost Telefónica 02 Czech Republic rozhodla stávající síť přizpůsobit současným potřebám.
V průběhu měsíce června se tato optimalizace dotkne zrušení veřejného telefonního automatu na ul.
Světlovské.

Ceník inzerce v Krmelínském zpravodaji platný od 18. 3. 2008
Celá 1 strana (černobíle)
½ strany
1/3 strany

500 Kč
300 Kč
200 Kč

¼ strany
řádková

150 Kč
20 Kč/řádek

INZERCE
TEXTILNÍ DEKORACE – OBLEČENÍ PRO VÁŠ DŮM
•
nabízíme šití záclon, závěsů, dekoračních polštářů, kapsářů a jiných textilních dekorací
(patchwork)
• čalounění židlí, lavic, křesel apod.
•
možnost výběru a ladění dekoračních a čalouněných látek dle vzorníků
Věra ZBOROVSKÁ, tel.: 558 674 274, mob.: 739 451 529

Kocourek Josef
Vám nabízí

- čištění koberců a sedacích souprav
- půjčování strojů Kärcher
- mytí oken
- úklidové práce i na stálo
Mobil: 606 363 300
nebo 596 713 871

OPRAVY
chladniček a mrazni
mrazniček
ček
 do 24 hodin bez DPH za práci
 opravy všech značek v bytě zákazníka
 tlakování a plnění autoklimatizací
mechanik: Radim Holaň

mobil: 605 140 362 Tel: 596 731 421
Otrava-Nová Bělá, Krmelínská 357
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VITARA od 649.900 Kč

SX 4 - čtyřkolka pro všechny
od 299.900 Kč

když se chcete
dostat domů ...
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KLEMPÍŘSTVÍ - POKRÝVAČSTVÍ
•
•
•
•
•
•
•
•

pokládka rovných i šikmých střešních krytin
demontáž starých střešních krytin
nástřik půdních prostor proti škůdcům
výroba a montáž klempířských střešních prvků
nátěry plechových střech a okapových systémů
montáž střešních oken
nákup a dovoz materiálu za zvýhodněné ceny
montáž hromosvodu + revize

Porovnejte naše ceny s jinými.
Dohodnutou cenu nenavyšujeme.
Zdarma zhotovení cenové nabídky.
Telefon: 775 21 09 70
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz
email: ChrastinaR@seznam.cz
Vydává Obecní úřad Krmelín. Za správnost obsahu článku odpovídá autor.
Redakční rada: Josef Menšík, Ludmila Adámková, Martina Helísková, Anna Lejsková
Vychází i na www.krmelin.cz, e-mail: krmelin@ krmelin.cz. Uzávěrka příštího čísla je 19. 9. 2008

