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70 let od konce války
Oslava osvobození na Krmelínském kopci
7. 5. 2015 Foto: Taťána Šimečková



Stavění máje 
30. 4. 2015
foto: Taťána Šimečková



Opravy laviček 
18. 4. 2015 foto: Yveta Kovalčíková



Oslava 
osvobození 
na Krmelínském 
kopci
7. 5. 2015
foto: Taťána Šimečková
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úvodník

Mezi námi,
Mezi námi, 
víte, že dny první dekády května se sta-

ly místem setkání mnoha spoluobčanů 
naší obce na Krmelínském kopci, u pří-
ležitostí oslav 70. výročí osvobození naší 
republiky? Náš kopec, poslední výběžek 
Beskyd, je vysoký 327 m.n.m. Na jeho 
vrcholu je umístěn nejen zásobník vody 
pro Ostravu a její okolí, ale i kříž a pamět-
ní kámen. Oslavy dne 7. května, ukonče-
ny ohňostrojem, byly všemi přítomnými 
přijaty s nadšením. Velké poděkování 
patří OÚ i těm, kteří se na důstojnosti 
oslav podíleli. 

Díky ochotě Mgr. Petra Paličky a jiných, 
jsme v pátek po mši svaté vyjeli na náš 
kopec, abychom poděkovali za 70 let živo-
ta v míru. Tento den byl svátkem Panny 
Marie a prosili jsme o ochranu a přímlu-
vu pro dny následující všem lidem dobré 
vůle a pro zachování míru na celém světě. 

Cesta je lemována alejí stromů, které 
byly vysázeny v r. 1977. Den byl nádher-
ný, viděli jsme Beskydy a obec jako na 
dlani. Jsme touto lokalitou bohati a při 
procházce, když scházíte dolů, míjíte 
koně, zastavíte se a znovu všechno obdi-
vujete. Právě pro tuto jedinečnost je mezi 
cyklisty i cizími návštěvníky toto místo 
oblíbené. A to je dobře, takže - vítejte 
v Krmelíně. 

Koncem června dětem i žákům končí 
školní rok a nastávají prázdniny. Přejme 
jim, aby je dny očekávání a těšení nezkla-
maly, aby prožily mnohá zajímavá dobro-
družství a zase s radostí očekávaly opě-
tovný zářijový návrat do školy. 

Máme letní teploty, přicházíme domů 
ze zahrady nebo z práce mnohdy unave-
ni, žízniví. Nabízím Vám recept rychlé, 
osvěžující pomazánky: 

Suroviny: zakysaná smetana, vanička 
tvarohu, cibule, pažitka, špetka soli.

Postup: tvaroh a zakysanou smetanu 
smícháme, přidáme nakrájenou cibulku, 
nasekanou pažitku, koření, zamícháme 
a dáme chvíli do lednice. K tomu chléb, 
nebo chlebovou placku našeho pekaře, 
vlahý čaj nebo kefír a věřte, bude Vám 
dobře! 

Dne 28. června mnozí z nás přivítáme 
hosty alespoň na pouťový koláč. Třeba 
vyjdete na procházku, opatrně po našich 
cestách a chodnících! Osvěží Vás urči-
tě zmrzlina. Ať Vám chutná, přeji hezká 
setkání a sváteční pouťovou náladu. 

Vážení, dne 29. 8. od 18.00 hod. před 
Domem s pečovatelskou službou Bělásek, 
se koná 8. ročník setkání Nová Bělá pod 
otevřeným nebem. Uvádím tuto infor-
maci s ohledem na termíny dovolených 
a věřím, že mnozí z nás půjdeme. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám hezkou 
dovolenou, pohodu a spokojenost s Vaši-
mi blízkými, dětem šťastné dny prázd-
nin a ze všech cest bezpečné návraty do 
Vašich domovů. A pouťové koláče - na 
těch, ať si všichni pochutnáte. Vždyť byly 
upečeny s láskou! 

Zdraví Ludmila Adámková

Samé hezké pohodové dny Vám přeje Vaše 
Ludmila Adámková

foto: Taťána 
Šimečková
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informace obce

1. Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí:
a) kontrolu usnesení ze 4. zasedání zastu-

pitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 4. zasedání 

zastupitelstva obce
c) projednání zápisu ze 4. a 5. schůze kon-

trolního výboru
d) projednání závěrečného účtu Sdružení 

měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2014
e) projednání opravy místních komunika-

cí zasažených stavbou kanalizace

2. Zastupitelstvo obce volí:
a) členem kontrolního výboru paní Ing. 

Alenu Vojtovičovou po své rezignaci 
paní Mgr. Kateřiny Bonito

3. Zastupitelstvo obce 
schvaluje:
a) zrušení bodu č. 12 programu 5. zase-

dání zastupitelstva obce – schváleno 
v bodu 2. c) usnesení ze 4. zasedání 
zastupitelstva obce

b) Schválení účelového transferu z rozpoč-
tu obce ve výši 4 000 Kč na organizaci 
12. ročníku Jarmarku řemesel. 

c) rozšíření o bod 18. zveřejňování veš-
kerých smluv a výběrových řízení na 
webových stránkách obce schválených 
radou

d) Obecně závaznou vyhlášku o pravi-
dlech pro pohyb psů na veřejných pro-
stranstvích

e) Obecně závaznou vyhlášku o stano-
vení podmínek pro pořádání, průběh 
a ukončení veřejnosti přístupných spor-
tovních a kulturních podniků včetně 
tanečních zábav a diskoték a jiných kul-
turních podniků v rozsahu nezbytných 
k zajištění veřejného pořádku

f) Obecně závaznou vyhlášku o nočním 
klidu a regulaci hlučných činností

 g) Obecně závaznou vyhlášku, kterou se 
zrušuje OZV č. 9 o znaku a praporu 
obce Krmelín a jejich používání

h) Obecně závaznou vyhlášku, kterou 
se zrušuje OZV č. 2/2010 o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj, nebo jiné technické hrací zaří-
zení povolené Ministerstvem financí 
podle jiného právního předpisu

ch) nabytí pozemku parc. č. 3011/2 o ploše 
36 m2 a pozemku parc. č. 3011/3 o plo-
še 6 m2, lesní pozemek v k. ú. Stará Ves 
nad Ondřejnicí z majetku ing. Pavla 
Juřici, Radotínská 334/24, 739 01 Bílo-
vec za cenu 600 Kč/m2, - pro stavbu čer-
pací stanice č. 3 v rámci akce „Kanaliza-
ce a ČOV Krmelín“

i) prodloužení termínu na zpracování 
obecně závazných vyhlášek do 30. 9. 
2015

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 1. 6. 2015 v Obecním domě

Vydává Obecní úřad Krmelín v nákladu 800 kusů. Toto číslo vychází 20. 6. 2015. Za správnost 
obsahu článku odpovídá autor. Redakční rada: Ing. Yveta Kovalčíková, Ludmila Adámková, Mgr. Jana 
Klimková, Táňa Trojanová, Ludmila Havránková. Vychází i na www.krmelin.cz, e-mail: krmelin@
krmelin.cz. Uzávěrka příštího čísla je 2. 9. 2015. Grafická úprava a sazba: Taťána Šimečková, 
tatana.simeckova@seznam.cz. Tisk: Tiskárna Moravapress, s.r.o., Novinářská 3, Ostrava - Mariánské Hory.
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informace obce

3) Zastupitelstvo obce 
neschvaluje:
a) rozšíření programu o bod odvolání sta-

rosty

4) Zastupitelstvo obce ukládá:
a) Radě obce zpracovat rozpočtové opat-

ření na opravu místních komunikací 
zasažených kanalizací

b) panu starostovi předkládat zastupitel-
stvu obce zprávu o činnosti SMOPO

c) zveřejňovat veškeré smlouvy a výběrová 
řízení schválené radou obce

Velkoobjemový 
odpad

Připomínáme občanům, že poslední 
možnost likvidace velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu z domácnos-
tí v letošním roce budou občané mít 
v říjnu, a to:

•  pátek 2. 10. 2015, mobilní sběrna 
nebezpečného odpadu na parkoviš-
ti před hasičskou zbrojnicí, provoz-
ní doba od 12 do 17 hodin

•  sobota 3. 10. 2015, přemístění sběr-
ny nebezpečného odpadu na par-
koviště na Světlově vedle hostince, 
provozní doba od 8 do 12 hodin

•  sobota 3. 10. 2015, 8 – 12 hodin, 
rozmístění kontejnerů na velkoobje-
mový odpad na 7 stanovišť, včetně 1 
kontejneru na elektroodpad v areálu 
bývalé autolakovny na ulici Zahrad-
nické

A to na místech:
• ulice Stará cesta

• plocha za bývalou prodejnou potra-
vin, pod sokolským hřištěm (z ulice 
Brušperské)

• ulice Na Brodě – před budovou Čes-
kého svazu chovatelů

• ulice Záhumenní, v křižovatce s ulicí 
Paskovskou

• křižovatka ulic Školní, Světlovská 
a Za Křížem

• parkoviště u silnice I/58 vedle hos-
tince Na Světlově

• ulice Hajní

Poděkování za sběr 
plastových víček 

Před časem ve vašem Zpravodaji 
proběhla výzva ke sběru plastových 
víček, která můžete přinášet na obecní 
úřad Krmelín, a pomáhat tak našemu 
synovi Lukáškovi v boji s jeho nemocí. 
Sbírka probíhá již dva roky a podpoři-
lo ji mnoho vašich obyvatel. Nasbíra-
ná víčka jsou pravidelně odvážena do 
výkupu a díky těmto finančním zdro-
jům podstoupil Lukášek v lednu 2015 
měsíční rehabilitaci v lázních Klim-
kovice. Intenzivní cvičení Lukáškovi 
prospívá, je více stabilní a lépe koordi-
nuje tělo. Viditelné pokroky nás moti-
vují nadále ve sběru plastových víček 
pokračovat. Na další finančně náklad-
nou rehabilitaci se Lukášek chystá na 
podzim.

Chtěli bychom všem obyvatelům 
Krmelína moc a moc poděkovat. Více 
informací o Lukáškovi a jeho léčbě získá-
te na www.lukasjendrulek.webnode.cz

Marcela a Petr Jendrulkovi, 
rodiče Lukáška
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nové vyhlášky

OBEC KRMELÍN
Obecně závazná vyhláška 

obce Krmelín č. 5/2015 
ze dne 1. 6. 2015 

o stanovení podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení 

veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních 

podniků, včetně tanečních 
zábav a diskoték a jiných 

kulturních podniků v rozsahu 
nezbytném k zajištění 

veřejného pořádku

Zastupitelstvo obce Krmelín se na svém 
zasedání dne 1.6.20155 usnesením č. 3. e) 
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 
písm. b) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obec-
ně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou (dále 
jen „vyhláška“) se stanovují závazné pod-
mínky pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a kul-
turních podniků, včetně tanečních zábav 
a diskoték (dále jen „akce“) v rozsahu 
nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

Článek 2

Podmínky pro pořádání, 
průběh a ukončení akce

(1) Akce lze provozovat pouze v době od 
8:00 do 22.00 hodin. U příležitosti vítá-

ní Nového roku dne 31. prosince a 1. 
ledna lze akce pořádat i mimo časový 
úsek specifikovaný ve větě prvé. 

(2) Výjimku z ustanovení odst. 1) věty 
prvé může udělit rada obce Krmelín na 
písemnou žádost pořadatele, která má 
náležitosti dle článku 3.

(3) Pořadatelem dle této vyhlášky se rozu-
mí fyzická nebo právnická osoba, kte-
rá akci pořádá. Pořadatel a členové 
pořadatelské služby jsou povinni být 
po celou dobu průběhu akce viditelně 
označeni nápisem –POŘADATEL–. 

Článek 3

Oznamovací povinnost

(1) Pořadatel akce (opakujících se akcí) 
je povinen oznámit nejméně 10 dnů 
před jejich konáním obecnímu úřadu 
v Krmelíně:
a) jméno, příjmení, datum naroze-

ní, adresu místa trvalého pobytu 
a adresu bydliště, je-li odlišná od 
místa trvalého pobytu, pořadatele; 
je-li pořadatelem právnická osoba, 
název či obchodní firmu, sídlo 
a označení osoby, která za tuto 
právnickou osobu jedná,

b) označení druhu akce (opakujících 
se akcí), dobu a místo konání včet-
ně údaje o jeho počátku a ukonče-
ní,

c) předpokládaný počet účastníků 
akce,

d) počet osob zajišťujících pořadatel-
skou službu,

e) údaje o osobě pověřené pořada-
telem akce k osobní spolupráci 
s orgány veřejné moci, pokud 
pořadatel akce tuto osobu určí,
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nové vyhlášky

f) údaje o osobách, které poskytly 
k užívání pozemek nebo stavbu, 
kde se má akce konat,

g) lhůtu, ve které zajistí úklid místa 
konání akce,

h) způsob zajištění obecných povin-
ností při nakládání s odpady 
vzniklými při pořádání akce,

i) způsob zajištění podmínek sta-
novených zvláštními právními 
předpisy v oblasti požární ochrany.

(2)  Pořadatel zajistí veřejný pořádek při 
konání akce na pozemku, na němž se 
daná akce provozuje a umožní pově-
řenému pracovníkovi obecního úřadu 
obce Krmelín, popřípadě pověřenému 
zastupiteli obce Krmelín výkon kont-
roly.

Článek 4

Kontrola a sankce

(1) Porušení povinností stanovených tou-
to vyhláškou se postihuje podle zvlášt-
ního předpisu.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

(1) Touto vyhláškou se ruší obecně závaz-
ná vyhláška č. 11 obce Krmelín, o pořá-
dání veřejných produkcí v obci Krme-
lín ze dne 22. 2. 1996.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 
1. 7. 2015

Ing. Václav Zezulka, starosta

Ing. Marek Folta, místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu 
dne: 11. 6. 2015

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu 
dne: 26. 6. 2015

OBEC KRMELÍN
Obecně závazná vyhláška obce 

Krmelín č. 7/2015 
ze dne 1. 6. 2015,

kterou se zrušuje obecně 
závazná vyhláška obce 

Krmelín č. 9, o znaku a praporu 
obce Krmelín a jejich používání

Zastupitelstvo obce Krmelín se na svém 
zasedání dne 1. 6. 2015 usnesením č. 3. g) 
usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce 
Krmelín č. 9, o znaku a praporu obce Krme-
lín a jejich používání ze dne 8. 6. 1995.

Článek 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti dne 1. 7. 2015

Ing. Václav Zezulka, starosta

Ing. Marek Folta, místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu 
dne: 11. 6. 2015

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 
26. 6. 2015
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(4)  V době konání oslav spojených s výro-
čím založení, osvobození nebo jiným 
významným okamžikem v dějinách 
obce se doba nočního klidu stanovuje 
od 2:00 do 6:00 hodin.

(5)  Obec může rozhodnutím vydaným na 
základě této vyhlášky stanovit výjimeč-
né případy, zejména slavnosti nebo 
obdobné společenské nebo rodinné 
akce, při nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší nebo žádnou. 
O těchto výjimečných případech rozho-
duje rada obce.

(6)  Žádost o výjimku musí obsahovat:
a) jméno, příjmení nebo název, trvalý 

pobyt nebo sídlo pořadatele akce, 
identifikační číslo nebo číslo rodné 
(pouze jedná-li se o fyzickou osobu 
podnikající pod rodným číslem),

b) označení druhu akce, datum konání, 
počátek, konec a místo konání,

c) předpokládaný počet osob, které se 
akce zúčastní.

Článek 4
Kontrola a sankce

(1)  Porušení povinností stanovených touto 
vyhláškou se postihuje podle zvláštního 
předpisu.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

(1) Touto vyhláškou se ruší obecně závazná 
vyhláška č. 4 obce Krmelín, o zachová-
ní klidu, zejména nočního ze dne 25. 6. 
1992.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 
1. 7. 2015

Ing. Václav Zezulka, starosta

Ing. Marek Folta, místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. 6. 2015

Sejmuto z úřední desky dne: 26. 6. 2015

nové vyhláškynové vyhlášky

OBEC KRMELÍN
Obecně závazná vyhláška obce 

Krmelín č. 6/2015 
ze dne 1. 6. 2015

o nočním klidu a regulaci 
hlučných činností

Zastupitelstvo obce se na svém zasedá-
ní dne 1. 6. 2015 usnesením č. 3.f) usneslo 
vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 
2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Vymezení činností, které by mohly 

narušit veřejný pořádek v obci nebo být 
v rozporu s dobrými mravy, ochranou 

bezpečnosti, zdraví a majetku

Činností, která by mohla narušit veřejný 
pořádek v obci, je používání hlučných stro-
jů a zařízení v nevhodnou denní dobu.

Článek 2
Omezující opatření

Každý je povinen zdržet se o nedělích 
a státem uznaných dnech pracovního kli-
du v době od 6:00 do 22:00 veškerých prací 
spojených s užíváním zařízení a přístrojů 
způsobujících hluk (např. sekaček na trá-
vu, cirkulárek, motorových pil, křovinoře-
zů apod.).

Článek 3

Vymezení nočního klidu

(1) Noční klid je dobou od 22:00 hodin do 
6:00 hodin. V této době je každý povinen 
zachovat klid a omezit hlučné projevy.

(2) V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba 
nočního klidu nestanovuje.

(3)  V době konání festivalu ROCKSHOW 
se doba nočního klidu nestanovuje.
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nové vyhláškynové vyhlášky

Od 1. července 2015 budou účinné nové 
obecně závazné vyhlášky obce Krmelín 
schválené na zastupitelstvu začátkem 
června. Přinášejí s sebou několik změn, 
o kterých by občané měli být předem 
informováni. Mezi ty nejpodstatnější pat-
ří:

1. Každý je povinen zdržet se o nedělích 
a státem uznaných dnech pracovního 
klidu v době od 6:00 do 22:00 (noční 
klid je standardně od 22:00 do 6:00) 
veškerých prací spojených s užíváním 
zařízení a přístrojů způsobujících hluk 
(např. sekaček na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, křovinořezů apod.).

2. V době konání festivalu ROCKSHOW 
a o silvestrovské noci se nestanovuje 
noční klid. V případě konání oslav spo-
jených s výročím založení, osvobození 
nebo jiným významným okamžikem 
v dějinách obce se doba nočního klidu 
stanovuje od 2:00 do 6:00 hodin. O dal-
ších výjimkách rozhoduje rada obce.

3. Na plochy v okolí Základní školy T. G. 
Masaryka Krmelín, na hřiště Tělocvič-
né jednoty Sokol Krmelín, na hřiště 

Konec sekání trávy o nedělích a svátcích 
a další změny v obecních vyhláškách

Tělovýchovné jednoty Sokol Krmelín 
a plochu v okolí Mateřské školy Krme-
lín a obecního úřadu je zakázáno vstu-
povat se psem.

4. Vyhláška stanoví také povinnosti 
držitelů psů (ti, kteří mají psa momen-
tálně pod kontrolou) – psa zabezpe-
čovat na veřejném prostranství vodít-
kem, zajistit spolehlivou identifikaci 
psa (např. známkou) a zajistit úklid po 
venčení psa (zejména sběr exkremen-
tů). Výjimky platí pro lovecké, policej-
ní a asistenční psy a psy nevidomých 
občanů.

Porušení obecně závazných vyhlášek se 
postihuje jako přestupek s pokutou až do 
výše 30 tis. Kč, případně i zákazem pobytu.

Jakub Čmiel

Brigáda - oprava laviček

V sobotu 18. dubna se konala spo-
lečná brigáda sokolů a hasičů na 
opravu sokolských laviček, které jsou 
využívány na různých akcích krmelín-
ských spolků i obce.

Opravu umožnil výtěžek z charita-
tivní akce PRÁ-SKÁ-NÍ, který byl ten-
tokrát věnován právě na rekonstrukci 
posezení. Dále přispěly i některé spol-
ky - Unie rodičů, hasiči, sokoli, motor-
káři a obec. Všem, hlavně zúčast-
něným brigádníkům, kteří i přes 
špatné počasí přiložili ruce k dílu, pat-
ří obrovský dík.

Ing. Yveta Kovalčíková

Poděkování
Děkujeme touto cestou panu Miro-

slavu Valovi, ul. Krátká 648, Krmelín, 
za 40 bezplatných odběrů krve, za 
které obdržel od Českého červeného 
kříže nejvyšší zlatou medaili prof. 
MUDr. J. Jánského.

Upřímně děkujeme jménem všech, 
kterým pomohl navrátit zdraví.
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OBEC KRMELÍN
Obecně závazná vyhláška obce 

Krmelín č. 8/2015 
ze dne 1. 6. 2015,

kterou se zrušuje obecně 
závazná vyhláška obce Krmelín 

č. 2/2010, o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zařízení 

povolené Ministerstvem financí 
podle jiného právního předpisu

Zastupitelstvo obce Krmelín se na svém 
zasedání dne 1. 6. 2015 usnesením č. 3. h) 
usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku:

Obec Krmelín - Identifikační číslo: 00296848
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek 

komunálních odpadů, včetně obalových, jste ve spolupráci se společnosti EKO-KOM, 

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2014

Článek 1

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce 
Krmelín č. 2/2010, o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj nebo 
jiné technické herní zařízení povolené 
Ministerstvem financí podle jiného právní-
ho předpisu ze dne 20. 12. 2010.

Článek 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti dne 1. 7. 2015.

Ing. Václav Zezulka, starosta

Ing. Marek Folta, místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. 6. 2015
Sejmuto z úřední desky dne: 26. 6. 2015

a.s. přispěli ke zlepše-
ní životního prostředí 
a snížení „uhlíkové 
stopy“.

Úspora, kterou obec 
Krmelín dosáhla před-
stavuje: 

Emise CO2 ekv.: 
119,180 tun

Úspora energie: 2 761 
137 MJ
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Školní besídka
Na čtvrtek 18. června byli žáky 4. třídy naší ZŠ pozváni do školy rodiče, prarodiče a 

přátelé, aby zhlédli program, který si pro ně děti, pod taktovkou paní třídní učitelky 
Mgr. Jarmily Adámkové, připravili. Úvodem besídky bylo divadelní představení „Tři 
přadleny“, které sklidilo obrovský potlesk. Spojení krásných kulis, kostýmů a výkonů 
dětí, za které by se nemusel stydět žádný ochotník, bylo pro všechny krásným kultur-
ním zážitkem. Následovala řada vystoupení skupin i jednotlivců, kteří nám předvedli 
své pěvecké, hudební, taneční i sportovní dovednosti, které získali ve svých zájmových 
kroužcích. Chceme touto cestou žákům i paní učitelce poděkovat. Za rodiče Yveta Kovalčíková
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Kroužek „Malí kuchaři“ probíhá v naší 
mateřské škole již 7 rokem. V tomto škol-
ním roce se přihlásilo 16 dětí. Děti se 
v něm, mimo jiné, dozvědí, co jsou zdravé 
potraviny a z nich pak podle receptů při-
pravujeme jednoduchá jídla.

Většinou nepotřebujeme ani žádné elek-
trospotřebiče, stačí jen šikovné ruce, kte-
ré umí míchat, krájet, mazat. Co si spolu 
připravíme, to si také sníme. Jaký úspěch 
měl recept se dovídáme z reakce dětí, když 
si stejný, nebo obměněný připraví s rodi-
či také doma. Proto, když přišla nabídka 
zúčastnit se kuchařské soutěže Zdravé 5 
„Coolinaření s Albertem“ neváhali jsme. 
Vyprávěli jsme si s dětmi o lidském těle, 
námět jsme využili i ve vaření a panáček 
sestavený z nakrájené zeleniny byl na svě-
tě. Přidali jsme hlavičku – misku se zdra-
vou pomazánkou, dílo vyfotili a poslali do 
soutěže. Celkem se do soutěže přihlásilo 
551 týmů z 98 škol, z 12 krajů, v každém 

týmu soutěžily 3 děti. Z moravskoslezské-
ho kraje vybrala porota v sekci předškol-
ních dětí 5 týmů a o postup do semifinále 
rozhodly emailové hlasy. Postoupil i tým 
žluťásků z Mateřské školy Krmelín! Vítěz 
semifinále – Mateřská škola Krmelín - pak 
bude 13. června 2015 reprezentovat morav-
ské kraje v Olomouci. Na začátku týden-
ního hlasování to vypadalo, že Krmelín 
zvítězí, ale o víkendu se situace změnila. 
Do vedení se dostala MŠ Opava- Podvihov 
a její náskok se zvětšoval. V pondělí jsme 
prohrávali o 600 hlasů a tak jsme informaci 
o vaší podpoře při hlasování dali na webo-
vé stránky Krmelína a podpořila nás také 
Unie rodičů dětí ze ZŠ. Děkujeme všem 
za hlasy, které nám pomohly k postu-
pu do finále v Olomouci. Bylo jich 9 818 
a rozdíl mezi námi a Opavou byl o víc jak 
1100 hlasů. Jak napínavé hlasování to bylo, 
dokládají výsledky ve středočeském kra-
ji, kdy jim k postupu do finále stačilo jen 

Malí kuchaři z mateřské školy
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3 971 hlasů. Pro finále jsme si s týmem tří 
dětí měli připravit jiný jednoduchý recept, 
pro pohoštění 4 dětí do 100,- Kč. Anketou 
v MŠ zvítězil recept „Robot z tmavého chle-
ba, vajíčka a zeleniny“. 

Součástí soutěže bude i vědomostní 
kvíz, kdy děti budou hledat správné odpo-
vědi na 3 otázky z 25.

V sobotu 13. června v 8 hod ráno se tým 
žluťásků ve složení Nela Ježová, Deniska 
Otáhalová a Jonáš Mytyzek spolu se mnou 
a rodiči dětí vydali na cestu do Olomouce 
na Výstaviště pavilonu E, kde proběhlo 
finále ve vaření všech moravských kra-
jů a Vysočiny. Po prezentaci, registraci 
a focení si děti připravily suroviny na stoly 
a v 10,30 hod. začala vlastní soutěž. 

Soutěžily všechny věkové skupiny sou-
časně, týmy od nejmladších až po nej-
starší byly rozděleny k 15 stolům. Porota 
procházela kolem všech stolů a hodnoti-
la. Naši žluťásci mazali, krájeli, skládali, 
zdobili a výsledkem byl krásný robot. Ve 
vědomostní soutěži děti správně odpově-

děly na všechny otázky a vyhrály 2. místo. 
Atmosféra byla perfektní, všichni si navzá-
jem fandili a obdivovali hotové výrobky. 
Moravské finále zaujalo porotu mimo jiné 
i větší nápaditostí a kreativitou receptů než 
předvedli finalisté v Praze.

Myslím si, že tato akce byla krásná tečka 
za školním rokem pro naše předškoláky 
a zůstane jim jako pěkná vzpomínka na 
mateřskou školu.

Děkuji všem za pomoc při její organizaci. 
uč. Marie Vašicová 

Z knihovny 
V průběhu měsíce července a srp-

na, zůstává půjčovací doba nezměně-
na. Na vaši návštěvu se těší a krásnou 
sluníčkovou dovolenou s dobrou kni-
hou přeje 

Vašicová Marie - vedoucí knihovny.
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Nové sportovní úspěchy krmelínské školy
V letošním roce jsem po mnoha letech 

(konečně) mohl do okrskové soutěže ve 
vybíjené přihlásit pouze děvčata (v minu-
losti vyhrála smíšená družstva krmelín-
ské školy několikrát oblastní kola ve vybí-
jené - 2001, 2004, 2008, 2009, 2011, 2012 
a následně bojovala v okresních kolech 
této soutěže - v roce 2012 jsme vybojovali 
bronzovou medaili). Proč píši konečně? 
Za tu řádku let se vždy ve 4. a 5. třídě 
našlo pár šikovných děvčat, ale nikdy 
se z nich nedalo postavit desetičlenné 
družstvo.

Do okrskového kola soutěže v katego-
rii děvčat 4. a 5. ročníku se letos nikdo 
z okolních škol nepřihlásil, a tak nás 
organizátoři přiřadili do silně obsazené 
skupiny škol z Frýdku – Místku. 9. dub-
na 2015 se naše děvčata (kapitánka Adéla 
Vašková, hráčky Eva Pomajbová, Alexan-
dra Valová, Eva Lepková, Klára Opatová, 
Michaela Trojanová, Veronika Krampo-
tová, Eliška Michalcová, Alexandra Bal-
carová, Sára a Petra Slavíkovy) vypravila 
na 6. ZŠ ve Frýdku–Místku, kde je čekaly 
nepříjemné soupeřky – hráčky z 1., 4. a 6. 
základní školy ve Frýdku–Místku. A neu-
věřitelné se stalo skutečností – naše hráč-
ky dokázaly postupně všechny favorizo-
vané týmy porazit a zajistily si tak účast 
v okresním kole.

V následujícím týdnu, 15. dubna 2015, 
odjely naše dívky do haly ZŠ Petra Bez-
ruče ve Frýdku – Místku, kde na ně 
čekalo to nejlepší z frýdecko-místeckého 
okresu. Naše děvčata v prvním zápase 
porazila Třinec 14: 7, ve druhém zápase 
se trošku potrápila s favorizovaným Jab-
lunkovem 9: 8 (v prodloužení), poté pora-
zila Frýdlant 6: 4 a nakonec smetla 1. ZŠ 

z Frýdku–Místku 9: 3. S celkovým ziskem 
11 bodů získalo naše družstvo zlatou 
medaili a zajistilo si tak účast v krajském 
kole. Favorit okresního kola Jablunkov si 
odvezl stříbrnou medaili za zisk 10 bodů, 
bronzovou medaili Frýdek–Místek za 5 
bodů, čtvrté místo obsadil Třinec se třemi 
body a poslední příčku Frýdlant s jedním 
bodem. Umíte si představit tu obrovskou 
radost všech našich dívek?

Takřka po měsíci, 11. května 2015, 
odjely naše hráčky na krajské kolo do 
Opavy vybaveny nejen maskotem - plyšo-
vou tygřicí – ale rovněž i obrovskou vůlí 
dosáhnout opět na jednu z medailí. Tur-
naj se však nevyvíjel zcela dle představ 
krmelínských tygřic – v prvním zápasu 
podlehly Krnovu 7: 13, ve druhém zápasu 
s Ostravou těsně v prodloužení 9: 10, ve 
třetím zápasu podlehly konečnému vítě-
zi turnaje Studénce 9: 13 a v posledním 
zápasu vyhrály nad ZŠ Englišova Opava 
9: 7. Na turnaji naše reprezentace celkově 
skončila čtvrtá, ale už jen probojovat se 
do krajského kola ve vybíjené je z mého 
pohledu nesporný úspěch.

Přiblížil se poslední měsíc školního 
roku 2014/2015 a s ním poslední sportov-
ní soutěž – lehkoatletický trojboj. Dne 2. 
června 2015 se na brušperském stadionu 
setkalo 8 týmů atletů z širokého okolí. 
Naši závodníci ze sebe letos opět vydali 
maximum a získali 18 medailí ze 30 mož-
ných. Zlaté medaile přivezli Adam Mácha 
z 1. ročníku (skok daleký, sprint na 50 m), 
Filip Buczek ze 2. ročníku (hod kriketo-
vým míčkem, sprint na 50 m), Eliška 
Černíková ze 3. ročníku (hod kriketovým 
míčkem), Antonín Koděra a Petra Slaví-
ková ze 4. ročníku (hod kriketovým míč-
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kem). Stříbrné medaile vybojovali Bára 
Polachová z 1. ročníku, Ida Mytyzková, 
Klára Otáhalová a Filip Buczek ze 2. roč-
níku, Klára Norysová, Jakub Černík ze 3. 
ročníku, Alexandra Balcarová ze 4. roční-
ku, Klára Opatová z 5. ročníku. Bronzo-
vou medaili vybojovaly Eliška Černíková 
ze 3. ročníku a Petra Slavíková ze 4. roční-
ku. Vítězem klání atletů se stal Brušperk 
(635 bodů), naše škola letos se ziskem 583 
bodu obsadila 2. místo (1. místo v letech 
2012, 2014, 2. místo v roce 2013), 3. místo 
Kozlovice (581 bodů), další místa Huk-
valdy (508 bodů), Stará Ves n. Ondřejnicí 
(495 bodů), Palkovice (486 bodů), Fryčovi-
ce (413 bodů), Staříč (387 bodů).

Z letošních sportovních úspěchů mám 
velkou radost, pochvala třídní učitelky 
či ředitele školy k vysvědčení na konci 
června určitě zase potěší naši sportovní 
reprezentaci a bude, doufám, motivací 
pro ostatní žáky školy k dosahování vyni-
kajících sportovních výsledků.

Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

Exkurze na kozí farmě

Žáci 1. ročníku prožili pestré jaro.V rám-
ci výuky prvouky o domácích zvířatech 
a jejich mláďatech navštívili Kozí farmu 
v Krmelíně, kde se dozvěděli, jak se o zví-
řata starat, zažili dojení koz, pomazlili se 
s kůzlaty a také ochutnali kozí mléko, 
které všem velmi chutnalo.

Děti exkurzi ohodnotily jako nejlepší 
výlet ve svém životě. Děkují za to nejví-
ce paní Vrzalové, která pracuje na farmě 
jako dojička a velmi se dětem věnovala, 
a také panu Máchovi za zajištění exkurze.

Ke Dni matek připravily děti s paní 
učitelkou na 14. 5. besídku. Už měsíc 
předem nacvičovaly tanečky a písničky, 

chystaly dárky a moc se těšily, až to vše 
ukáží maminkám a samozřejmě i jiným 
rodinným příslušníkům. Přišlo jich mno-
ho, takže se třída celá zaplnila. Před 
besídkou ještě žáci ukázali rodinám, jak 
se učí matematice podle nové metody 
prof. Hejného, ve které jde nejen o to, 
naučit se počítat, ale hlavně rozvíjet inte-
ligenci dítěte.

Besídka se povedla a udělala všem 
radost, dětem i maminkám. 

Mgr. Dagmar Kovalová

Návštěva divadla

Ve čtvrtek 14. 5. jsme byli v divadle na 
představení Staré pověsti české. V 10:00 
hod. odjížděl autobus od školy, který nás 
tam dopravil. V šatně jsme odložili bun-
dy a po pár minutách představení začalo. 
Začalo to tím, že k mistru Hanušovi při-
šla do učení dívka. Pomocí velkých hodin 
se putovalo v čase. Viděli jsme, jak Čech 
založil Čechy, také tam bylo o Krokovi 
a jeho dcerách, o Horymírovi a Šemíkovi. 
Poslední byla pověst Lucká válka.

Ondra Lanča

Lesní škola

Dne 13. května jsme jeli do lesní ško-
ly. Jeli jsme autobusem. Málem jsem to 
nestihla! Letos jsme měli instruktora 
Ondru. Co jsme dělali? Hledali jsme léči-
vé a jedlé byliny, zjišťovali o nich informa-
ce, dívali se na dva krátké filmy a nakonec 
jsme hádali, z jakých bylin je čaj, který 
nám Ondra uvařil. Samozřejmě, Lukáš 
nezklamal. Sice nás letos nijak neohrozil, 
ale prohlásil: „Nečumte po bylinách a hle-
dejte něco k obživě.“ Myslím si, že naše 
poslední lesní škola byla perfektní.

Veronika Krampotová
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Fotbalový turnaj
Dne 11. 5. jsme byli na fotbalovém 

turnaji v Brušperku, který se koná kaž-
dý rok a jmenuje se Mc Donald´s Cup. 
Ráno v 7:15 hod. jsme měli sraz u školy. 
Potom jsme šli na zastávku a v 7:45 odje-
li do Brušperka. Za starší kategorii hrálo 
6 mužstev, Brušperk měl 2 týmy. Skoro 
všechny zápasy jsme prohráli. Jen ten 
první jsme vyhráli 2:0. Já jsem byl obrán-
ce. Dohromady jsme dali 4 góly, v prvním 
zápase 2 a pak 2 vlastní. Jeden dal Vašek 
a druhý Honza. Poslední zápas jsme hráli 
s těmi nejlepšími a prohráli „jen“ 0:4. Pak 
jsme jeli domů.

Ondra Opat

Fotbal hrát moc neumím. Když dosta-
nu míč, protihráč mi ho stejně odkopne. 
Dal jsem gól. Asi nejlepší v životě. Všich-
ni byli moc rádi. Ale jaksi jsem si spletl 
branku, takže...

Honza Hradil

Poděkování
Děkuji panu Tatayovi za pomoc fotba-

lovému týmu páťáků (převážně), který se 
zúčastnil turnaje v minikopané Mc Dona-
lďs Cup 11. 5. 2015 v Brušperku.

Mgr. Romana Tylečková

Vybíjená dívek
V pondělí 11. 5. jsme my holky z 5. třídy 

a tři čtvrťačky jely na krajské kolo v dív-
čí vybíjené. Už jsme vyhrály okrskové 
i okresní kolo. Ta se hrála ve Frýdku-Míst-
ku.Teď jsme měly jet do Opavy. Dokon-
ce jsme měly svůj autobus. Moc jsme se 
těšily a říkaly si, že to vyhrajeme. Asi po 
hodině jsme dojely k opavské hale. Rov-
nou jsme zamířily do šaten. Z haly jsme 
byly unešené, byla obrovskáááá.

Hrály jsme až třetí zápas, mezitím jsme 
pozorovaly soupeřky. Náš první, dru-
hý i třetí zápas jsme prohrály. A ještě si 
ke všemu Eva poranila prst. Naštěstí ho 
neměla zlomený. Náš poslední zápas byl 
úspěšný. Konečně jsme vyhrály. Nakonec 
jsme skončily na 4. místě. Určitě to byl 
velký výkon dostat se až sem.

Míša Trojanová

Noc v knihovně

Dne 22. května jsme s naší třídou spali 
v knihovně. Sraz jsme měli v půl sedmé 
večer před knihovnou. Nejprve za námi 
přišli hosté - Denisa Sasínová a její dce-
ra Hanka. Tyto dvě ženy ilustrují knihy 
a přišly nám ukázat své plakáty, knihy, 
komiksy a také předvést, jak se kreslí na 
počítači. Program na počítači se jmenoval 
PHOTOSHOP. Mohli jsme si to i vyzkou-
šet. Některým spolužákům se to moc 
povedlo. Všechny děti si nečetly, protože 
hrály různé hry. Potom nás paní Vašico-
vá požádala, aby ji dobrovolníci pomohli 
razítkovat knížky. Přihlásila jsem se já, 
Eliška Michalcová, Míša Trojanová, Mar-
tin Trojan, Honza Hradil a Matěj Blačin-
ský. Moc mě to bavilo. Když bylo na čase 
jít spát, tak jsme si lehli na karimatky 
a zabalili jsme se do našich teplých spacá-
ků. Knihu Andersena jsme si číst nestihli. 
Místo toho jsme hráli hru z názvem Čer-
né historky. Byla už tma a paní Vašicová 
svítila jen baterkou. Některé děti se bály, 
některé ne. Kdo uhádl kartičku, tak si 
mohl z šuplíku vybrat malou cenu. Vyře-
šili jsme tři kartičky a šli spát. Ráno se 
vstávalo v sedm hodin. Sbalili jsme si své 
věci, rozloučili jsme se s paní Vašicovou 
a šli domů. Nejvíce se mi líbilo, když nám 
hosté ukazovali své výtvory.

E. Pomajbová
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Den dětí 2015

Tématem letošního Dne dětí byli Indi-
áni.

Na začátku se představil Rudý Bizon 
a poté náčelníci 10 kmenů (což bylo 10 
páťáků). Další páťáci byli podnáčelníci. 
Rudý Bizon vyhlásil soutěž o tři poklady. 
Ostatní děti se staly indiány jednotlivých 
kmenů a vydaly se na stanoviště, kte-
rá byla různě po škole, a plnily na nich 
různé aktivity, jako třeba: střelbu lukem, 
vyrábění totemů … 

Nakonec vyhrál kmen Káji Červenky 
a Robina Tokarského, kteří dostali spe-
cialní odměnu pro svůj kmen. Odměny 
však dostaly i ostatní kmeny a tak jsme si 
Den dětí dobře užili.

O. Litschmann, 5. ročník

Den dětí ve škole
Oslava dne dětí se tentokrát konala 

v pátek 29. května. Unie rodičů při-
pravila dětem balíčky se sladkostmi 
a vymyslela pro ně zábavný program, 
který se nesl v indiánském duchu. 
Děti v družstvech procházely stano-
višti, kde pod dohledem pedagogic-
kého sboru plnily různé úkoly. Peda-
gogický i nepedagogický sbor a rodiče 
z unie, tomu dodali skvělou atmosféru 
v indiánských úborech a paní učitelky 
i vychovatelky svými nápady zpestři-
ly dětem stanoviště, za což všem patří 
velké poděkování.

Doufám, že se dětem den s indiány 
líbil a těší se na příští rok, kde je čeká 
další překvapení.

Za UR Ing. Yveta Kovalčíková

foto: Yveta Kovalčíková
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Projekt Comenius 
Krmelínské děti v Rožňavě

V posledním dubnovém týdnu se kona-
lo předposlední setkání škol zúčastně-
ných v projektu Comenius. Tentokrát 
byla organizátorem mítinku ZŠ Jura 
Hronca v Rožňavě na Slovensku. Výjez-
du se zúčastnily dvě paní učitelky a také 
tři děti naší školy: Zuzka Šlachtová, Saša 
Balcarová a Robin Tokarský. 

Děti měly o ubytování postaráno – jely 
totiž na oplátku ke svým slovenským 
kamarádům, kteří u nich bydleli při náv-
štěvě Krmelína.

Kolegové z Rožňavy nám připravili 
bohatý program. Takový, abychom pozna-
li jejich přírodu, kulturu, historii i součas-
ný život. Navštívili jsme Košice – histo-

rické i moderní centrum, zámek Betliar, 
Gombasecké jaskyně. 

V Rožňavě nás přivítal pan starosta 
na radnici, město jsme si prohlédli také 
z ptačí perspektivy – z městské vyhlídko-
vé věže, navštívili jsme archiv, katedrálu 
a samozřejmě školu.

Počítačové a jazykové učebny, tablety, 
interaktivní tabule – to vše už je dnes 
samozřejmostí. Oni tam však měli navíc 
dobře vybavenou učitelskou posilovnu!

Naše děti v jednom odpoledni nacvičo-
valy scénku v angličtině společně s dětmi 
z Turecka, Chorvatska, Polska a Slovenska, 
hlavním tématem tohoto setkání bylo totiž 
školní divadlo. Během ostatních dnů pro ně 
připravili program v hostitelských rodinách.

Počasí nám přálo, pět dnů uběhlo velmi 
rychle, ani se nám nechtělo domů. Krát-
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ké video z pobytu můžete shlédnout na 
www.zskrmelin.cz – 4. třída - aktuality 

Text a foto Mgr. Jarmila Adámková 

Závěrečné setkání 
v Chorvatsku

V prvním červnovém týdnu v Ploče 
v Chorvatsku, proběhlo poslední setká-
ní projektu Comenius – the enthusiastic 
activities for enthusiasm at school. 

V základní škole „Vladimira Nazora“ 
jsme byli srdečně přivítáni dětmi a uči-
teli, zpěvem jejich nové školní hymny. 
Chorvatští studenti pro nás také uspořá-
dali zajímavou výstavu o našem společ-
ném projektu. Protože bylo krásné teplé 
počasí, zakusili jsme i chorvatskou příro-
du, moře, slunce a pláž. 

Hlavním cílem schůzky koordinátorů 
a učitelů z Chorvatska, Polska, Slovenska 
a Turecka však bylo vyhodnocení a uza-
vření dvou projektových let. V dopoled-

ních hodinách jsme ve škole sepisovali 
společnou závěrečnou zprávu projektu. 
Také jsme si vyměnili tištěné i elektronic-
ké produkty z obou projektových let. 

Tématy projektových setkávání bylo 
zdravé stravování, tanec, hudba, divadlo, 
hry, péče o přírodu a recyklace, a také 
dopisování s přáteli ze zahraničí. Pro-
dukty projektu jsou bohaté, z každého 
roku máme tištěný projektový kalendář, 
výsledky dotazníkových šetření, deník 
z každé zahraniční návštěvy s fotografie-
mi, minislovníčky frází, ze všech zúčast-
něných zemí a množství powerpointo-
vých prezentací. 

Produkty projektu, tištěné i ty elek-
tronické bude možné si prohlédnout na 
výstavě o projektu v páté třídě, během 
školní akademie 29. 6. 2015. Jste srdečně 
zváni. 

Mgr. Pavla Lejsková 
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Na základní škole jsem velice rád stavěl ze 
stavebnice LEGO. Jak už to ale bývá, puberta 
se mnou zamávala, má dětská záliba šla stra-
nou a LEGO skončilo pod nánosy prachu na 
půdě. Cca před 7 lety, při hledání prvního 
stálého zaměstnání jsem volné chvíle věnoval 
třídění věcí ze studentských let, ale i z dětství. 
Když došla řada na LEGO, tak to začalo…

Vzpomněl jsem si na své dětské sny, kdy 
jsem toužil po LEGO hradech ze starých kata-
logů z přelomu 80. a 90. let, v době kdy jsem 
byl na ZŠ, již nesehnatelných volným prode-
jem. Doba se ale změnila. Internet vládne svě-
tu a já se rozhodl tyto staré kousky sehnat do 
vitrínky a splnit si tak dětský sen. K hledání 
jsem využil všemožné internetové prodejní 
inzerce a aukce. Při brouzdání na internetu 
jsem také narazil na fórum www.kostky.org, 
kde se sdružují AFOLové. Já jsem se jím brzy 
stal také. Zkratka AFOL znamená „Adult Fan 
of LEGO“, tedy dospělý příznivec stavebnice 
LEGO. AFOLové se na celém světě sdružu-
jí v tzv. LUGách (LUG – LEGO User Group) 
Pro ČR a SVK je to právě již zmíněné sdružení 
Kostky.org, které letos oslaví 11 let svého fun-
gování. 

Jelikož je LEGO stavebnice především urče-
na pro děti, a LEGO vyrábí víceméně jedno-
dušší hratelné sety, staví dospělí fanoušci tzv. 
MOCy. Zkratka MOC znamená „My Own 
Creation“, tedy vlastní tvorbu neboli nápady. 
Vlastní tvorba je náročná na materiál. AFOLo-
vé tedy využívají mnoha internetových služeb 
a serverů, které poskytují možnosti pro nákup 
jednotlivých dílků, výměnu informací a smě-
ňování kostek mezi sebou. 

Vlastní výtvory z LEGO stavebnice samo-
zřejmě nestavíme pouze pro vlastní oči, ale 
po celé České republice i na Slovensku pořá-
dá sdružení Kostky.org každoročně mnoho 

výstav. Ty zatím největší proběhly na Lipně 
v létě 2013 a 2014, na každou přišlo cca 60 000 
návštěvníku a bylo zde k vidění také mnoho 
českých památek postavených z LEGO kostek. 
Já na výstavy stavím nejraději stavby na téma-
ta Středověk a Western. Čas nelze odhadnout, 
stavím ve volných chvílích a každá větší stavba 
tak trvá měsíce. Stavby vždy po výstavě rozebí-
rám, abych měl materiál na další stavění. Jed-
nou bych však chtěl postavit některé z domi-
nant naší obce, které by tento osud nečekal. 
Nejvíce se nabízí LEGO repliky betonových 
monumentů na Krmelínském kopci, kulturní 
dům, hasičský dům, škola či kostel.

I sama společnost LEGO aktivity fanoušků 
LEGO stavebnice různými způsoby podporuje 
a spolupracuje s LUGy po celém světě. Např. 
v dubnu 2015 jsme byli společnosti LEGO 
nápomocni při zajištění akce Build the Change 
pro děti zaměstnanců LEGO továrny v Klad-
ně. Při této příležitosti jsme absolvovali také 
exkurzi továrny. 

Všechny mé spoluobčany z Krmelína bych 
chtěl pozvat do nedalekého Muzea Beskyd 
Frýdek-Místek. Zde v současné době probí-
há další výstava sdružení Kostky.org. Termín 
výstavy je 14.6.2015 – 25.9.2015. Jedná se 
o první výstavu v Moravskoslezském kraji. 
Patří mezi menší akce našeho sdružení, kte-
ré se účastní především AFOLové z Moravy. 
Komu se výstava zalíbí, mohu doporučit další 
ročník velké výstavy na Lipně v areálu Lip-
no Point, nebo KidsFest Praha 2015, který je 
pořádaný přímo společnosti LEGO. Ale i zde 
budou k vidění stavby některých členu našeho 
sdružení a také členů dalších LEGO fan klubů 
ze střední a východní Evropy.

Ing. Jakub Dvorský

Fotogalerie: http://www.brickshelf.com/
cgi-bin/gallery.cgi?m=jukuruku

LEGO nejen pro děti, aneb jak se stát 
dospělým fanouškem stavebnice LEGO



myslivci
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V lednu jsme na výroční schůzi volili 
nový výbor Klubu, který jsme pak jednotli-
vě schvalovali. Přizvali jsme hosty: starostu 
obce Ing. Václava Zezulku a paní Ludmilu 
Adámkovou. V únoru se uskutečnilo setká-
ní starého a nového výboru včetně předání 
hmotného majetku. Až pak jsme sestavovali 
program na letošní rok.

V únoru jsme pořádali seniorský večírek. 
Ten perfektně zajistili členové výboru. Večí-
rek se líbil. Kapela Magnet k nám jezdí velmi 
ráda a ani tentokrát nezklamala. Všichni byli 
spokojeni nejen s hudbou, ale také s tom-
bolou. Ta byla velmi bohatá díky sponzo-
rům a kterou zajišťoval pan Josef Havránek 
a Evžen Hron spolu se členy Klubu. Pozvání 
na večírek přijali senioři z Bašky. Líbilo se 
jim tady. V programu vystoupily mažoretky 
z Paskova. Na oplátku jsme byli pozváni na 
večírek do Bašky, Vratimova a na Pochování 
basy do Paskova. Pozvání jsme přijali a v hoj-
ném počtu se zúčastnili.

Každé pondělí se scházíme v Klubu, kde 
máme připraveno „Křeslo pro Hosta“.

V únoru nám promítl film pan Radek Třís-
ka s proslovem o Řecku.

V březnu paní ředitelka Slavíková měla 
přednášku a film o Šenovském panství. 
Přednáška o Kubě pořízená panem Homo-
lou byla také zajímavá. Škoda jen, že měla 
malou účast.

Dne 5. března na MDŽ k nám přijely se 
svým originálním vystoupením Bělské babič-
ky. Připravily si úžasnou politickou satiru 
a písničky složené i na naši vesničku Krme-
lín. Postaraly se o hodně smíchu a dobrou 
náladu. V březnu jsme měli také u pana 
Máchy bowling. Sportovní výkon zde ukáza-
lo 18 členů Klubu.

V dubnu jsme připravili velikonoční 
výstavku a posezení v Klubu. Prodávali jsme 

srnčí guláš, perníčky ve tvaru zajíčků, kuřá-
tek, oveček a vajíček, které napekly a krás-
ně nazdobily naše členky. Poděkování patří 
paní Šárce Janotové a panu Radku Třískovi, 
kteří nám pomáhali zdobit. Perníčky byly 
také rozdány a rozneseny našim starším 
a nemocným členům Klubu, na které se 
nezapomíná. O kolo štěstí se postaral pan 
Havránek a pan Hron.

Na pondělním posezení 20. dubna – „Křes-
lo pro hosta“, byl přizván krmelínský rodák 
pan Vítězslav Mácha, který úspěšně repre-
zentoval v řecko-římském zápase. S radostí 
přišel zavzpomínat a podělit se o své zážitky 
a ukázat nám své nejcennější medaile.

Přednášku pro důvěřivé důchodce nám 
přišel přednést kriminalista z Brušperka.

Členům starého výboru jsme poděkovali 
za jejich dlouholetou dobrou práci ve výbo-
ru. Byla jim předána odměna spolu s kera-
mickým symbolem Klubu seniorů Krmelín, 
který vyhotovila paní Pavla Třísková, za což 
jí moc děkujeme.

Počasí přálo prvomájové vycházce. Pláno-
vaná trasa Starý Dvůr se zastávkou na ulici 
Nad Hvozdem u Hronů – kde se nás sešlo 
celkem osmnáct členů.

Také jsme nezapomněli položit kytičku 
k památníku na počest osvobození obce. 

Na den matek bylo vystoupení dětí z MŠ, 
které připravily scénku a hru na flétnu. To 
vše pod vedením paní učitelky Marie Vašico-
vé. Děti z taneční školy ze Staré Bělé zaujaly 
všechny přítomné krásným vystoupením. 
Pak hrála naše oblíbená Krmelanka. 

Dne 21. 5. 2015 se uskutečnil zájezd „Luha-
čovice a Baťův kanál“.

Škvaření vaječiny proběhlo v Klubu na 
pondělním posezení. V tomto roce mezi nás 
přišlo 5 nových členů. Těšíme se na další.

Svatava Hronová

Klub seniorů
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Červenec 2015
 7. 7. 2015 Úterý  zájezd HYUN-

DAI, Frýdecký zámek, včelařské 
muzeum Chlebovice

13. 7. 2015 Pondělí posezení u kávy
16. 7. 2015 Čtvrtek opékání selete, 

prodej domácích koláčů, kolo 
štěstí, hudba

20. 7. 2015 Pondělí posezení u kávy
27. 7. 2015 Pondělí posezení u kávy

Srpen 2015
 3. 8. 2015 Pondělí posezení u kávy
10. 8. 2015 Pondělí posezení u kávy
14. 8. 2015 Čtvrtek vystoupení 

mažoretek, hudba
17. 8. 2015 Pondělí posezení u kávy
24. 8. 2015 Pondělí posezení u kávy
31. 8. 2015 Pondělí posezení u kávy

Září 2015
 7. 9. 2015 Pondělí  posezení u kávy, 

křeslo pro hosta – Zezulka M., 
rehabilitace

10. 9. 2015 Čtvrtek  volno
14. 9. 2015 Pondělí  zástup, dovolená
21. 9. 2015 Pondělí  zástup, dovolená
28. 9. 2015 Svátek 

Říjen 2015
 5. 10. 2015 Pondělí - posezení u kávy, 

den seniorů
12. 10. 2015 Pondělí - posezení u kávy, 

křeslo pro hosta – p. Havránek – 
beseda o víně

15. 10. 2015 Čtvrtek - přednáška 
o Vietnamu s filmem p. Homola

19. 10. 2015 Pondělí - posezení u kávy, 
povídání se záchranáři, křeslo pro 
hosta

26. 10. 2015 Pondělí - posezení u kávy

Listopad 2015

 2. 11. 2015 Pondělí - posezení u kávy 
(vzpomínka na památku zesnu-
lých)

 9. 11. 2015 Pondělí - křeslo pro hosta, 
povídání s horolezci

12. 11. 2015 Čtvrtek - posezení s pro-
gramem

16. 11. 2015 Pondělí - posezení u kávy

23. 11. 2015 Pondělí - den medu, před-
náška s p. MUDr. Hajduškovou 
– vliv medu na lidské zdraví ve 
spolupráci se včelaři

30. 11. 2015 Pondělí - posezení u kávy

Prosinec 2015

 3. 12. 2015 Čtvrtek - Mikulášské pose-
zení

 7. 12. 2015 Pondělí - posezení, křeslo 
pro hosta s hercem ostravského 
divadla p. Sedláčkem

14. 12. 2015 Pondělí - posezení u kávy

21. 12. 2015 Pondělí - pohoštění před-
vánoční s koledami

30. 12. 2015 Středa - Silvestr – ukon-
čení roku s pohoštěním

Plán činností klubu seniorů Krmelín
 od 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015
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Ze života farnosti
Modlitba za mír na 
Krmelínském kopci

Dne 8. 5. 2015 byla v našem kostele 
sloužena mše svatá za oběti světových 
válek a na poděkování Pánu Bohu za 70 
let života v míru.

Po mši svaté jsme s naším panem 
farářem o. Bohuslavem putovali ke kříži 
na Krmelínský kopec, kde jsme se spo-
lečně modlili, rozjímali a prosili za mír 
na celém světě, za mír a pokoj v nás 
a v našich rodinách. 

Noc kostelů 2015 
Motto: Žádná tma pro tebe není temná: 

jako den svítí, temnota je jako světlo.

Žalm 139,12

Tato akce vznikla v roce 2005 ve Vídni, 
během čtyř let se spontánně rozšířila do 

celého Rakouska a dalších zemí, v roce 2009 
se do této akce zapojila i Česká republika.

Co znamená Noc kostelů?
otevřené dveře a brány kostelů v okolí,
pozvání k objevování krásy křes ťan-

ských výtvarných a architektonických 
pokladů, v mnoha kostelích doprovodný 
večerní a noční program, v mnoha kos-
telích příležitost k rozhovoru, společnou 
akci mnoha církví, farností a řádů.

Letos poprvé proběhla Noc kostelů 
i u nás v Krmelíně. Náš kostel navští-
vilo celkem 256 lidí, což nás velmi mile 
překvapilo. V programu vystoupily děti 
ze spolčínka, zazpíval náš kostelní sbor 
za doprovodu skupiny Mlock z Brušper-
ka, hostem bylo kytarové kvarteto ZUŠ 
Brušperk pod vedením pana učitele Čer-
ného. V průběhu večera se mohli přícho-
zí seznámit s historií kostela, pro děti 
i dospělé byl připraven kvíz a děti si také 
mohly vyrobit lucerničku. Závěr patřil 

Foto: Stoszková Martina
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ztišení, zpěvům z Taizé a prosebným 
modlitbám.

Pouť k sv. Janu a Pavlu
Zveme všechny na slavnostní mši sva-

tou 28. června 2015 v 8.45 hodin do naše-
ho kostela. 

Kdo jsou patroni našeho 
kostela sv. Jan a Pavel?

Byli rodnými bratry, kteří pocházeli 
z Říma a zastávali vysoké pozice ve stát-
ní správě: byli komořími u dcery císaře 
Konstantina Velikého, Konstancie. Po 
nástupu císaře Juliána Odpadlíka k moci 
složili své úřady, protože nechtěli mít 
nic společného se zrádcem křesťanské 
víry. Odmítli císařův nátlak, aby se kla-
něli a obětovali zlaté sošce boha Joviše 
následujícími slovy: „Klaníme se jediné-
mu pravému Bohu a Ježíši Kristu, Synu 

Božímu, a za něho rádi podstoupíme 
smrt. Jsme ochotni poslouchati císaře ve 
věcech pozemských, ale rozkazu jeho, 
abychom modlám obětovali, uposlech-
nouti nemůžeme. Jsme křesťané.“ Lhů-
tu, kterou dostali k rozmyšlení, využili 
k rozdání majetku chudým a posilnění 
se svátostmi. Byli sťati v noci, aby nedo-
šlo k nepokojům, ve vlastním domě, kte-
rý byl přestavěn na kostel. 

Sv. Jan a Pavel jsou vzýváni jako 
ochránci proti nečasu, bleskům, krupo-
bití; jako přímluvci proti dešti nebo za 
déšť; pomocníci proti moru.

Náš kostel, původně kaple, se začal 
stavět v roce 1895, a protože se ze staré 
kapličky, která původně stála na místě 
domku pana Karla Linharta, přenesl do 
něj obraz sv. Jana a Pavla, byl v roce 1900 
zasvěcen těmto patronům. 

Foto: Stoszková Martina
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Dobrovolní hasiči
Stavění máje a slavnost

Hned v prvním týdnu měsíce dubna 
začaly přípravy na Stavění máje, jehož 20. 
ročník nás letos čekal. Úklid hasičského 
domu a jeho okolí jsme podruhé spoji-
li s pletením pomlázek na Velikonoce. 
Zpočátku chladné počasí v průběhu dne 
nabídlo i další tváře. Okamžiky deště se 
střídaly se sluníčkem a sněhovými pře-
háňkami, což pohodě nepřidalo, ale vlast-
noručně vyrobené pomlázky a výrobky 
z uzení, které při tom proběhlo, daly veš-
kerým problémům zapomenout. 

Poslední dubnový den proběhlo před 
hasičským domem již 20. stavění máje. 
Předtím, jen pro připomenutí, se májka 
stavěla na hřišti u sportovní haly a pak na 
louce u Dolu. Hlavně starší ročníky, kte-
ré se vždy jeden  rok podílely na kopání 
díry a druhý rok na stavění, mohou vzpo-
menout na, v dnešní době nepředsta-
vitelných, gigantických rozměrů májek 
a všeho potřebného, hlavně stojek, které 
bývaly 3-4 a s každou manipulovalo 8 až 
10 lidí. Koordinaci stavění měl vždy na 
starosti zkušený „hejrupák“, který udílel 

pokyny a kontroloval postup, aby posta-
vení proběhlo bezpečně bez většího rizi-
ka. 

Stavění májky před HD, v době, když 
jsme začínali, bylo menší akcí, výšky stro-
mů respektovaly okolní prostor, ale hlav-
ně jsme se akcí bavili. V současné době 
tato akce nabrala daleko větších rozměrů 
a představuje jednu z hlavních společen-
ských akcí v obci. Doufejme, že akce má 
výborné renomé a proto přípravě a zajiš-
tění věnujeme daleko více času, aby spl-
ňovala náročné požadavky a přispěla ke 
společenskému životu obce Krmelín. 

Slavnost stavění máje letos opět nabíd-
la bohatou kuchyni - grilované makrely, 
steaky z kuřecího a vepřového masa, hot-
dogy i uzené klobásy. Na čepu bylo jak 
pivo Radegast, tak místní z Minipivovaru 
Krmelín. Návštěvníci mohli přispět na 
technické zajištění akce a pořízení nové-
ho závodního stroje zakoupením slosova-
telného kupónu o vstupenky na MS 2015, 
soutěžit v „Jisté ruce“ a nebo si šťastnou 
rukou vytáhnout drobnou cenu. Nechy-
běla ani prohlídka cisterny. Skupina HEC 
odehrála jedno z nejlepších vystoupení 
roku 2015 a bavila návštěvníky hity svý-
mi i převzatými.

Foto: Taťána Šimečková
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Uprostřed dalšího týdne se náš spolek 
podílel na technickém zajištění Slavnosti 
obce u příležitosti 70. výročí osvobození 
Krmelína. Kromě dopravy laviček a stolů 
jsme zajistili občerstvení i nabídku alko 
a nealko nápojů. Na jídlo k tradičním 
steakům přibyly obložené rohlíky a chle-
by se škvarky a k zahřátí jsme nabízeli 
teplý čaj. Kdo chtěl, přidal si do něj i rum 
či jinou lihovinu. Děti si mohly „džberov-
kou“ zastříkat na plechovky. Po dohodě 
s obcí Krmelín byla naším dopravním 
vozidlem Peugeot zajišťována přeprava 
osob na kopec a zpět, což bylo přijato 
velice kladně.

Sportovní dění
Kolektivům mladých hasičů začala 

koncem dubna MSL mládeže. V součas-
né době je odběhnuto 7 kol z celkového 
počtu 15 a do konce června se odběhne 

dalších pět. Zatím se mladší pohybují 
na průběžném 14. místě a starší na 11. 
V celoroční soutěži Plamen, která zahrno-
vala zbylá 2 kola v květnu se v konečném 
pořadí umístili mladší na 12. místě z 23 
a starší na 15. místě z 29 družstev. V kate-
gorii dorostu nás velice úspěšně repre-
zentovaly dvě závodnice, kdy v okresním 
kole jednotlivkyň - dorostenek skončila 
na 2. místě Jana Edelsbergerová a Nikola 
Stolařová vyhrála a postoupila do kraj-
ského kola. Obě členky s další naší, již 
ženou, Dominikou Ručkovou ve složeném 
družstvu Skalice opanovaly okresní kolo 
mužů a žen a rovněž postoupily do kraj-
ského kola.

Ke zdárnému konci spěje pořízení nové-
ho závodního stroje. Počáteční těžkosti při 
přípravě byly zažehnány a nyní se dokon-
čují komponenty k jeho osazení. Elektro-

Foto: Lenka Kneblová
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výbavu a realizaci nátěru si provádíme 
svépomocí a chceme touto cestou podě-
kovat Petru Paličkovi ml. za nádherný air-
brush krytu dle našeho návrhu. Převzetí 
stroje má být v první polovině června, 
aby se dal použít nejenom na soutěžích 
BL, kde najde své uplatnění, a jak doufá-
me, zvedne naše šance na lepší umístění 
než se starým strojem. 

Spolková činnost, výlet na 
kolech

Jednou z oblastí, kterou si zajišťujeme 
na naších akcích i na festivalu Rockshow, 
je první pomoc. V sobotu 18. 4. 2015 nám 
hasičům, včetně členů zásahové jednot-
ky, i dvěma skautům, lektor Oblastního 
spolku Českého červeného kříže provedl 
opakovací školení s přednáškou o první 
pomoci. Zajímavé bylo, že dřívější použí-
vané postupy pomoci jsou často pod vli-
vem zkušeností a praxe měněny a také se 
u nich rozšiřuje použití elektronických 
zařízení např. automatických defibriláto-
rů, které v krizových minutách po úraze 
nebo nehodě dokáží zvýšit šanci na včas-
nou pomoc a záchranu.

Prvním výšlapem na kole v letošním 
roce byla přes pouť v Dobré vyjížďka na 
Prašivou. Kopec s délkou 2,5 km dokona-
le prověří fyzickou kondici cyklistů. Těm 
méně zdatným, když nemohou, nezbývá 
než slézt a část trasy jít vedle kola. Odmě-
nou po výjezdu je vždy cesta dolů, zpát-
ky terénem v občerstvení na Kohůtce. Po 
zastávce na pouti v Brušperku jsme proje-
li přímou trasu přes brušperský kopec do 
Krmelína, kde již někde byl nový asfalt, 
ale jinde ještě úseky vybrané do hloubky 
70 - 100 cm.

Soutěž MSL mladých hasičů 
a BL v Krmelíně

Přípravě loňského ročníku ani samotné 
soutěži počasí nepřálo. Pondělním a úter-
ním úklidem hřiště a páteční přípravou 
stánků a laviček byly obě soutěže zhruba 
nachystány. V sobotu ráno 18. 5. 2015 po 
přípravě nádrže a trati, instalaci časomíry 
a zvukové aparatury, včetně stánků s jíd-
lem a pitím bylo vše připraveno a soutěž 
MSL mládeže mohla začít o 15 min dří-
ve. Vše šlapalo jak na drátkách a všech 
37 družstev stihlo odběhnout v rekord-

Foto: Lenka Kneblová
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ně krátkém čase. V kategorii mini jsme 
mohli sledovat dvě družstva nejmladších 
hasičů, v počtu 7 i 10, kteří dětí úsměv-
ně zápasili se savicemi, hadicemi a i při 
stříkání. K pomoci při útoku sice byli 
nápomocni rodiče, bez nichž by to nebylo 
možné, ale radost z dokončení byla odmě-
něna cenami. V kategorii mladších žáků, 
z 20 zúčastněných, zvítězily v extrémně 
rychlém čase Malenovice před Jistební-
kem a Řepištěmi, ve starších z 15 družs-
tev vyhrály opět Malenovice před Jisteb-
níkem a Lubnem. Žáci Krmelína skončili 
v obou kategoriích na 13. příčce.

Odpoledne bylo na programu 1. kolo 
Beskydské ligy na nové trati s oběhnu-
tím sudu a proběhem překážky „O pohár 
krmelínského kopce“. Ke kategoriím 
mužů a žen přibyla letos nová nad 35 
let, v níž závodilo sedm věkově starších 
družstev, z nichž některé byla tvořena 
takřka veterány v tom pravém slova smys-
lu, a někteří, jak bylo vidět, dlouho nezá-
vodili. K zaznamenání je pouze umístění 
krmelínských žen na 3. místě, muži obsa-
dili 15. místo z 19 a družstvo +35 místo 
předposlední ze 7 kolektivů. Kompletní 
výsledky najdete na webu v sekci soutěž, 
dle odkazu níže. Jelikož v polovině květ-
na probíhalo MS 2015 v hokeji a ČR hrála 
v době soutěže své semifinálové utkání 
s Kanadou, byly stánky a okolí zkrášle-
ny fanouškovskými vzkazy a obrázky 
na povzbuzení. Účastníci soutěže mohli 
zápas sledovat na dvou monitorech, zvuk 
ze stadionu šel do reprobeden a i když to 
nevyšlo, měla soutěž další zajímavý roz-
měr. 

Zásahová jednotka

Zásadní prací, které se jednotka 
v dubnu věnovala, byla příprava garáže 
a náhrada starých plechových skříní, 

novými dřevěnými, pořízenými z roz-
počtu obce - kapitoly požární ochrana. 
Prostorné a uzamykatelné skříňky pro 
uložení oblečení a obuvi přispějí k úspěš-
ném vystrojení členů před zásahem svý-
mi nafasovanými věcmi, takže je nemusí 
skladovat doma, ale vždy je mají připra-
vené na svém místě. Největší podíl na 
výrobě, kromě velitele Lukáše Jareckého 
a velitele družstva Jakuba Matušínského, 
měli Pavel Stolař, Robert Staněk a Pravo-
slav Štuglík. Také ostatní členové jednot-
ky se podíleli na zvelebovali garáže, která 
byla nové vybílena, natřeny boční otěro-
vé plochy a veškeré radiátory a rozvody. 
Novou tvář garáže jste poprvé mohli vidět 
při stavění máje. 

Součástí výcviku bylo pro 7 členů jed-
notky dne 18. 4. 2015 taktické cvičení 
v Dolní oblasti Vítkovic s brušperskými 
hasiči, jehož předmětem byl požár sklep-
ních prostor bytového domu s vyhledává-
ním zraněných osob. 

O tom, že máme v současnosti nepo-
jízdné dopravní auto AVIA DA 31, asi 
víte. Přepravu na soutěže a další potřeby 
zajišťujeme vlastním vozidlem Peugeot, 
ani to však nestačí potřebám a mnohdy 
souběhu soutěží dětí a dospělých. Teď 
nám svitla naděje, že pro obec Krmelín 
je předběžně schváleno pořízení nového 
dopravního vozidla s dotací MS kraje, kdy 
by se jednalo o plně vybavený dopravní 
automobil Mercedes nebo Wolkswagen 
Crafter, s nádrží, pilou a dalším vybave-
ním k zásahu s možností dopravy 9 osob.

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

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín
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Jak obec hospodaří s obecními pozem-
ky, prostranstvím a půdou, jaké má z pří-
padného pronájmu finanční prostředky 
a jak s nimi nakládá? Kolik půdy a lesní-
ho porostu obec vlastní?

Obec vlastní pozemky ve třech kata-
strálních územích. Krmelín - zde jsou 
pozemky vedeny na listu vlastnictví č. 1, 
Stará Ves a Nová Bělá. 

 Převážná většina pozemků na krmelín-
ském katastru se nachází pod veřejnými 
stavbami, jako jsou budovy v majetku 
obce, pozemní komunikace, veřejně pří-
stupná prostranství, polní cesty a pozem-
ky pro budoucí komunikace. Ve Staré Vsi 
to jsou pozemky pod bývalou skládkou 
odpadů a pro budovanou ČOV a kanali-
zací, v Nové Bělé areál ČOV. Obec prona-
jala pozemky ve třech případech. Finanč-
ní prostředky ve výši 8 tisíc Kč za rok 
jsou součástí rozpočtu. Nemovitosti jsou 
každoročně k 31. 12. inventarizovány. 

Máte jako radní rozdělené kompetence 
a následnou zodpovědnost za tuto oblast 
(např. školství)?

Rada obce, jako celek, řeší široké spek-
trum otázek. Kompetence z jednotlivých 
oblastí nejsou mezi jednotlivé členy 
rady rozděleny. Každý člen rady je záro-
veň členem výboru nebo komise (podle 
svých odborných znalostí), které slouží 
jako kontrolní a poradní orgán radě nebo 
zastupitelstvu. 

Byl jste v radě i za minulé volební 
období, proč nebyl vypsán konkurz na 
ředitele ZŠ a MŠ, jak tomu bylo ze záko-
na v jiných obcích?

Mgr. Dušan Ignačík je ředitelem naší 
školy od roku 1998, k výkonu své funk-
ce splňuje všechny kvalifikační před-
poklady. Škola se prezentuje kontinu-
álně výbornými výchovně vzdělávacími 
výsledky, výsledky žáků 5. ročníků jsou 
ověřovány v rámci srovnávacích testů ČŠI 
nebo SCIO - letos opět skončili s nadprů-
měrnými výsledky a byli tak lepší než 80% 
žáků ostatních škol. Škola má za sebou 
pět dlouhodobých mezinárodních pro-
jektů Comenius, díky mnoha grantům je 
škola modernizována technicky: moderní 
počítačová učebna, mobilní učebna s 25 
žákovskými a 6 učitelskými tablety, inter-
aktivní tabule s dataprojektory zhruba za 
milion korun. Ředitel školy kontinuálně 
připravuje výběrová řízení pro rekon-
strukci a modernizaci školy - letos pro-
běhne rekonstrukce herny školní družiny 
a vybudování dvou nových WC, loni byla 
zrekonstruována sborovna a školní jídel-
na, předloni byl vybudován pod školní 
jídelnou sklad. Ředitel školy má po dobu 
působení v naší škole veškerou kontrolní 
činnost nadřízených orgánů v pořádku. 

Všechny tyto skutečnosti nás vedly 
k našemu rozhodnutí nevyhlašovat kon-
kurzní řízení, neboť dle § 166 školského 
zákona není povinnosti Rady obce vyhla-
šovat konkurz. Nebyl tedy důvod, a na 
tom se tehdy shodli všichni starostové 
povodí Ondřejnice, měnit ředitele škol. 

Co obec plánuje pro zlepšení sociálních 
služeb pro občany?

Priority pro toto volební období jsou 
jasně stanovené. Dostavba kanalizace, 

 Ing. Miloslav Kunát
Rozhovor s radním Krmelína
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oprava místních komunikací, výstavba 
chodníků na ulici Paskovská a Prosko-
vická. Opravdu se obávám, že finance 
na domov s pečovatelskou službou nebo 
domov pro seniory nebudou. Tak snad 
v příštím období. Pro stavbu výše uve-
deného zařízení je rezervovaný pozemek 
v majetku obce. Jinak obec úzce spolu-
pracuje s domovem důchodců Ondráš 
v Brušperku a poskytuje poradenskou 
činnost v celé šíři nabízených služeb.

Proč v době budování kanalizace a vel-
ké prašnosti cest, není včas odklizen zim-
ní posypový materiál. Proč není posečena 
tráva. A to jak kvůli bezpečnosti, kdy 
přes trávu není na frekventovaných ces-
tách vidět, tak kvůli pylové zátěži, hlavně 
pro alergiky?

Stav místních komunikací je z velké 
části ovlivněn výstavbou kanalizace nejen 
v přímé souvislosti s výkopem kanaliza-
ce, ale i s provozem těžké dopravní tech-
niky. Snažíme se toto eliminovat denním 
projednáváním úprav a zametáním, stej-
ně jako pravidelným kropením. Přes veš-
kerou snahu je stav dosti špatný, zejména 
po deštivém období. Od poloviny června 

předpokládáme zahájení asfaltování. 
Sekání trávy kolem místních komuni-

kací je povinnosti obce, kolem krajských 
silnic SUS. Obec toto plní, včetně ozna-
movací povinnosti stavu kolem krajských 
komunikací. Na nevysečená místa je nut-
né upozornit na OU, aby mohla být pro-
vedena náprava. 

 Proč jako radní při výběrovém řízení 
oslovujete stejné firmy, které nedodržují 
dohodnuté termíny (např. oprava márnice 
za 400 tisíc trvala tři roky) a zda jsou od 
nich dle smlouvy řádně vybraná penále.

Není pravda, že při výběrových řízeních 
jsou oslovovány stejné firmy. Je to zřej-
mé z toho, že každou stavbu prováděnou 
v poslední době (zateplení budovy zdra-
votního střediska, hasičské zbrojnice, ško-
la, školka, pomník) vždy prováděla jiná 
firma, která vzešla z výběrového řízení. 
Oprava márnice byla prováděna na zákla-
dě objednávky s tím, že nebyl dohodnut 
termín realizace - práce byly prováděny dle 
časových možností zhotovitele.

Otázky kladly členky redakční rady na 
náměty občanů. Děkujeme za odpovědi pane 
inženýre, za RR Yveta Kovalčíková

rok český jazyk  matematika
obecné studijní 

předpoklady

pásmo hodnocení celkem 

ČJ, M, OSP/AJ
(percentil) (percentil) (percentil)

2014/2015 62 60 71 nadprůměru

2013/2014 38 25 38 podprůměru

2012/2013 75 49 86 (angličtina) nadprůměru

2011/2012 53 50 64 mírného nadprůměru

2010/2011 59 55 64 mírného nadprůměru

2009/2010 69 66 57 nadprůměr

2008/2009 59 62 59 nadprůměr

2007/2008 47 41 46
není uvedeno pásmo ČJ průměr, M mírný podprůměr. 

OSP průměr

Poznámka redakce:   Výsledky SCIO testů 5. ročníků ZŠ Krmelín za posledních 8 let

Podrobná vyhodnocení najdete na webových stránkách školy ve výročních zprávách příslušného 
roku. Vysvětlivky: Percentil je pořadí účastníka testu, přepočtené na stupnici 0 až 100
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Mgr. Ivo Peterkem
Rozhovor s panem

Víme o Vás, že jste majitel střelnice 
v blízkosti Staré Bělé a momentálně 
tam probíhá velká stavba 
protihlukového valu. Můžete nán 
k tomu něco krátce povědět?

Jsem spolumajitelem a jednatelem spo-
lečnosti PYROTECHNICKÁ SLUŽBA 
s.r.o., která provozuje uvedenou střelnici. 
Vlastníkem střelnice je Českomoravská 
myslivecká jednota z.s., Okresní mysli-
vecký spolek Ostrava, naše společnost má 
na provoz střelnice dlouhodobou nájemní 
smlouvu.

Střelnice má historii 78 let, byla založe-
na německou armádou v období 2. světo-
vé války. Posléze byla střelnice využívána 
ozbrojenými složkami – armádou a Lido-
vými milicemi, v 70 letech se změnila 
na mysliveckou střelnici, přičemž byla 
modernizována, rozšířena a řádně zko-
laudována. 

V posledních cca 20 letech byla střel-
nice pronajímána různým subjektům, 
přičemž došlo k útlumu jejího provozu se 
souběžných chátráním celého areálu.

Naše společnost provozuje střelni-
ci poslední čtyři roky, přičemž bylo do 
její obnovy a rekonstrukce investováno 
nemalé úsilí a náklady. Podařilo se nám 
střelnici kompletně opravit, zmoderni-
zovat a průběžně udržovat. Tento stře-
lecký areál, který se rozprostírá na cca 
34 000 m2, je ojedinělý v celém Moravsko-
slezském regionu. Disponuje kulovými 
střelišti 100 m, 50 m, 33 m a 4 brokový-
mi střelišti – TRAP, AMERICKÝ TRAP, 
SKEET a PARCOUR. Navíc se jedná 

o jednu z mála střelnic, která má pravi-
delnou provozní dobou, v současné době 
od pondělí do soboty 9.00-18.00 hod.

 Po jejím „znovuzrození“ se těšila 
obrovskému zájmu střelecké veřejnosti 
a to nejen myslivců, sportovních střelců 
a běžných občanů se zájmem o střelbu, 
ale také ozbrojených složek – speciál-
ní jednotky Policie ČR, Městská policie 
a bezpečnostní agentury. Bohužel, ná-
růst zájmu o střelbu vyvolal zvýšený hluk 
v okolí střelnice a na základě stížností 
občanů Nové Bělé, ul. Krmelínské, byl 
kompetentními orgány nařízen útlumový 
režim. V tuto chvíli nelze střelnici využí-
vat ke střelbě z hlučných zbraní v plném 
rozsahu, z tohoto důvodu byla střelba 
přeorientována na malorážové zbraně, 
airsoft, luky a kuše. 

Toto je hlavní důvod výstavby protihlu-
kového valu, který v kombinaci s tech-
nickými úpravami jednotlivých střelišť, 
by měl zabezpečit snížení hlukové hladi-
ny pod povolené limity. Věříme, že ten-
to náročný úkol zvládneme a střelnici 
budou moci všichni opětovně využívat 
v plném rozsahu.

Spolupráce s naší obcí je na jaké 
úrovni?

Spolupráce s obcí Krmelín je na velmi 
dobré úrovni. V současné době probíhá 
ve Vaši obci výstavba splaškové kanali-
zace a po dohodě s vedením obce a rea-
lizační společností Skanska a.s., dochází 
k uložení vytěžené zeminy v rámci výstav-
by protihlukového valu. 
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Nedávno Krmelín oslavil 70. výročí 
osvobození a na této oslavě byl 
krásný ohňostroj, který jste zajistil 
a také částečně sponzoroval. Proč 
jste se tak rozhodl a je to zároveň 
další obor, kterým se zabýváte?

Ohňostroj v rámci oslav 70. výročí 
osvobození obce Krmelína jsme rea-
lizovali na základě poptávky vedení 
obce. Skutečnost, že tato činnost je dal-
ší náplní naší společnosti, je všeobecně 
známa a osobně jsem rád, že jsme tuto 
příležitost dostali. Částečné sponzorství 
jsem považoval za dobrou věc vzhledem 
k tomu, že ještě v letošním roce se do 
Krmelína přistěhuji, stavím tam s rodi-
nou nový rodinný dům.

Vy v Krmelíně stavíte dům, proč jste 
si vybral tuto lokalitu a zajímalo 
by mě, co z Vašeho pohledu, zatím 
zvenčí, Vám Krmelín nabízí, nebo 
co by se tu mělo zlepšit a co zde 
postrádáte?

Hledali jsem vhodný pozemek v blíz-
kém okolí střelnice. Z možností Krmelín, 
Stará Bělá a Nová Bělá nás nakonec nej-
více zaujal právě Krmelín. Velice se nám 
tady líbí a těšíme se na den, kdy se zde 
nastěhujeme. Naše děti již chodí do zdejší 
školky a školy, zatím jsme nenarazili na 
důvod, proč by naše rozhodnutí nebylo to 
správné…

Otázky kladly Táňa Trojanová a Yveta 
Kovalčíková. Děkujeme za odpovědi pane 
magistře. Za RR Yveta Kovalčíková

V areálu střelnice se také pořádají 
různé akce. Na fotografii je svod psů 
loveckých plemen dne 25. 4. 2015.

Foto Šimečková
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TJ Sokol
Aktuality z Tělovýchovné 
jednoty Sokol v Krmelíně…

V současných dnech se všechno točí 
kolem zateplování sportovní haly včetně 
původní části přístavby (být správce haly, 
sociálního zařízení a malá tělocvična). 
Od pondělí 1. června byl zcela zastaven 
provoz v hale a tato výluka by měla trvat 
do 31. srpna letošního roku. Výběrové 
řízení pro tuto investici provedla společ-
nost HRAT, s.r.o., s kterou byla již dříve 
uzavřena smlouva a ta vybrala ostravskou 
stavební firmu DIK Stavby s.r.o. S touto 
firmou zástupci naší TJ už dva měsíce 
dojednávají organizační zajištění investi-
ce i některé detaily vlastní stavby a také 
tuto rekonstrukci smluvně oboustranně 
potvrdili. Při jednáních firmu DIK Stavby, 
s.r.o. zastupuje jednatel firmy, ing. Zby-
něk Kořistka a za technický dozor zástup-
ce CITY INVEST Ostrava, Ing. Vít Svobo-
da. Naši jednotu zastupuje předsedkyně 
TJ Sokol Krmelín Ing. Radana Balcarová, 
která zajišťovala všechny veřejnoprávní 
podklady stavby a vede veškerá jednání. 

Na schůzce 30. 4. 2015 byly se zástupci 
výboru TJ Sokol Krmelín stanoveny roz-
hodující body harmonogramu postupu 
prací od bourání copylitů, zabudování 
oken a dozdívky nad novými okny ze 
strany od házenkářského hřiště, výměna 
copylitů s náhradou za okna ze strany od 
hasičské zbrojnice. Kromě toho se budou 
měnit všechna stávající okna a budou se 
nahrazovat venkovní vrata a dveře. Po 
těchto stavebních úpravách dojde k vlast-
nímu zateplení a následnému natažení 
omítky. Byly upřesňovány rovněž různé 
detaily, které se zateplováním souvisí 
nebo pro další naši sportovní činnost 

budou potřebné. Rozhodující požadavek 
z naší strany byl, aby při všech demolič-
ních a stavebních pracích byly uchráně-
ny vnitřní obložení haly a parkety, což 
vyžaduje postupovat po úsecích s dosta-
tečným zakrytím plachtami. To všech-
no zhotovitelé garantují. Myslíme si, že 
sportovní hala je určitým monumentem 
v centru naší obce, kde postup prací bude 
ostře sledován krmelínskými občany. 

V sobotu 30. května byl agenturou BRO-
OKLYN (David Ptáček), za spoluúčasti 
naší Tělovýchovné jednoty Sokol, uspo-
řádán již jubilejní 25. ročník „Rockshow“ 
na házenkářském hřišti od 16 hodin. Po 
týdenním deštivém počasí se nakonec 
počasí umoudřilo a zdálo se, že bude pro 
show výjimečně příznivé. Bohužel, jak už 
je tradicí tohoto hudebního dostaveníčka, 
hned po zahájení začalo vydatně pršet. 
Naštěstí déšť za zhruba hodinu ustal 
a počasí bylo již příznivější, ale ochladilo 
se, což možná ovlivnilo i návštěvnost. Na 
celkovou pohodu festivalu všech hudeb-
ních kapel a skupin i návštěvníků to však 
nemělo vliv. Hlavním tahákem byl oblíbe-
ný zpěvák Vašo Patejdl se svou skupinou, 
který je největším slovenským hitmake-
rem, také členem legendární skupiny 
ELÁN. Jeho vystoupení bylo přijato pub-
likem s velkým ohlasem a jen se potvr-
dilo, že našim organizátorům se znovu 
podařilo zajistit špičkové kapely i inter-
prety. Tento jubilejní ročník patřil určitě 
k těm zdařilejším a je vidět, že laťka se 
stále zvedá, což potvrdily během odpo-
ledne, večera i noci střídající se hudebníci 
i zpěváci. 

Kdo se zúčastnil letošního stavění 
máje u hasičské zbrojnice, kde vyhráva-
la kapela HEC a hlavně hasiči se starali 
o bohaté pohoštění, si určitě povšimnul, 
že léta používané lavičky a stoly získaly 
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nový kabát a prostředí se návštěvníkům 
zkulturnilo. Už dlouho se hovořilo o opra-
vě stolů a laviček, které jsou majetkem TJ 
Sokol, ale jejich používání je i pro širší 
veřejnost. Jelikož opravy byly pracné 
a nákladné, stále se odkládaly. Až z inici-
ativy Martina Balcara (hasiči), že výtěžek 
z „Prá-ská-ní“ se věnuje na nákup dřeva, 
barev a pomocného materiálu na renovaci 
venkovního posezení i za přispění spon-
zorů se akce zrealizovala. Skupina hasi-
čů připravovala latě a předem je natírala. 
Brigádníci z TJ zase odbrušovali úchytné 
šrouby, likvidovali staré latě, opravova-
li konstrukce laviček a stolů, hodně se 
svařovalo a všechny kovové konstrukce 
se natíraly. Závěrečná brigáda se zorgani-
zovala u hasičů i sokolských dobrovolní-
ků na sobotu 18. května, kde se podaři-
lo všechno zvládnout, i když práce byly 
ukončeny až v odpoledních hodinách. 
Celkem bylo zrenovováno 20 stolů a 36 

laviček. Ze strany TJ se sobotních prací 
zúčastnilo celkem 18 členů Sokola. Ještě 
je třeba několik laviček zkompletovat, ale 
pro nedostatek latěk se musí počkat na 
další zajištění řeziva.

Z našich oddílů
Stolní tenis a futsal mají soutěžní pau-

zu, takže se jen tréninkově připravují 
a čekají na podzim na zahájení mistrov-
ských soutěží ve stejných kategoriích, 
které hráli v minulé sezóně. 

Oddílu házené v mužské kategorii se 
po ročním úsilí a snažení podařilo pod 
vedením trenéra Pavla Mylka vyhrát 
Moravskoslezskou ligu. Pro oddíl házené 
i pro výbor TJ vzniklo velké dilema, zda 
postoupit do druhé nejvyšší II. ligy anebo 
pokračovat v SM lize. Družstvo se nako-
nec rozhodlo, že chce hrát vyšší soutěž 
a dokázat, že na to hráčsky má, aby mohli 
měřit síly ve vyšší soutěži. Při rozhodo-

Foto: Taťána Šimečková
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vání vzniklo však plno organizačních 
otazníků. II. liga se bohužel nedá hrát na 
venkovních hřištích ani v naší hale (pro 
malé rozměry) a musí se hrát v halách 
(Brušperk nebo Paskov) a proto se na 
všechny domácí zápasy musí pronajímat 
hala.

Účastí mužů v II. lize podstatně vzros-
tou finanční náklady na účinkování naše-
ho družstva v této vyšší soutěži. Proto 
házenkáři oslovují především krmelínské 
podnikatele s prosbou o finanční podpo-
ru a příznivce házené o diváckou přízeň 
na domácích zápasech. Finanční podpora 
bude sloužit na pronájem hal, nákladněj-
ší cestovné na venkovní zápasy, rozhod-
čí, delegáty apod. Pro naše muže to bude 
velmi těžký oříšek uspět v druholigovém 
klání, kde některá družstva mají již prvo-
ligové zkušenosti a mnohá vysokou hráč-
skou úroveň. Přejme našim mužům dobrý 
start a také dobré výsledky na házenkář-
ských palubovkách. 

Oddíl házené nezanedbává ani mlá-
dežnická družstva. V uplynulé sezóně 
2014/15 hrála dvě družstva mini žáků 

turnajovým způsobem. Starší žáci ukon-
čili svou soutěž na pátém místě. Už pár 
let se potýkáme s problémem, že doplňo-
vání družstev je obtížné, neboť házená je 
náročný sport a žáci raději sedí u počíta-
čů, než by se potili na hřišti při tréninku 
nebo při zápase.Kdo se zúčastnil oslav 70. 
výročí osvobození 7. 5. 2015 na Krmelín-
ském kopci, mohl vidět, že ke zdařilé akci 
přispěli svým vystoupení i členové oddílu 
karate, kteří předvedli ukázky z bojového 
umění. Jejich vystoupení vzbudilo přízni-
vý ohlas početného publika. Oddíl karate 
se velmi poctivě připravuje nejen na svých 
pravidelných hodinách, ale mladí karatis-
té se zúčastnili dalšího jarního semináře 
„Moderního sportovního karate“ ve dvou 
víkendech v březnu v Hanušovicích. 
Seminář byl nabitý učebními programy 
10 a 9. To znamená, že se trénovaly přímé 
údery a kopy a obrana proti nim a mnoho 
dalších cvičebních prvků. Druhý víkend 
byl rovněž ještě učební program 8 s vyš-
šími technikami a večer již začal turnaj, 
který pokračoval v neděli. Součástí turna-
je byly formy (sestavy) a boje. I když náš 
oddíl reprezentovalo pouze 6 závodníků, 

Foto: František Janis

Foto: Jana Máchová



Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2015 39

TJ Sokol

podařilo se naším karatistům získat dost 
medailových míst a náš oddíl skončil na 
úžasném druhém místě v republice. 

Nejúspěšnější 
z našich borců byli: 
1. místo Justýna Stoszková Forma Prima
1. místo Juraj Král Boje MG
1. místo Andrea Paličková Boje MY
1. místo Romana Prčíková Boje pod 16 

Celkově se body sčítají, takže jsme 
skončili za Pardubicemi, což je na náš 
malý a mladý oddíl opravdu báječné 
umístění.

V oddíle: Sport pro všechny - pokračo-
vala všechna hromadná cvičení a

rovněž i zájmové sporty dle rozvrhu 
hodin. Tyto aktivity byly od 1. června 
z důvodu rekonstrukce haly na 3 měsíce 
přerušeny. 

Naši rekreační volejbalisté uspořádali 
26. 4. v hale 1. ročník „Kloboučkového“ 
turnaje, což je nová forma, jak zatraktiv-
nit volejbal. Turnaje se zúčastnilo 30 hrá-
čů, z toho 12 z našeho oddílu, zbytek byli 
přespolní hráčky a hráči. Určilo se pět 
kapitánů, kteří si vytahovali z klobouku 
své spoluhráče. Tím vznikla družstva růz-
ných sestav, hráči si na sebe museli zvy-
kat a seznamovat se. Tento systém přidal 
na zajímavosti a 

všichni si užili volejbalu dost. Turnaj od 
ranních hodin trval až do 16 hodin. 

V konečném hodnocení bodových zis-
ků zvítězilo družstvo, jehož kapitánem 
byl náš člen, Ivoš Brabec. Turnaj měl 
i kulinářsky podtext, neboť ženy donesly 
dost dobrot, které se vzájemně konzumo-
valy. Všem se nová forma turnaje líbila 
a už se těší na druhý ročník. 

Zateplování a pouť
Přesto, že budou práce na zateplování 

haly v plném proudu, provádějící firma 
přislíbila, že nebude omezovat provoz na 
venkovním hřišti a mohou tam pokračo-
vat veškeré aktivity: Proto se výbor TJ roz-
hodl, že bude i letos pokračovat v orga-
nizování pouťových víkendových dnů. 
Program bude shodný s minulými lety. 

Podrobný program se dozvíte z plakátů 
„Krmelínská pouť 2015 na házenkářském 
hřišti.“

Přesto, že sportovní činnost je v areálu 
sportovní haly zastavena, provoz Sport-
klubu bude pokračovat. Jedině při výmě-
ně oken ve Sportklubu a výměně vcho-
dových dveří bude provoz po určité dny 
zastaven. 

Pchálek Leoš, st.

Fotbalový turnaj
Obec Krmelín a TJ SOKOL 

Krmelín pořádají 0-tý ročník - fot-
balového turnaje „VDOLEKOP“na 
travnatém hřišti v Dole. Znovu 
zprovoznění tohoto hřiště bylo 
další cílem rozvoje sportu v obci. 
Termín byl stanoven -  29. 8. 2015 
a slavnostní výkop na 9 hodi-
nu. Turnaj je pořádám hlavně 
pro Krmelínské občany. Složení 
mužstev 5+1+náhradníci, dohro-
mady max. 12 hráčů na mužstvo! 
V mužstvu může hrát jen jeden 
„přespolní“. Přihláška a termín 
bude vyvěšena na webu obce, 
případně bližší info podá Marek 
Folta.
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Sběr prošlých autolékarniček
Gymnázium v Ostravě - Hrabůvce, 

kde se nejen učí, ale také pomáhá, nav-
štěvuje řada žáků, kteří dojíždějí do ško-
ly z Krmelína. Možná i proto se zapojila 
řada krmelínských občanů do charita-
tivní akce Kola pro Afriku. Pokud máte 
staré kolo, na kterém již nejezdíte a chce-
te udělat dobrý skutek, přivezte kolo na 
vrátnici gymnázia (Fr. Hajdy 34, Ostra-
va - Hrabůvka) do konce června mezi 7. 
až 15. hodinou. Pomoci však lze i jinak. 
Vzhledem ke katastrofálnímu stavu zdra-
votnictví v afrických zemích probíhá na 
gymnáziu sběr autolékárniček, jež jsou 
u nás již dle zákona nepoužitelné a musí 
být nahrazeny novými. 

V Africe totiž mohou vykonat ještě 
velkou službu. Navíc nemusíte lékárnič-
ku nosit přímo do školy, ale stačí ji ode-
vzdat u nás na obecním úřadě v Krmelí-
ně. Všem, kteří již takto učinili a lidem 
v Africe v tíživých podmínkách pomohli, 
děkujeme. 

Mgr. Michaela Klimková

ROCKSHOW
V sobotu 30. května rozezněla celý Krmelín poprocková hudba. Na nejstarší 

hudební festival v ostravském regionu - Rockshow, který se letos konal již po pět-
advacáté. Tentokrát k nám zavítal člen skupiny Elán, Vašo Patejdl. Svou hudbou 
a písněmi vytvořil úžasnou atmosféru, a myslím, že nejen my pamětníci, jsme si 
s ním skoro půl druhé hodiny zazpívali.

Na závěr vystoupila skupina HEC, která na letošním festivalu oslavila své tisící 
vystoupení a měla připraven nový repertoár písní, který před ukončením festivalu 
zvedl ze židle nejednoho účastníka.

Nám již nezbývá než se těšit na další ročník, ke kterému, zdá se, nesmí chybět 
ani letní deštík.

Ing. Yveta Kovalčíková

Chovatelé informují
Na Výroční schůzi jsme se usnesli, že 

je potřeba v Krmelíně nalézt nové mladé 
chovatele, proto jsme založili chovatel-
ský kroužek. Ten začal fungovat v dubnu 
a celkem je jeho členy 23 dětí. Kroužek 
funguje ve dvou termínech to ve středu 
v 9 členech a ve čtvrtek chodí do krouž-
ku 12 dětí. Vše probíhá pomocí her. 
Děti skládají pexesa králíků, drůbeže 
a holubů. Dále se učíme o zvířatech, 
momentálně o králících, myslím si, že 
jsou zatím děti celkem spokojené. Také 
jsme kreslili králíky a skládali jsme, jak 
si představujeme zvířata v ZOO a doma 
na dvoře. 

O pouti bychom chtěli s dětmi vytvořit 
minivýstavu o zvířatech. Děti by si vše 
měly vytvořit samy, pouze s drobnou 
pomocí ze strany chovatelů, a jak dou-
fáme, i ze strany rodičů. O tom budeme 
ještě během června jednat. 

Doufám, že nadšení dětem vydrží a náš 
kroužek se brzy rozšíří o nové členy.

Za chovatelé Miroslav Klimeš.
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myslivci

Jsme v období června, který je už více 
než 50 let označován jako měsíc mysli-
vosti a ochrany přírody. Po nevlídné zimě 
se příroda přehoupla přes jarní měsíce 
do nejkrásnějšího období. Všechno se 
zelená, kvete a teplé sluníčko přispívá 
k nekonečnému zpěvu ptactva a bzučení 
včel. Kdo se v těchto chvílích tiše projde 
přírodou,vnímá tento koncert a čerpá 
z něj mnoho duševních sil.

Do toho koncertu přichází na svět 
mnoho mláďat lesní zvěře. Můžeme spat-
řit srnčata, zajíčky, bažantí či koroptví 
kuřata a mláďata většiny ptáků. I když 
se myslivci a ochránci přírody snaží zvěř 
chránit, je přirozenou povinností nás 
všech zajistit v přírodě dostatečný klid. 
Častý pohyb veřejnosti se svými pejsky 
na polích a lesích mimo cesty, cyklotu-
ristika, nebo motorkáři představují velký 
problém, který je i přes oporu v záko-
nech těžko řešitelný. Zde chci uvést, že 
podle §9, odst. 3, zákona č. 449/2001 Sb. 
o myslivosti, může orgán státní správy 
myslivosti zakázat v době hnízdění a kla-
dení mláďat vstup do jednotlivých částí 
přírody. Choďme do přírody, voďme tam 
své děti, vnuky i pejsky, ale jen po ces-
tičkách a tiše naslouchejme zpěvu ptac-
tva. Nepouštějme však své psy se na vol-
no proběhnout, tiše přírodu pozorujme 
a těšme se z ní. Každý z nás potřebuje po 
každodenním shonu trochu klidu a načer-
pání nových sil. Příroda jich má pro nás 
dostatek a tak je využijme. Při toulkách 
přírodou se může stát, že najdeme opuš-
těná srnčata. Vězte, opuštěná nejsou, jen 
nemohla před námi rychle utéct a máma 
srna je někde nablízku. Nedotýkejte se 
jich, neberte je do náruče, nebo dokonce 
domů. Srny už takové mládě nepřijmou 

a to další dny nepřežije. Buď podlehne 
hladu, nebo se o ně postarají predátoři. 
Pokud přesto máte nějakou pochybnost 
o chování mláděte, nebo najdete uhynulý 
kus, kontaktujte myslivce ve vašem okolí, 
který se o další postará.

V závěru mi dovolte poděkovat všem 
dětem, školákům a dospělým, kteří 
v zimních měsících obětavě chodili do 
polí a lesů a zvěř přikrmovali.

Děkuji Vám. 
Vladislav Bejoch, 

myslivecký spolek ODRA

ČERVEN - měsíc myslivosti

Jarní dopoledne se 
samými sluníčky

V neděli 3. května 2015 se o něj 
zasloužili rodiče a rodinní příslušníci 
našich nejmenších občánků. Ve svá-
tečním prostředí obecního domu bylo 
přivítáno do svazku obce osm dětiček. 
Sluší se poděkovat všem, kteří svou 
přítomností přispěli k mile prožitému 
jarnímu dni. 

Příští vítání občánků plánujeme na 
podzim letošního roku, srdečně tím-
to zveme další rodiče, aby se o svou 
radost z dětské přítomnosti spolu 
s námi podělili. Bližší informace zís-
káte z webových stránek obce: www.
krmelin.cz, případně v kanceláři 
Obecního úřadu Krmelín. 

Na vzájemné setkání se těší členové 
Komise pro občanské záležitosti při 
Radě obce Krmelín. 

Hanka Plačková



Zdeněk Matušík

KAMENICKé PRáCE

ul. Výstavní 398 • 739 24 Krmelín • mobil 602 705 466

• broušení starých pomníků a žuly
• zhotovení nových pomníků
• sekání písma, příseky, opravy
• veškeré betonáže a opravy kolem pomníků
• prodej lamp, váz a vitrín

• výuka a výcvik AM, A1, 
 A (do 25 kW), A (bez omezení)
• B, B+E, C, C+E, T, D
• kondiční jízdy
• školení řidičů
• autobusová doprava
• půjčovna motocyklů
• pojištění vozidel (6 pojišťoven)

AUTOŠKO L A JE L ÍNEK
KRMELÍN - HASIČSKÝ DŮM

Jiří Jelínek, U Paleska 281
739 24 Krmelín
telefony:  737 575 139 
  776 702 892
  558 641 041
e-mail: AJepe@seznam.cz

stříhání psů
Šárka Janoutová
Na Cigánce, čp. 679

Krmelín
objednávky na tel.:

731 732 927



Nabízíme široký sortiment úsporných, eko-

logických kotlů na tuhá paliva fi rmy Witkowski 

(PL) zal. r. 1984. Automatické kotle s přídavným 

vodním roštem se šnekovým nebo tlakovým 

podavačem na peletky, hnědé i černé uhlí, polo-

automatické kotle i klasické kotle. Záruka 5 let! 

Doprava zdarma! Servis a sklad náhradních dílů 

v ČR. Dodání náhradních dílů do 24 hod! Český 

fi remní zástupce. Více než 400 spokojených 

zákazníků po celé ČR. Navštivte naše web. 

stránky, kde se dozvíte více informací, nebo 

volejte pro bližší informace.

Automatické kotle (splňují emisní třídu 3, 4 – vhodné 
na dotace, poloautomaty, klasické kotle na tuhá paliva

Kvalita za rozumnou cenu! 
Výhradní zastoupení pro ČR - PZT spol. s r. o., Dušan Pospíšil

Školní 118, 739 24 Krmelín, tel. 733 522 420 • e-mail: dusan11p@seznam.cz • Skype: mbdusa220

 www.kotle-witkowski.cz

Možnost nákupu 
i na splátky!









Dům na náměstí 
Brušperk k prodeji. 
K rekonstrukci. Dva 
vchody z náměstí, 
obchodní prostor 
30 m s vlastním 
vchodem, v patře 
byt, terasa, možno 
vybudovat až 
4 byty. Vhodný 
k bydlení i podnikání, 
pronájmu. Pouze 
vážní zájemci, 
děkujeme. 
Pro více informací 
a prohlídku volejte 
majiteli na 
tel. 739 880 708.

PRODEJ DOMU
BRUŠPERK
Chtěl bych touto cestou poděkovat Obecnímu 

úřadu za umožnění první výstavy v prostorách 
obecního úřadu. Výstavu fotografií budu prů-
běžně aktualizovat a budou zařazeny i fotografie 
Krmelína a z jeho života. 

Tomáš Sládeček



Žáci 5. ročníku ZŠ TGM Krmelín, 
kteří ukončí docházku do naší 
školy k 30.6. 2015. Třídní 
učitelkou byla Mgr. Romana 
Tylečková.

Tato třída se na jaře zúčastnila 
celostátního testování žáků 
V. tříd SCIO z českého jazyka, 
angličtiny, matematiky 
a obecných studijních 
předpokladů. Výsledky testování 
těchto páťáků byly lepší než 
výsledky 80% ZŠ v ČR. Pro naši 
školu je to vynikající výsledek.

S pozdravem R. Tylečková

Foto Pavlína Strakošová

5. třída

Den dětí ve škole 
29. 5. 2015
Foto: Yveta Kovalčíková



Rockshow 
30. 5. 2015
Foto: David Ptáček



Vítání občánků 
3. 5. 2015
Foto: Hana Plačková

Kloboukový den
Foto: František Janus



Noc kostelů
v Krmelíně
29. 5. 2015
Foto: Stoszková Martina (interiér)

Taťána Šimečková (kostel)


