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úvodník

Mezi námi, 

čtvrteční odpoledne 12. května v míst-
ním klubu seniorů patřilo Dni matek. 
O sváteční atmosféru se postaraly děti 
z MŠ Paskov, žáci naší školy a žáci ZUŠ 
z Nové Bělé. Žáci místní školy pod ve-
dením paní učitelky Kovalové nadchli. 
Scénku předvedli bravurně, přesvědčili, 
že je vystoupení baví i proto, že mottem 
děje byla důležitost zázemí rodičů. Paní 
učitelko Kovalová, děkujeme, výchova 
dětí začíná v rodině. 

Blíží se konec školního roku, období, 
kdy mnozí maturanti finišují s opaková-
ním svých znalostí v přípravném svatém 
týdnu. Věříme, že vše dobře dopadne, 
a proto blahopřeji všem maturantům naší 
obce k úspěšné zkoušce dospělosti. Ať se 
daří Vám, kteří budete ve studiu pokračo-
vat, a ať se daří i Vám, kteří nastoupíte do 
zaměstnání. Přeji Vám všem, abyste měli 
hodně důvodů na vyučující i spolužáky 
vzpomínat v dobrém i proto, že osobnost 
vyučujícího musí zůstat nezastupitelná. 
Vyučujícím místních škol děkujeme, že 
vychovávají a vzdělávají naše děti a žáky. 

Červenec a srpen jsou obdobím prázd-
nin, dnů dovolených. Přeji Vám všem, aby 
společně strávené dny byly odpočinko-
vými dny, aby ze všech cest byly šťastné 
návraty domů. 

Žijeme v roce, ve kterém si připomí-
náme 700 let od narození Karla IV. Mno-
ho dosud neznámého jsme se o něm 
v těchto dnech dověděli. Byl synem 
velkých rodičů a velkým i zůstal. Panov-

ník vzdělaný a zbožný, s velkou vizí do 
stavby děl, které ohodnotily a stále ob-
divují třeba až generace současné. I v 
tom byla jeho velikost. Nesdílet slávu 
operativně a sám, ale nechat hodnoce-
ní druhým. Berme si z jeho počínání  
příklad! 

Naše pouť se koná 26.června. Nejen 
děti se na ni těší, návštěvy se třeba pro-
jdou na Krmelínský kopec, zajdou za 
svými blízkými i na hřbitov. Věřím, že 
obcí budou nadšeni, že je osloví i udr-
žované zelené plochy na obecních pro-
stranstvích. 

Dávněji, při listování památníkem, 
jsem si přečetla „Dokonalost je v malič-
kostech“. Přeji Vám, abyste maličkost-
mi udělali svým blízkým velké radosti, 
svým dětem k jejich svátku 1.6. a násled-
ně všem, kteří přijdou jako hosté o naši 
pouti. 

Přeji Vám hezké a pohodové dny, svá-
teční pouťovou náladu a šťastné návraty 
z dovolených. 

Vaše Ludmila Adámková 

Vydává Obecní úřad Krmelín v nákladu 900 kusů. Toto číslo vychází 22. 6. 2016. Za správnost 
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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

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 22.03.2016 v Obecním domě 

1. Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí:

a) Kontrolu usnesení z 10. zasedání za-
stupitelstva obce.

b) Informaci o dění v obci od 10. zasedání 
zastupitelstva obce.

c) Informaci firmy Mega-Sun Invest s.r.o. 
o svém investičním záměru v zóně vý-
roba, výrobní služby, sklady v obci

d) Informaci o záměru pana Antonína 
Javorka postavit v obci halu na chov 
drůbeže.

2. Zastupitelstvo obce 
schvaluje

a) Rozšíření programu zasedání o nový 
bod č. 6. Informace firmy Mega-Sun 
Invest s.r.o. o svém investičním záměru 
v zóně výroba, výrobní služby, sklady 
v obci a o bod č. 7. Informace o záměru 
pana Antonína Javorka  postavit  v obci 
halu na chov drůbeže.

b) Účetní závěrku za rok 2015 včetně vý-
sledku hospodaření za rok 2015.

c) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Krmelín TJ So-
kol Krmelín.

d) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, 
kterou se  vydává Požární řád obce.

3. Zastupitelstvo obce ukládá
a) Veškeré projednávání kolem zamýšlené 

výstavby dle bodu 1. c) a 1. d) bude pre-
zentováno na veřejném zastupitelstvu, 
neboť se jedná o zásadní věc pro  rozvoj 
obce a život lidí v ní. Informace budou 
zveřejněny ve Zpravodaji obce Krmelín.

b) Provedení studie posouzení vlivu sta-
veb dle bodu 1. c) a 1. d) na kvalitu 
života, životního prostředí a na celko-
vý budoucí rozvoj obce, urbanismus, 
neboť jsou obavy, že dojde k zhorše-
ní kvality života, životního prostředí 
a v neposlední řadě k nevratnému 
celkovému vzhledu obce Krmelín.

c) Do doby provedení těchto studií vlivu 
na život občanů  a do veřejné diskuze 
o této problematice nepřijme rada žád-
né stanovisko.

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 27.05.2016 v Obecním domě 

1. Zastupitelstvo obce bere 
na vědomí

a) Kontrolu usnesení z 11. zasedání za-
stupitelstva obce.

b) Informaci o dění v obci od 11. zasedání 
zastupitelstva obce.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12132591 

o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí.

b) Pojmenování nové místní komunikace 
ul. Plk. Vávry.
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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

informace obce

3. Zastupitelstvo obce ukládá
a) Povinnost 7 dní  před termínem otevírá-

ní obálek všech výběrových řízení zveřej-
nit tento termín na webových stránkách 
obce Krmelín, aby se členové zastupitel-
stva mohli otevírání obálek zúčastnit.

b) Kontrolnímu výboru kontrolovat zda 
bylo přijetí úvěru na kanalizaci v sou-
ladu se zákonem.

c) Pozvat na příští zasedání zastupitelstva 
obce architektku současného Územního 
plánu paní ing. arch. Ludmilu Konečnou.

Jak mohou aktivní občané používat regiStr SMlUv?
Aktualizováno k právnímu stavu 26. 5. 2016

1. července 2016 nabude účinnosti zá-
kon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, kte-
rý přinese povinným subjektům povinnost 
aktivně zveřejňovat uzavřené smlouvy. 
Mezi povinné subjekty patří zejména stát 
a jeho úřady, kraje, obce s rozšířenou pů-
sobností, státní podniky, státem, krajem 
a obcemi vlastněné firmy, veřejné vysoké 

školy nebo např. také zdravotní pojišťovny.
Povinnost zveřejňování smluv je v na-

šem právním řádu novinkou. Proto jsme 
pro vás připravili souhrn toho nejdůležitěj-
šího, co byste o registru smluv měli vědět.

Na zastupitelstvu ze dne 18. 12. 2014, 
zastupitelé obce Krmelín uložili radě obce 
povinnost začít využívat registr smluv Por-
tálu veřejné správy k registraci smluv.

Co mohou občané  
v registru smluv kontrolovat?

Občané budou moci kontrolovat ná-
sledující:
• s jakým subjektem stát nebo obec uza-

vírá smlouvu,
• co je jejím předmětem,
• jaké jsou podmínky,
• jaká je výška ceny, kterou bude muset 

povinný subjekt z veřejných peněz za-
platit.

Proč byl přijat zákon 
o registru smluv?

Občané nebudou muset podávat žá-
dost o informace podle zákona o svobod-
ném přístupu ohledně smluv. Jednoduše 
si smlouvu najdou v registru smluv. 

Veřejnost tím získá možnost kontro-
lovat výdaje státu a dalších povinných 
subjektů a hlídat šetrné nakládání s ve-
řejnými prostředky.

Na které smlouvy se vztahuje 
povinnost uveřejnění?

Zákon přesně vymezuje smlouvy, které 
podléhají uveřejnění:
• alespoň jednou ze stran smlouvy je je-

den z povinných subjektů, např. stát, 
státní podnik, obec, kraj, státní/krajská/
obecní firma, státní příspěvková organi-
zace, zdravotní pojišťovna, atd. (2),

• musí se jednat o soukromoprávní 
smlouvu, tedy povinný subjekt ji musí 
uzavřít jako právnická osoba soukro-
mého práva, nebo o smlouvu o dotaci,

• smlouva musí mít písemnou formu,
• hodnota předmětu smlouvy musí být 

vyšší než 50 000 Kč bez DPH a
• smlouva nespadá pod zákonem stano-

vené výjimky.
Zákon o registru smluv stanovuje řadu 

výjimek z povinnosti uveřejnění. Výjimku 
mají také všechny malé obce a je pouze na 
nich, zda budou ty zveřejňovat či nikoli.
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rudolf valenta - autor dominanty na Krmelínském kopci
Cesta Rudolfa Valenty za uměním zača-

la ve zdevastované Ostravě, v padesátých 
letech minulého století. Nereálné bylo 
očekávat podporu okolí. Zůstalo přesvěd-
čení, že je nutné se postavit proti zlovolné 
doktríně a věřit, že jí jednoho dne dojde 
dech. Tento den přišel až po dlouhých 
letech 17. listopadu 1989. Rudolf Valenta 
žil dlouhá léta v cizině. Emigroval v létě 
roku 1970 do Anglie a po několika letech 
se přesunul do západního Berlína, kde žil 
až do své smrti v roce 2015. Po listopadu 
1989 Rudolf Valenta pravidelně Ostravu 
navštěvoval a záhy po sametové revoluci 
uspořádal ve zdejším Domě umění velkou 
výstavu, na níž představil své práce, které 
převážně vznikly již v zahraničí. V letech 
emigrace se v Berlíně zúčastnil náročné-
ho programu německé nadace pro umění 
DAAD. Programu DAAD se za Českoslo-
vensko v jiných letech zúčastnili i Jiří Kolář 
a Milan Knížák. Rudolf Valenta byl v ně-
meckém prostředí velmi aktivní a podílel 
se na řadě společných i autorských výstav, 
stal se rovněž účastníkem sympozia pro-
storových forem, které se konalo v Berlíně. 
Mimochodem, v německé metropoli jsou 
jeho práce dodnes k vidění ve veřejných 
prostorech (např. blízko Schlesisches Tor). 
Možná je některým obyvatelům Ostravy 
známo, že se v letech 1967, 1969 a 1993 po-
řádala významná sympozia prostorových 
forem i v moravskoslezské metropoli. V ob-
dobí husákovské normalizace byly všechny 
plastiky přemístěny z Komenského sadů 
na méně frekventovaná místa a některé 
z nich byly bohužel sešrotovány. Rudolf 
Valenta se zúčastnil prvního ročníku (1967) 
a jeho plastika se naštěstí zachránila. A to 
díky tomu, že byla přeinstalována do Frý-
dlantu nad Ostravicí. Po roce 1989 byly 
zbylé prostorové formy přemístěny zpět do 

Ostravy, kde byly instalovány v parku Mila-
dy Horákové. Tam je nyní umístěna i pro-
storová forma Rudolfa Valenty. Další jeho 
známá monumentální práce je v prostoru 
krmelínské vodárny u Ostravy, kde před-
stavuje výraznou dominantu v krajině. Ru-
dolf Valenta je rovněž autorem velké řady 
grafických listů. V tomto období vznikly 
i obrazy, oleje z ostravských periferií, ale je-
jich existence je převážně neznámá. V této 
souvislosti musím ještě připomenout, že 
v padesátých letech jsme spolu s Rudol-
fem často malovali přímo v plenéru. Byly 
to naše první učňovské pokusy, které se 
inspirovaly převážně scenériemi ze Slezské 
Ostravy. Prvním rádcem a kritikem našich 
pokusů byl ostravský malíř Josef Šrámek, 
žák Otakara Nejedlého, profesora na AVU 
v Praze. Naše protesty proti režimu, který 
postupně získával neomezenou moc, ne-
byly nijak radikální, ale i tato soukromá 
opozice měla svůj význam pro náš jasný 
postoj proti nemravnému politickému 
systému, který se v Československu počal 
petrifikovat. Postavit se veřejně proti reži-
mu se v padesátých letech rovnalo něko-
likaletému tvrdému kriminálu. Ve druhé 
polovině šedesátých let se Rudolf Valenta 
kromě abstraktních svařovaných plastik 
věnoval též abstraktní strukturální malbě 
a kolážím. Bohužel, těchto artefaktů z še-
desátých let se dochoval jen malý zlomek. 
Konec šedesátých let byl již ve znamení 
Pražského jara 1968, s nadějnou vidinou 
větší nezávislosti a svobody. 

Sochař a grafik Rudolf Valenta zemřel  
26. dubna 2014 ve věku 85 let. 

Použit výňatek z článku Eduarda  
Ovčáčka, upravila Yveta Kovalčíková 

Celý článek můžete najít na stránkách 
www.krasnaostrava.cz, buletin 04/2014
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vodojem Krmelín 
Vodojem Krmelín se nachází na 

Krmelínském kopci (327 m). Je nej-
větším vodojemem vodárenského 
systému Ostravského oblastního vo-
dovodu, který patří Severomoravským 
vodovodům a kanalizacím Ostrava a.s. 
Je tvořen dvěma polopodzemními 
komorami, z nichž každá má objem 
20 000 m3. Konstrukční výška vodoje-
mu dosahuje 6 metrů. Do provozu byl 
uveden v roce 1969 jako nedílná sou-
část Ostravského oblastního vodovo-
du. V prvních letech provozu byla do 
tohoto vodojemu čerpána pitná voda 
vyráběná na úpravně vody v Podhradí 
u Vítkova, a to čerpací stanicí v Bělé. 
Vodojem slouží jako nejdůležitější 
akumulace pro zásobování jižní čás-
ti Ostravy. V současné době jsou do 
vodojemu přivedeny tři významné 
přívodní řady. Dva z nich přivádějí 
pitnou vodu z úpravny vody v Pod-
hradí u Vítkova ze zdroje Kružberk, 
třetí pak pitnou vodu z úpravny vody 
v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí 
ze zdroje Šance. Vodojem v Krmelíně 
je nejvýznamnější kapacitou z pohle-
du zásobování města Ostravy pitnou 
vodou. Obyvatelé krajské metropole 
každý den z tohoto vodojemu odčer-
pají pro své potřeby cca 24 tis. m3 
pitné vody. 

v Brušperku. Soutěžní stroj ani družstva 
v loňském roce zřejmě nepředvedly to 
nejlepší, nicméně potenciál ke zlepšení 
zatím čeká na využití. Prvním ostrým 
testem byla soutěž okrsku 8.5.2016, kde 
naše družstva překvapila a vybojovala 
mezi muži 3. místo z 10 družstev a mezi 
ženami dokonce 2. místo ze čtyř. 

foto: Lenka Kneblová

Z činnosti hasičů 
Příprava na soutěže 

Dětské kolektivy začaly rok na hadico-
vé a uzlové štafetě 5.3.2016, kde mladší 
obsadili 12. a 11. místo z 21 družstev, star-
ší 22. a 21.místo z 24 družstev. 

Dne 3. 4. obhájili odborky ve Fryčovi-
cích a v měření sil na hasičském čvachtání 
získali první místo. Kolotoč soutěží MSL 
mládeže jim začal 30.4.2016 na Lučině, 
kde mladší obsadili 4. místo z 22 a starší 
14. místo z 19 kolektivů. 

Děti se také zapojily do nově pořádané 
akce Ukliďme Česko a pomáhaly čistit 
Příčnou ulici. 

Sezóna 2015 nebyla pro naše kolektivy 
mužů, žen a kat. 35 let příliš úspěšná, 
tak doufejme, že letos se to zlepší. Jak 
děti, tak dospělí mohou nabírat kondici 
v hodinách ve sportovní hale. Kromě ko-
lektivních sportů jako odbíjená, florbal či 
futsal podstupujeme i fyzickou přípravu 
na překážkových drahách. A přípravu 
s vodou jsme okusili návštěvou bazénu 
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Pletení pomlázek s uzením 

Již potřetí proběhla nová velikonoční 
tradice - pletení velikonočních pomlázek, 
spojená s úklidem HD. Byla spojená s akcí 
zásahové jednotky a grilováním selete. 

výšlap na Prašivou 

Rovněž jsme letos poprvé vyjeli na 
kolech, cestou jsme se zastavili na pouti 
v Dobré, abychom posléze zdolali kopec 
Prašivá, který téhož dne hostil i sraz vete-
ránů. Potkávali jsme je, jak jedou nahoru 
i dolů a nejen, že úzká cesta byla v tako-
vém provozu nebezpečná, tak i některé 
úseky s prašným povrchem dostály jménu 
svého kopce. Na zpáteční cestě jsme sjeli 
do pivovaru Kohůtka a výlet zakončili 
návštěvou pouti v Brušperku. 

Nové stany

K technickému zajištění akcí jsme 
v minulosti využívali jednoho menšího 
a dvou větších stanů, které četným pou-
žíváním a stářím postupně degradovaly. 
S přispěním dotace obce Krmelín jsme 
pořídili dva nové stany velikosti 3x6 
a 3x10 m, které najdou uplatnění při po-
řádání našich společenských akcí. 

Stavění máje 

Stavění máje u Hasičského domu 
proběhlo již po jednadvacáté. Přípravy 
směřovaly k tomu, aby bylo zajištěno do-
statek občerstvení pro návštěvníky, aby si 
měli  kde sednout. Dále mohli návštěvníci 
vyhrát v tombole pěknou cenu nebo si 
zasoutěžit v Jisté ruce, ale hlavně se mohli 

foto: Lenka Kneblová



Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2016 11

hasiči

pobavit. Hojně se čepoval jak Radegast, 
tak pivo od Hodže. Makrely, klobásy 
i hotdogy se zcela vyprodaly. Fronty před 
přípravou steaků byly i použitím nově za-
koupeného kontaktního grilu minimální. 
Na hřišti byly pro děti připraveny různé 
soutěže. Hudební doprovod opět zajistila 
kapela HEC. Postavení májky bylo pro 
všechny zúčastněné pomyslným vrcho-
lem. Akci doprovázelo nádherné počasí, 
později již sice bylo chladněji, ale ani to 
nebránilo všem lidem bavit se do pozd-
ních hodin. 

Žehnání auta Mercedes 
Sprinter

Jak je zvykem v novodobé historii sbo-
ru, po novém historickém praporu, poří-
zeném v r. 2005 a požehnaném 7.5.2006 
a u nové cisterny TATRA Terno, žehnané 
12.12.2009, tak i pro nové zásahové vozi-
dlo Mercedes Sprinter jsme připravili na 
sobotu 7.5.2016 slavnost žehnání, spoje-
nou s Valnou hromadou. Od 15 hodin 

byla obě vozidla vystavena k prohlédnu-
tí. Slavnost začala v 16 hodin. Za účasti 
starosty a místostarosty obce provedl 
páter Bohuslav Novák obřad žehnání 
auta, souběžně byla posvěcena i soška 
sv. Floriána, věnovaná zasl. hasičem sbo-
ru Vlastimilem Kneblem. Zástupce veli-
tele pak vozidlo pokropil šampaňským. 
Obřad doprovodil zpěvem kostelní sbor 
s pomocí manž. Paličkových. Valná hro-
mada zhodnotila dosavadní průběh roku, 
v němž slavíme 120. výročí založení SDH 
Krmelín, a představila historii techniky 
používané v Krmelíně. V diskusi byla 
připomenuta stará bolest sboru, absence 
tréninkové trati. Hned další týden z inici-
ativy starosty obce byla představena vize 
jejího umístění. 

Soutěž MSl mladých hasičů 
a Bl v Krmelíně 

Sobota 21.5.2016 patřila soutěžím 
v hasičském útoku. Dopoledne soutěžily 
žákovské kolektivy. 

foto: Ing. Yveta Kovalčíková
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V kategorii mini dvě družstva z Petřval-
du a Petřvaldíku, kdy si vyměnily loňské 
pořadí a zvítězil Petřvald. V mladších žá-
cích zápolilo 23 kolektivů, vyhrála Lučina 
A před Lučinou B a Bruzovicemi A. Druž-
stev starších žáků dorazilo stejně jako vloni 
17 a od třetího místa bylo pořadí Maleno-
vice A, 2. místo obsadilo domácí družstvo 
Krmelín a první bylo Lubno. Z důvodu 
kolize s jinou soutěží byl posunut začátek 
soutěže dospělých na 18 hodin. Družstev 
dorazilo celkem 29, 17 mužských, 7 žen-
ských a 5 v kat. +35 let. V mužích vyhrály 
Vyšní Lhoty, před Frýdkem B a Fryčovice-
mi. Ženám kralovala Skalice před Lhotkou 
a Pstružím. Krmelínu se nedařilo a obsa-
dil v mužích 7. místo a v ženách i kat +35 
shodně 4. příčku. 

Zásahová jednotka

Činnost jednotky se nyní řídí zejména 
teoretickou přípravou v rámci výcviko-
vého roku, proběhlo opakovací školení 
uživatelů řetězových pil. Jednotka se po-
dílela na pořezání stromů na ul. Příčné. 
Praktické dovednosti mohlo několik čle-

nů získat na prověřovacím cvičení v Dolní 
oblasti Vítkovice, to bylo zaměřeno na 
práci v dýchacích přístrojích v zakouře-
ném prostředí při vyhledávání osob. 

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

Plánované akce

23. 7. - sobota v 9.00 hod. start výšlapu 
od HD na kole k přehradě Žermanice se za-
stávkou v pivovaru Koníček ve Vojkovicích 

20.8. - sobota od 15.00 hodin - Slavnost 
k 120. výročí založení SDH Krmelín na 
hřišti u Sportovní haly. Slavnost začne 
výstavou a ukázkami historické a soudo-
bé požární techniky, od 16.00 do 18.00 
hod. bude doprovodný program s požár-
ními útoky, zábavou a soutěžemi (nejen) 
pro děti a od 20.00 hod. bude následovat 
Taneční zábava se skupinou HEC, která 
oslaví 20 let na scéně. 

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín 

Chovatelé a kroužek mladých chovatelů 
Chovatelé pokračují v adaptaci střediska. V současné době čekáme na kontej-

ner, aby se mohla uklidit suť a udělat pořádek v zadní části. Ať může zadní část 
v době výstavy sloužit jako parkoviště. 

Kroužek funguje v počtu 7 dětí. Dvě mladé chovatelky se zúčastnily okresního 
kola ve Staré Vsi nad Ondřejnicí dne 12.4.2016 s velmi dobrými výsledky. Obě 
se umístily na 1.místě se stejným počtem bodů. O postupu do Národního kola 
rozhoduje poznávání králíků podle obrázku, v tom byla lepší Nikola Vávrů a bude 
nás reprezentovat na Národním kole.

Také jsme se zúčastnili výstavy v Hrabové, abychom mohli poznávat zvířata.
Dále plánujeme o pouti uspořádat mini výstavu jako loni. 

    Za ZO ČScH vedoucí kroužku Miroslav Klimeš předseda ZO.
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Z činnosti Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu v Krmelíně 
Poslední významné akce: 

1/ 1.dubna naši zahrádkáři hodnotili 
svoji činnost na výroční členské schůzi. 
Dokonce za svoji práci byli pochváleni 
delegátem z Územního sdružení ve Frýd-
ku Místku. Zároveň si připomenuli, že již 
uplynulo 75 let od založení 1.zahradnické-
ho spolku v Krmelíně, což je dokumento-
váno ve starém fotoalbu místní organizace. 

 2/ Výbor ZO ČZS připravil 6.4. pro 
všechny zájemce  názornou instruktáž 
jarního řezu ovocných stromů, kterou 
provedl předseda organizace ing. Jaromír 
Havránek na své zahradě. Zároveň se dis-
kutovalo o nejvhodnější jarní chemické 
ochraně ovocných dřevin. 

Akce se velmi zdařila a setkala se zá-
jmem přítomných. Cenné byly jednotlivé 
konkrétní rady. Na závěr připravila pře-
kvapení p. Zdeňka Vijačková v podobě 
výborných koláčků. Škoda, že této in-
struktáže nevyužilo více občanů. 

3/ Pravidelně se i náš  předseda  účast-
ní setkávání předsedů základních organi-
zací z povodí Ondřejnice, které tentokrát 
proběhlo 20.4. Na těchto setkáních si 
účastníci vyměňují zkušenosti a plánují 

některé společné akce. 
4/ 23.4. výbor ZO zorganizoval pozná-

vací zájezd do Olomouce. Dopoledne si 
účastníci prohlédli jarní výstavu Flóra 
Olomouc a nákupem  zahrádkářských 
zajímavostí  si udělali radost. Odpoled-
ne  absolvovali komentovanou prohlídku 
Arcibiskupského paláce, prošli historic-
ké centrum města, kde mohli obdivovat 
např. Sloup Nejsvětější Trojice, orloj, 
Katedrálu sv. Václava a jiné zajímavosti. 
Přestože  někteří byli po dopolední výsta-
vě trochu unaveni, zájezd se všem líbil. 

5/ 13.5. někteří naši členové využili 
pozvání na krásnou prodejní výstavu za-
hradní keramiky a skalniček v tzv. „Vese-
lé zahradě“ ve Fryčovicích. Výstava byla 
velmi nápaditá a zajímavá. Navíc ceny 
příznivé a občerstvení zdarma. 

6/ V posledním období se naše orga-
nizace  rozšířila o 5 nových členů, které 
tímto vítáme a těšíme se na spolupráci 
. S radostí přivítáme další zájemce. Na-
ším cílem je radost ze zahrádkářských  
úspěchů a vzájemná zahrádkářská ko-
munikace.         

Za výbor ZO ČZS
PaedDr. Hana Černíková

foto: ilustrační foto
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Akce: Ukliďme Česko!! 
Akce „Ukliďme Česko“ je celorepub-

likovou kampaní. Komise pro kulturu, 
sport a školství se tento rok rozhodla 
zkusit zapojit i obec Krmelín. Propaga-
ce proběhla v Krmelínském zpravodaji 
a místním rozhlasem. 

Úklid proběhl v sobotu 16. 4. od 9 do 
12 hod, při slunečném počasí. K původ-
ně vytipovaným lokalitám Machovce, 
Dolu a Příčné cesty, přibyla lokalita okolí 
kontejnerů za obchodem „Hruška“. Vy-
čištěno bylo i koryto potoka Machůvky, 
v délce cca 50m, ze kterého bylo vytaženo 
velké množství rozbitého skla. 

Naši akci podpořilo 52 občanů Krmelí-
na, z toho 35 dětí, což předčilo očekávání 
pořadatelů. Podstatou tohoto úklidu je 

foto: Ing. Martin Kovalčík

foto: Martin Balcar

foto: Martin Balcar

čisté okolí obce, ale hlavní prioritou je 
přiblížit dětem a mládeži, že odpad do 
přírody nepatří. Ukázat, kde s odpadem, 
na co máme kontejnery a jak se správně 
třídí. Celkový vysbíraný objem odpadů 
z našeho okolí činil 1,6t. 

Odměnou pro dobrovolníky byla uze-
ná klobása s čerstvým chlebem. V občer-
stvení nás podpořili autodoprava KOKEŠ 
a pekařství Boček, tímto jim děkujeme. 

Největší dík však patří našim spoluob-
čanům, kteří si v dnešní uspěchané době 
našli chvíli času a přišli uklidit svoji obec! 

Letos se v celé zemi do akce zapojilo 
65 tisíc dobrovolníků a sesbírali 1600 tun 
odpadu. 

Petr Mácha
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Úklid na Novém Světě 
„Každý by si měl uklidit před vlastním 

prahem“. Toto rčení platí obecně a oběma 
významy je důležité  pro dobré soused-
ské vztahy. Tak chceme žít i my u nás na 
Novém Světě. Proto se místní „sousedská 
parta“ rozhodla  podpořit  výzvu Ukliďme 
Krmelín. 

V sobotu 16.4. jsme se shromáždili 
v hojném počtu a po rozdělení do 3 sku-
pin a vybaveni pytli a rukavicemi jsme 
se vydali po blízkém okolí. Během 1,5h 
jsme naplnili cca 200l odpadkový pytel 
smetím – převážně plasty – sáčky a PET 
láhvemi apod. Jedna ze skupin se vy-
dala i po toku Machůvky a i přes jejich 
snažení by její břehy, kde voda ledacos 
z Krmelína přinesla, stály za důkladnější 
vyčištění… 

Nejlepšími a nejaktivnějšími sběrači 
byly vyhlášeny naše děti - Tomáš (6) a Ríša 
(8).  Věříme, že toto je alespoň malý stří-
pek, kterým jsme přispěli k boji s lidskou 

foto: Pavel Rokyta 

foto: Pavel Rokyta

lhostejností k nepořádku a harmonické-
mu soužití s přírodou. 

Pro velký úspěch plánujeme tuto akci  
na rok opět zopakovat … Pavel Rokyta
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KlUB SeNiOrŮ
Letošní rok je pestrý. Do KŘESLA 

PRO HOSTA jsme tentokrát pozvali 
hosta z ostravského divadla, paní Ště-
pánku Ranošovou, která nám vyprávě-
la úsměvné příhody a zajímavé zážitky 
z divadelních zkoušek. Její vyprávění 
nás všechny zaujalo a hold jsme všichni 
vzdali tomu, jakou má paměť při recitaci 
dlouhé prózy. 

VÝSTAVKA - Pro členy Klubu, kte-
ří mají komplikace se zdravím, hlavně 
s páteří, jsme zorganizovali výstavku 
zdravotnických pomůcek, kde nechyběly 
„zdravotní“ magnetické šperky, přívěšky 
a zajímavé náramky. Akci připravil pan 
Aleš Bibr z firmy ENERGETIX. 

Na našem VEČÍRKU jsme přivíta-
li hosty z Bašky, Paskova, Brušperka, 
Oprechtic. Na vystoupení měli premi-
éru nejmladší tanečníci z taneční školy 
TREND ze Staré Bělé.Celým večerem 
nás provázela Krmelanka pod vedením 
Jiřího Kovala. Celá akce se vydařila, bo-
haté byly tombola i občerstvení. 

MDŽ jsme oslavili s hudbou Krme-
lanka, vystoupením „Babek“ z Havířova, 
které nás bavily hodinovým progra-
mem se svými písničkami a měly velký 
úspěch. Rovněž „muži“ z Paskova nám 
předvedli svoje krátké vystoupení ,,Paša 
a jeho harém“. Poděkování patří našim 
děvčatům z kuchyňky, Janě Hudečkové 
a Jarce Kvitové, které připraví při každé 
příležitosti různé občerstvení, jako jsou 
chlebíčky, jednohubky, pečené piškoty, 
zákusky, rolády a podobně.Za to jim pa-
tří velký dík. 

VELIKONOČNÍ POSEZENÍ proběh-
lo v Klubu s pohoštěním, kolem štěstí 
a veselým programem, který připravila 

L.Havránková. Atmosféru nám zpříjem-
nili naši harmonikáři. 

Počasí přálo PRVOMÁJOVÉ VY-
CHÁZCE. Prošli jsme plánovanou trasu 
Starý dvůr, okolo chatky skautů na au-
todráhu. Tady jsme v klidném prostředí 
u lesa, v prostorech pana Šperlína za zvu-
ku harmonik a zpěvu, opékali špekáčky. 
Sešlo se nás tu 36 členů.Opékání zajistil 
J.Havránek s přáteli z Klubu.Špekáčky 
byly vynikající, všem velmi chutnaly. 

NA POČEST OSVOBOZENÍ OBCE 
jsme nezapomněli položit kytičku k pa-
mátníku.

47 mlsných jazýčků si pochutnalo na 
ŠKVAŘENÍ VAJEČINY, kterou jsme si 
připravili z 90 vajec a tří bochníků chle-
ba. Byla to „bašta“ na špeku, samozřejmě 
s pažitkou. 

Na DEN MATEK byl plný sál. Přišli 
také rodiče vystupujících dětí. Děvčát-
ka a chlapci ze ZŠ Krmelín vystoupili 
se zajímavým programem pod vedením 
paní učitelky Kovalové. Děti ze školky 
Paskov pod vedením paní Jany Šafářové 
přišly s pestrým a zábavným programem 
pro maminky. Pobavily i kostýmy dětí. 
Daniela Kubicová uvedla krátké vystou-
pení čtyřky děvčat ze Základní umělecké 
školy Nové Bělé, které zahrály na alto-
vé,basové, tenorové a sopránové zobcové 
flétny několik skladeb ve vlastní úpravě. 
Nejúspěšnější byla skladba YESTERDAY. 
Vnučka V. Skotnicové, jako nový pěvec-
ký talent, na závěr programu zazpívala 
několik známých písní našich předních 
zpěváků. 

ZÁJEZDOVÁ ČINNOST byla svěře-
na do rukou naší nové člence výboru, 
Aleně Perdulové, která pro nás i ostatní 
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zájemce na 19.5. zorganizovala celoden-
ní autobusový zájezd do Buchlovic a na 
Velehrad. 

Na měsíc ČERVEN plánujeme opé-
kání párků, vyjížďku do blízkého okolí 
na kolech a další kulturní a sportovní 
aktivity. 

Příjemné pro naše zdraví bylo PLAVÁ-
NÍ v bazénu ve Fryčovicích a v Brušperku. 
Všech 40 členů si příjemně protáhlo své 
páteře a vyhřálo se i ve vířivce. V BOWL- 
INGU své sportovní výkony porovnávalo 
u pana Máchy 30 našich nej… sportovců. 
Náš Klub se rozrostl o dva členy. 

OSLAVENCI …..a také jsme poděko-
vali a popřáli pevné zdraví paní Jarmi-
le Janáčkové k 93. narozeninám a paní 
Ludmile Zezulkové k 92. narozeninám. 
Ta pravidelně navštěvuje každé pondělí 
náš Klub se sestrou Vlastou a spolu se 
zúčastňují všech akcí. Jsou to naše čupr 
holky, ze kterých si musíme vzít příklad. 
Přejeme také pevné zdraví všem ostat-
ním starším členům, kteří již nemohou 
docházet do Klubu. Rádi bychom vy-
jmenovali všechny členy Klubu tohoto 
věku, ale z důvodů omezení příspěvku 
nemáme tuto možnost. 

napsala Svatava Hronová

Příprava nového územního plánu Krmelína 
Obec Krmelín ve spolupráci s pořizo-

vatelem (tj. věcně příslušným úřadem) 
v letošním roce zahájila přípravu nového 
územního plánu Krmelína.

V této souvislosti zařazujeme článek 
‚Územní plány obcí‘ připravený Ing. Yve-
tou Kovalčíkovou. Jeho text není řazen 
chronologicky z hlediska postupu po-
řizování územního plánu a není vždy 
přesný podle aktuálního znění stavební-
ho zákona a jeho prováděcích předpisů 
(vyhlášek) a zejména neobsahuje žádnou 
informaci o dalších omezeních využi-
tí území vyplývajících z jiných zákonů 
(např. o ochraně zemědělského půdní-
ho fondu, o ochraně přírody a krajiny, 
o vodách, o komplexních pozemkových 
úpravách atd.), které jsou velmi význam-
né a neopominutelné při pořizování 
územního plánu. Nejedná se o článek 
zpracovaný osobou s ověřenou zvláštní 
odbornou způsobilostí pro výkon správ-
ních činností v územním plánování (sta-
novených příslušným zákonem) a jde jen 

o prvotní hrubou a nezávaznou informa-
ci pro obyvatele obce.

Pro shromáždění podkladů a infor-
mací o záměrech vlastníků pozemků na 
vymezení změn v území (tj. změn využití 
území nebo jeho prostorového uspořádá-
ní) je v tomto zpravodaji vložen formulář 
‚Návrh na změny využití ploch na území 
obce v Územním plánu Krmelín.‘. Pro 
nový územní plán je potřeba předložit 
záměr i v těch případech, kdy se pozemky 
nachází v zastavěném území (v intravilá-
nu) nebo v návrhových plochách (zastavi-
telných územích, zastavitelných plochách 
atd.) podle nyní účinného znění ‚Územní 
plán obce Krmelín‘ (z roku 2002 a jeho 
změn č. 1, č. 2 a č. 3).

Podle vašich potřeb a požadavků, ale 
i námětů a připomínek, po případných 
konzultacích na obecním úřadě, předejte 
či zašlete poštou vyplněný formulář na uve-
denou adresu nejpozději do 15. září 2016.

Ing. Václav Zezulka, starosta obce
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Územní plány obcí  
Co řeší územní plány obcí 

Územní plán obce (ÚP) je velmi po-
drobným popisem toho, jak bude uspo-
řádáno území obce např. z hlediska 
ochrany životního prostředí, rozmístění 
průmyslových areálů nebo komunikací či 
rodinných domků. Územní plány tak řeší 
budoucí podobu veškerých ploch na úze-
mí obce. ÚP obsahuje záměry z politiky 
územního rozvoje, které byly dále rozpra-
covány a vyhodnoceny v zásadách územ-
ního rozvoje. Dále ÚP obsahuje záměry 
místního významu (místní komunikace, 
plochy pro bydlení, plochy pro nákupní 
centra, atd.). O těch si rozhoduje každá 
obce sama. Územní plán by měla mít ka-
ždá obec. Podle stavebního zákona úřad, 
který územní plán pořizuje, předkládá 
zastupitelstvu obce minimálně jednou za 
čtyři roky zprávu o uplatňování územního 
plánu. Čili zprávu o tom, jak se územní 
plán osvědčil a co je potřeba změnit, zru-
šit, nově vymezit, atd. Teoreticky je tedy 
možné dosáhnout změny územního plánu 
minimálně jednou za čtyři roky. 

Jak se zapojit do přípravy 
územního plánu? 

Pokud např. z úřední desky nebo od-
jinud zjistíte, že obec bude pořizovat ÚP 
nebo jeho změnu, můžete se do tohoto 
procesu sami zapojit. O tom, jestli se bude 
připravovat územní plán, rozhoduje obec-
ní zastupitelstvo: - z vlastního podnětu, 
- na návrh orgánu veřejné správy, - na 
návrh občana obce, - na návrh fyzické 
nebo právnické osoby, která vlastní v obci 
pozemek nebo dům či jinou stavbu - na 
návrh oprávněného investora [§ 44 písm. 
e) stavebního zákona]. 

Kdo hradí náklady? 

Zpravidla hradí náklady sama obec. 
Pokud ale změny ÚP vyplývají ze zásad 
územního rozvoje nebo z jejich aktuali-
zace, hradí takto vyvolané náklady kraj. 
Pokud pořízení změny ÚP vyvolá fyzická 
či právnická osoba, může obec požadovat 
částečnou nebo úplnou úhradou nákladů 
od těchto osob. 

Zadání územního plánu 

Pokud zastupitelstvo rozhodne, že se 
ÚP pořídí, musí být nejdříve zpracováno 
zadání. V návrhu zadání stanoví hlavní 
cíle a požadavky na zpracování návrhu 
ÚP. Návrh zadání se zasílá správním 
úřadům, sousedním obcím a krajskému 
úřadu. Do 30 dnů od doby, kdy návrh 
zadání obdrží, mohou též dotčené orgány 
poslat svá vyjádření. Upravené zadání ÚP 
schvaluje zastupitelstvo obce. 

Návrh územního plánu 

Návrh se zpracovává na základě zadá-
ní, zveřejní se na úřední desce a každý 
k němu může do 45 dnů podat písemné 
připomínky. O upraveném a krajským 
úřadem posouzeném návrhu ÚP se koná 
veřejné projednání. Datum a místo ko-
nání veřejného projednání se oznamuje 
veřejnou vyhláškou. 

Jak se může veřejnost podílet na 
pořizování územního plánu obce 

Veřejnost může podat připomínku, 
zmocnit tzv. zástupce veřejnosti, nebo 
kontaktovat dotčeného vlastníka, který 
může, stejně jako zástupce veřejnosti, po-
dávat námitky. Námitky mají větší práv-
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ní váhu, a proto pokud Vy sami zrovna 
můžete podávat jen připomínky, zkuste 
kontaktovat někoho spřízněného, kdo by 
mohl podat námitky. 

Připomínka

Může ji podat každý, občan (i jiné 
obce), spolky i cizinec. Mohou se podá-
vat před veřejným projednáním a potom 
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání. Veřejné projednání vede OÚ 
a musí na něm být přítomen projektant, 
který má zajistit laický výklad a vysvětlit 
základní pojmy a souvislosti. Pozor! Při 
veřejném projednání i před ním, a také 
v sedmidenní lhůtě po skončení veřejné-
ho projednání, se připomínky i námit-
ky musí uplatňovat písemně a musí být 
podepsány a navíc musí obsahovat Vaše 
identifikační údaje! Vůbec se nepřihlíží 
k připomínkám, o kterých už bylo roz-
hodnuto při pořizování zásad územního 
rozvoje. Připomínky pro OÚ nejsou zá-
vazné, úřad nemusí neakceptování při-
pomínek ničím odůvodňovat. 

Námitka 

Dotčení vlastníci a zástupce veřejnos-
ti mohou proti návrhu územního plánu 
podávat námitky. Námitky lze podat nej-
později 7 dnů po veřejném projednání. 
Rozdíl mezi námitkami a připomínka-
mi je zásadní, protože o námitkách se 
musí rozhodnout (tj. vypracovat písemné 
rozhodnutí). Návrh takového rozhodnutí 
připravuje OÚ, o němž pak rozhoduje 
zastupitelstvo obce. Rozhodnutí o námit-
ce musí obsahovat vlastní odůvodnění. 
Proti tomuto rozhodnutí nelze podat ani 
odvolání ani rozklad. V úvahu připadá 
jednak podání podnětu na příslušný kraj-
ský úřad, aby rozhodnutí o námitkách 
přezkoumal, a poté žaloba proti rozhod-

nutí správního orgánu dle § 65 soudní-
ho řádu správního ke krajskému soudu. 
Rozhodne-li se zástupce veřejnosti, nebo 
jiná osoba, podat žalobu proti rozhod-
nutí (protože podnět pro přezkum byl 
vyřízen v jeho neprospěch), nemá tato 
automaticky odkladný účinek, ale může 
jí být soudem přiznán. Proces přijetí ÚP 
tedy poběží dále, pokud jinak nerozhod-
ne krajský soud Lze tedy podat zároveň 
podnět k přezkumu a žalobu na zrušení 
části nebo celého ÚP ke krajskému soudu. 
Obecně doporučujeme podat přímo ža-
lobu na zrušení opatření obecné povahy, 
tedy územního plánu. 

veřejné projednání 

Veřejné projednání se může konat 
nejdříve 30 dnů po vyvěšení oznámení 
o něm na úřední desce. K veřejnému pro-
jednání obecní úřad přizve obec, dotčené 
orgány, krajský úřad a sousední obce, a to 
nejméně 30 dnů předem. Nejpozději do 7 
dnů od veřejného projednání může každý 
uplatnit své připomínky. 

Jak naloží obecní úřad 
s námitkami a připomínkami? 

Po skončení lhůty k podávání námi-
tek a připomínek OÚ vyhodnotí výsledky 
a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách 
uplatněných k návrhu územního plánu. 
Pokud dojde k podstatné změně návrhu 
ÚP, koná se opakované veřejné projed-
nání. Poté obecní úřad musí přezkoumat 
soulad návrhu ÚP. Návrh ÚP musí být 
řádně odůvodněn, Může se stát, že při 
pořizování územního plánu dojde obecní 
úřad k závěru, že návrh připravovaného 
ÚP je v rozporu se zákonem. Pak by měl 
úřad navrhnout jeho zamítnutí. Pokud je 
vše v pořádku, rozhoduje o jeho schválení 
zastupitelstvo obce. 
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Žaloba ke krajskému soudu 

Územní plán obce se vydává formou 
tzv. opatření obecné povahy. Proto může 
každý, kdo tvrdí, že byl tímto opatřením 
obecné povahy zkrácen na svých právech, 
podat proti tomuto opatření žalobu. Ty-
pickou situací je např. pozemek občana, 
přes který je navrhováno vedení nové 
obecní cesty nebo např. místního rozvo-
du elektrické energie Druhou skupinou 
subjektů, které mohou proti ÚP podat ža-
lobu, jsou sousední obce. Třetí skupinou 

jsou dotčené spolky, tedy takové, které 
mají místní vztah k lokalitě, regulované 
územním plánem. 

Přezkum územního plánu 

Subjekty podávající námitky (dotče-
ní vlastníci, zástupce veřejnosti) mohou 
podat podnět k přezkumu rozhodnutí 
o námitkách. Tento podnět se podává na 
příslušný krajský úřad. Je možné zvažovat 
také podání žaloby proti rozhodnutí o vy-
pořádání námitek ke krajskému soudu.

Kdy a jak se zapojit do plánování obce?  
1) Čtěte úřední desku. 

2) Ozvěte se - zúčastněte se zastupitel-
stva, kde se bude návrh zadání schva-

lovat. I zde můžete vyjádřit svůj názor. 
Jakmile je zadání schváleno, začíná se 
pracovat na návrhu územního plánu. 
Návrh už obsahuje i mapy území, ve 
kterých je naznačeno například, zda 
pole zůstane polem, nebo na něm 
vznikne budova či silnice. 

3) Braňte se - vzneste námitku, pokud 
máte pocit, že se v návrhu chystá vý-
razná změna, se kterou zásadně ne-
souhlasíte. 

4) Nevzdávejte to - územní plán je klíčový 
dokument. Ve všech částech schvalo-
vacího procesu se můžete vyjadřovat. 
Klíčové je nepropásnout fázi, ve které 
můžete podat námitky. Čím déle vydr-
žíte, tím větší máte šanci, že výsledný 
návrh bude v souladu s tím, co si přejí 
občané, nikoliv jen vedení radnice či 
developerské firmy. 

5) Zapojte více lidí - založte spolek, ustav-
te zástupce veřejnosti. 

Zdroj Frank Bold,  
upravila Ing. Yveta Kovalčíková

Poznámka redakce  
Územní plánování je odborná 

činnost, která se nepřetržitě a kom-
plexně zabývá řešením všech složek 
a zájmů v území. Cíle a úkoly územ-
ního plánování stanovuje zákon 
č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon). 
Jedním z výsledků této činnosti je 
územní plán, který je základním práv-
ně závazným dokumentem, který řeší 
všechny možnosti a podmínky roz-
voje, ochranu hodnot území a hledá 
řešení problémů v území. 

Tento článek je stručný přehled zá-
kladních pojmů ÚP, jeho cílem bylo 
upozornit na aktuální téma v naší obci 
a zdůraznit, jak je to pro nás občany 
důležitý dokument, nejedná se tedy 
o jeho doslovné znění.

Yveta Kovalčíková
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tJ SOKOl KrMelÍN   
Blíží se závěr sezóny a všechny oddíly 

se chystají k prázdninovému zasloužené-
mu odpočinku. Také činnost „cvičení pro 
všechny“ bude během prázdnin částečně 
omezena. Výbor TJ Sokol však nebude za-
hálet a bude dál pracovat na zvelebování 
a modernizaci haly. Mimo jiné by měly být 
vymalovány komunikační prostory haly. 

Než nastanou očekávané prázdniny, 
uspořádáme pro všechny občany a děti 
tradiční pouťové dny. Od pátku 24.6. do 
neděle 26.6. bude hřiště plné zábavy. 

V pátek pro vás „krmelínští motorkáři“ 
připravili letní kino, tentokrát s filmem 
Občanský průkaz. V sobotu proběh-
nou přátelská utkání v házené a futsalu 
a v neděli tradiční pouť s kolotoči, dětské 
odpoledne s Hopsalínem, motokárami 
a hasičskou technikou. Od 16:00 hodin 
něco i pro starší generaci a příznivce de-
chové hudby – vystoupení dechového 
orchestru Deor. Během celého víkendu 
se můžete na hřišti i občerstvit, v sobotu 
a neděli je vstup zdarma. Snad nám bude 
přát počasí a sejdeme se pobavit v hojném 
počtu. 

Naše házená 

Postup do ligy po letech 
Po ročním úsilí a snažení se krmelín-

ským házenkářům nepodařilo odvrátit 
sestup zpět do III. ligy. Ke zhodnocení již 
minulého soutěžního ročníku: mužský 
kádr začínal sezónu  s 22 hráči, kteří pra-
videlně navštěvovali tréninkové jednotky. 
Následně se začala projevovat drobná zra-
nění, která některé hráče vyřadila na celou 
sezónu. Kádr se začal dostávat do situací, 
kdy měl nedostatek hráčů na střídání. Zde 
se začala projevovat i mentální nevyzrálost 
a malé herní zkušenosti většiny hráčů. 

Z druhé strany to mužstvu ukázalo, že 
má na čem pracovat. Mladí hráči posbírali 
zkušenosti z této soutěže, které doufejme, 
uplatní v následující sezóně. Od září se 
opět budeme scházet se svými příznivci 
při zápasech na našem hřišti o nedělích 
od 10.30 hod. 

Naše mládež 

Do dalšího soutěžního ročníku 2016/17 
se nám naše kategorie rozrostou o muž-
stvo starších žáků. Toto mužstvo jsme 
byli nuceni spojit se sousedním městem 
Paskovem. Měli jsme stejný počet hráčů 
v kategorii a toto řešení je nejvýhodnější 
situací, aby se chlapci dál věnovali házené. 

Vrcholí mistrovské soutěže našich mla-
dých házenkářů

Minižáci, kteří i nadále hrají svou soutěž 
turnajově, odvádějí po celou sezónu spo-
lehlivé výkony. Objíždí mistrovské turnaje 
v uspokojivém počtu hráčů a vždy se snaží 
podat maximální a bojovný výkon, za kte-
rý jsou často odměněni ziskem bodů za 
výhry. V domácím prostředí jsme je mohli 
vidět naposledy v neděli 8. května, kdy 
na venkovním hřišti pořádalo mistrovský 
turnaj naše mužstvo. Turnaje se zúčastnila 
družstva Nového Jičína, Ostravy A+B, Po-
lanky A+B, Sokola Karviné a Třince. 

V kategorii mladších žáků se reprezen-
tantům naší obce vyplatila poctivá zimní 
příprava, která nyní sklízí plody pilné 
práce v podobě obrovského výkonnost-
ního růstu a zlepšení. Důkazem jsou jarní 
výsledky mistrovských zápasů, ve kterých 
zatím z odehraných sedmi zápasů získalo 
družstvo svou snahou pět výher, jednu 
smůlovatou remízu a pouze jednou ode-
šlo poraženo a to s dosavadním vedoucím 
soutěže z Klimkovic. 
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Trenérky a trenéři našich budoucích 
házenkářských naději jsou s přístupem 
svých svěřenců spokojeni a již teď se při-
pravují na společné letní srpnové soustře-
dění KAMZÍK 2016, konané v nádherném 
prostředí v Karlově pod Pradědem. 

Velký dík patří i rodičům našich hrá-
čů a hráček, kteří svým přístupem velmi 
pomáhají našemu oddílu především s vý-
jezdy za venkovními zápasy a navíc při 
nich vytváří našim dětem hlasitý fanklub. 
DĚKUJEME.  Lenka Zborovská

tabulka mladších žáků 
před posledním kolem: 

  Z V R P skóre B

1 Klimkovice 15 13 0 2 466 : 285 26 

2 F.-Místek B  15 10 0 5 381 : 325 20 

3 Karviná B 14 9 1 4 350 : 293 19 

4 Polanka 14 8 1 5 378 : 273 17 

5 Krmelín  15 8 1 6 300 : 305 17 

6 Opava 14 8 0 6 314 : 315 16 

7 Ostrava B 14 4 2 8 283 : 368 10 

8 Paskov 14 1 0 13 269 : 395 2 

9 TJ TŽ Třinec 13 0 1 12 166 : 348 1 

KNiHOvNA 
V průběhu měsíce července a srpna, 

zůstává půjčovací doba nezměněna. 
Na Vaši návštěvu se těší a krásnou 
sluníčkovou dovolenou s dobrou kni-
hou přeje Vašicová Marie

9. ročník 
NOvÁ BĚlÁ POD 
OtevŘeNÝM NeBeM

Jménem OSJD si vás dovoluji po-
zvat na 9. ročník koncertu Nová Bělá 
pod otevřeným nebem, letos konaný  
20.8.2016 na hřišti TJ Sokol Nová 
Bělá. Naše pěvecké hosty doprovodí 
orchestr složený z hráčů Národního 
divadla moravskoslezského, které le-
tos bude partnerem koncertu.  Naše 
pozvání přijali ruský tenorista Valen-
tin Prolat a slovenský basista Martin 
Gurbal, oba sólisté opery Národního 
divadla v Praze. Dále by měla vystou-
pit sopranistka Gabriela Beňačková, 
zatím však je její vystoupení v jednání.

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem sponzorům, letos je to hlavně 
Hejtmanství MS kraje a Městský ob-
vod Nová Bělá.

Ludmila Doležílková

termíny akcí: 
24. - 26.6.2016 - Pouťové slavnosti  

(letní kino, házená, pouť) - hřiště TJ 

20. 8. 2016 – Výročí 120 let od zalo-
žení hasičského sboru, 20 let skupiny 
HEC, pořádá SDH Krmelín a skupina 
HEC, hřiště TJ Sokol Krmelín

27. 8. 2016 - Rozloučení s prázdni-
nami, pořádá místní sdružení ODS na 
hřišti TJ Sokol Krmelín

27. 8. 2016 - V DOLEKOP – fotbalo-
vý turnaj pro občany, I. ročník, hřiště 
v Dole TJ Sokol Krmelín

3. - 4. 9. 2016 - Výstava drobného 
domácího zvířectva, pořádá Svaz cho-
vatelů Krmelín, dům chovatelů

28. 9. 2016 - Výplaz na K1, pořádá 
starosta obce, Krmelínský kopec



Obec Krmelín, ul. Kostelní, 739 24  Krmelín čp. 70

Obec Krmelín pro připravovaný nový územní plán Krmelína shromažďuje podkla-
dy a informace o záměrech vlastníků pozemků na vymezení změn v území (tj. změn 
využití území nebo jeho prostorového uspořádání).

Pro nový územní plán je potřeba předložit záměr i v těch případech, kdy se po-
zemky nachází v návrhových plochách (zastavitelných územích atd.) podle účinného 
znění ‚Územní plán obce Krmelín‘ (územního plánu obce schváleného 26. června 
2002, ve znění změny č. 1 schválené 6. září 2006, změny č. 2 schválené 28. prosince 
2006, změny č. 3 vydané 11. května 2011)!

Návrh na změny využití ploch na území obce v Územním plánu Krmelín

a) Údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně jeho vlastnických nebo ob-
dobných práv k pozemku nebo stavbě na území Obce Krmelín

Jména a příjmení, datum narození, adresa (pro doručování):

Výčet pozemků (parcelních čísel) k. ú. Krmelín požadovaných k vymezení jako za-
stavitelných ploch nebo jiných změn v území:

Vlastnické nebo obdobné právo k uvedeným pozemkům:

b) Údaje o navrhované změně využití ploch

c) Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

Podpis navrhovatele (navrhovatelů) a datum

Podaný návrh bude po převzetí posouzen z hlediska jeho úplnosti a souladu s práv-
ními předpisy. V případě nedostatků bude navrhovatel vyzván, aby je v přiměřené 
lhůtě odstranil.
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Vysvětlivky

ad a) Údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně jeho vlastnických nebo 
obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území Obce Krmelín

např.:
Emanuel Král, nar. 1. 1. 1910
ul. Pod Dubem
739 24  Krmelín 999

Požadované pozemky ke změně: 224/1, 226/7 (část), 1013 (část), 1014, 1015/1, 3038/1.

Vlastník pozemků 226/7, 1013, 1014 a spoluvlastník pozemků 224/1 (podíl ½), 1015/1 
(podíl 1/3) a 3038/1 (podíl 1/8).
nebo:
 Jan Malátný, nar. 29.2.1992, a Marie Malátná, nar. 1.3.1991
 Ludvíka Deště 15
 700 30  Ostrava-Dubina
 Požadované pozemky ke změně: 1486/1, 1486/2, 1487/3.

 Vlastníci uvedených pozemků (SJM).

ad b) Údaje o navrhované změně využití ploch

Např.:
- pro výstavbu rodinných domů
- pro výstavbu výrobního zařízení – stájí pro chov koní o kapacitě asi 90 ks
- pro přestavbu samostatné stodoly na penzion o předpokládané výšce 36 m
- pro realizaci účelové komunikace s asfaltovou vozovkou o šířce 18 m pro tréninkové 

jízdy motokár, čtyřkolek apod. 
- pro vybudování rybníka s produkčním chovem kachen (asi 800 ks)
- pro zalesnění
- pro plantáže energetických dřevin apod.

ad c) Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

např.:
- zemědělský pozemek využívaný vlastníkem
- zemědělský pozemek v nájmu, v pachtu firmou Krkavec, a. s.
- oplocená zahrada se studnou
- samostatná stodola dříve sloužící k uskladnění zemědělských strojů
- zemědělsky nevyužívaný zamokřený pozemek
- zemědělsky nevyužívaný pozemek s porostem keřů apod. 



 
 
 

 
ANKETA 

ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR ZDARMA 
 

Obec dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval 
ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné 
procento (až 60 %) z celkového směsného komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na 
skládce, rozhodli jsme se maximálně podpořit systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ a odklonit tento druh 
odpadu z našich popelnic.  
Vedení obce je připraveno finančně přispět na pořízení kvalitních domácích kompostérů se životností 20 let, 
ale k tomuto však potřebujeme zjistit Váš zájem o tyto kompostéry. 
 
Kompostér 
Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získat kvalitní kompost. 
Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky. Objem je 1m3. 
 
Suroviny vhodné do kompostu:   
Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, 
kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných 
zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené 
zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů,hadry z přírodních tkanin. 

 
Zde odstřihnout 

 
V případě zájmu o bezplatné přidělení kompostéru vyplňte: 

 
Jméno a příjmení: _____________________________________________________________________ 
 
Ulice: __________________________________   Číslo popisné: ________________________________ 
 
V Krmelíně dne:__________________________   Podpis: _____________________________________ 
 

Vyplněný anketní lístek odevzdejte  nejpozději do  30.7.2016 na obecním úřadu 
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Občanské sdružení  
Diakonie Broumov 

vyhlašuje

SBÍRKU 
POUŽITÉHO OŠACENÍ

Sbírka se uskuteční :
5. 9. – 12. 9. 2016

Věci zabalené do igelitových pytlů či 
krabic, můžete odevzdat v době úřed-
ních hodin obecního úřadu v přízemí 
budovy.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme.

Diakonie Broumov
tel. : 224 316 800, 224 317 203

Novinky od sousedů  
Bystrouška je zpátky v oboře 

Potřetí od roku 1959 se objevila 
v hukvaldské oboře socha lišky Bys-
troušky. Poprvé byla odcizena již po 
dvou letech a od té doby byla nahraze-
na sochou, kterou jsme znali. Tato dru-
há verze sochy, ztvárněná sochařem 
Karlem Vávrou, zmizela z hukvaldské 
obory loni v noci z 26. na 27. květ-
na. Nový model sochy vytvořil sochař 
a specialista na 3D technologie Adam 
Krhánek. Socha lišky Bystroušky k hu-
kvaldské oboře neodmyslitelně patří, 
byla zde umístěna na památku první-
ho provedení opery Liška Bystrouška.

Oproti minulosti přibylo k památ-
níku také elektronické zabezpečení. 
Celý prostor je nyní hlídán kamerami 

Ze života farnosti 
Vážení krmelínští občané, 
rád bych vás všechny pozdravil ve 

dnech, kdy slavíme 20. výročí vzniku naší 
Ostravsko – opavské diecéze, do které 
patří i obec Krmelín. Současně bych vás 
chtěl informovat o dění, které v nejbližší 
době „vypukne“ kolem našeho kostela 
sv. Jana a Pavla. Po několikaleté teoretické 
přípravě nastává nyní již ryze praktická 
část, a to vlastní stavba našeho Centra se-
tkávání. Co je cílem? Umožnit se setkávat 
a komunikovat mezi sebou, sdělovat si 
zajímavosti, obohacovat se o zkušenosti 
každého z nás. Stěžejní myšlenkou zro-
du Centra setkávání byla idea být spolu 
i mimo bohoslužby, spojovat děti a mlá-
dež, komunikovat napříč generacemi. 

Byť nepředpokládám žádné problémy, 
přesto prosím o trpělivost a pochopení 
pro běžný stavební ruch, který zavládne 
u kostela. Předání díla farnosti je pláno-
váno do konce října t.r. 

Centrum setkávání, kromě společen-
ské místnosti pro 50 osob včetně ku-
chyňky, konečně po mnoha létech bude 
moci poskytnout také i důstojné sociální 
zařízení pro účastníky pravidelných mší 
svatých, pohřbů, svateb, ale také kon-
certů a dalších akcí, které jsou spojeny 
s životem občanů Krmelína. Mohu se také 
oprávněně domnívat, že stavba tohoto 
typu může sloužit i smysluplným projek-
tům obecního života. 

Těším se na společné setkávání všech 
lidí dobré vůle. 

Zároveň bych vás chtěl pozvat na pouť 
k svatému Janu a Pavlu do našeho koste-
la, kterou oslavíme slavnostní mší svatou 
v neděli 26.6.2016 v 8.45 hodin. 

Mons. Bohuslav novák, farář
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mateřská škola

Z naší mateřské školy … 
Školní rok 2015-2016 se chýlí ke konci, 

děti čekají vytoužené prázdniny – doba, 
kdy čas pro ně běží trochu jinak než ve 
školním roce - proto se mnohým dětem 
zdají prázdniny tak krátké. Sotva škola 
skončila, už se do ní vracejí zpátky. 

A tak je potřeba trochu zavzpomínat - 
na nové kamarády, které ve škole poznaly, 
na akce a prožitky s nimi spojené, které si 
pro ně připravily paní učitelky… 

Mohou vzpomínat na představení Diva-
délka „Smíšek“, divadélka „Ententýky“ a di-
vadélka „Slunéčko“, které nás pravidelně 
navštěvovaly v naší mateřské škole, návště-
vy Divadla loutek v Ostravě. Přijelo k nám 
Sférické kino – děti poznávaly „Tajemství 
lesních stromů“, také nás navštívil čert a Mi-
kuláš a uskutečnilo se „Čertovské setkání 
s rodiči“, dokonce s besídkou a nadílkou. 

V dubnu jsme pro děti připravili zají-
mavé setkání – a to s dravými ptáky (orel, 
káně, jestřáb, sokol, sova) na zahradě naší 
mateřské školy. Jejich poznávání bylo pro 
děti velikým zážitkem. 

Další setkání se zvířátky se uskutečnilo 
ve Studénce na Jarošově statku. 

Děti také navštívili HZS v Ostravě a ha-
sičská technika byla pro všechny přímo 
k obdivování. Stejně silný zážitek si přivezli 
z Planetária v Ostravě. 

V lednu jsme vyrazili na hory – do rekre-
ačního střediska Bílá, kde děti mohly celý 
týden vyzkoušet, jak je krásné lyžování, 
sníh a radost ze zvládnutého lyžařského 
umění. 

Celý školní rok jsme jezdili plavat do 
ZŠ V. Martínka v Brušperku a tam zase 
děti získaly nejen další sportovní doved-
nosti, ale hlavně zkušenost, že plavání patří 
k nejzdravějším sportům. Dochází při něm 
mimo jiné k všestrannému rozvoji svalstva 
a k zvyšování kapacity plic. 

U příležitosti Dne matek jsme přivítali 
všechny rodiče a každá třída si pro své 
nejmilejší maminky připravila besídku 
a děti ukázaly, co všechno se v mateřské 
škole naučily. 

V závěru školního roku nás čekaly dva 
ozdravné pobyty – v Jeseníkách, v Lázních 
Lipová (začátek června) a druhý v Chor-
vatsku – Biograd na Moru (začátek čer-
vence). 

30. června se rozloučíme s 22 předško-
láky, kteří ukončí docházku do mateřské 
školy a čeká je nástup do 1. třídy základní 
školy. Přejeme jim hodně úspěchů a samé 
jedničky. 

Děkuji za všechny připravené akce 
a programy všem pedagogickým i provoz-
ním pracovnicím, za ochotu spolupracovat 
a tvořivě konat. 

Přeji všem dětem hezké a slunečné 
prázdniny a v září radostný návrat do 
svých tříd ve svých školách. 

Jitka Janková, ředitelka mateřské školy 

Poděkování  
Chtěli bychom touto cestou po-

děkovat manželům Bočkovým, kteří 
umožnili žákům páté třídy umístit 
svoje tablo do výlohy svého pekařství.

Další poděkování je určeno man-
želům Michalcovým, jež své prostory 
sálu pohostinství Na Benátkách po ně-
kolik pátků propůjčili k nacvičování 
závěrečného vystoupení páťáku. Ti si 
připravovali krátký program, jako své 
překvapení na školní akademii. Ta se 
konala 21. 6. 2016 v těchto prostorách, 
a to za jim také patří velký dík.

Za žáky páté třídy a jejich rodiče 
Yveta Kovalčíková
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talentované krmelínské děti
TOMÁŠ HOLBEIN se ve školním roce 

2015-2016 zúčastnil několika kol různých 
matematických a logických soutěží. 
V Logické olympiádě, kterou organizuje 
Mensa ČR se v nominačním kole umístil 
na 45.-46 místě z 1539 účastníků a tím po-
stoupil mezi 53 nejlepších řešitelů z kra-
je. V krajském kole Logické olympiády, 
která se konala na půdě Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, se umístil  na 
30. místě.

Dne 23.3. 2016 se pak zúčastnil okres-
ního kola matematické soutěže Pythago-
riáda, kam postoupil ze školního kola. 
Okresní kolo Pythagoriády se konalo 
na ZŠ Petra Bezruče ve Frýdku-Místku 
a Tomáš se zde umístil na postupujícím 
34. 43. místě. Krajští koordinátoři Národ-
ního institutu dětí a mládeže zpracová-
vají statistické údaje úspěšných řešitelů 
a zpracované výsledky včetně pořadí ře-
šitelů za daný kraj odešlou do 30. 6. 2016.

DOMINIK PALMI - žák druhé třídy 
základní školy, který ve své kategorii vy-
hrál školní kolo v recitaci, reprezentoval 
15. 3. 2016 Krmelín v okresním kole Ce-
lostátní přehlídky dětských recitátorů v I. 
kategorii. I když do dalšího kola již nepo-
stoupil, zaslouží si pochvalu a doufejme, 
že ho tato zkušenost motivuje k dalším 
úspěchům.

Žáci druhého ročníku
Žáci druhého ročníku ZŠ T.G.Masa-

ryka byli pozváni Klubem Krmelínských 
důchodců, aby vystoupili dne 12.5.2016 
na jejich setkání k svátku matek. Děti 
pod vedením p.učitelky D.Kovalové si 
připravily malý muzikál Kočky. V něm 
nespokojená dívka se ve snu dostává mezi 
kočky, poznává jejich těžký život a ráda 
se probouzí zpátky do máminy náruče.
Organizátoři žáky odměnili sladkostmi. 
Muzikál ještě jednou bude zopakován na 
akademii školy 21.6. v 16 h v sále restau-
race na Benátkách, kde srdečně zveme 
občany Krmelína./    

Mgr.D.Kovalová/

foto: Eva Palmiová

Poděkování  
Ráda bych poděkovala panu Filipu 

Hessovi za všechny děti z naší ZŠ, kte-
rým na vlastní náklady zajistil ke Dni 
dětí velký skákací hrad. Váš nesobec-
ký dar vykouzlil úsměvy na dětských 
tvářích, daroval jste jim zážitek plný 
radosti, na který nezapomenou. Velice 
si toho vážím.

Unie rodičů přidala balónky a ba-
líčky se sladkostmi a děti si svůj den 
opravdu užily.

Za Unii rodičů Regína Otáhalová
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základní škola

Poděkování
Vedení ZŠ TGM Krmelín děkuje panu 

Filipu Hessovi, který formou sponzorské-
ho daru zajistil skákací nafukovací hrad 
u příležitosti Dne dětí.

Líbil se našim prvňáčkům Den dětí? 
Posuďte sami.

Dneska byl Den dětí. 
Byla jsem na skákacím hradu. Moc se 

mi to líbilo. Dostali jsme sladkosti. Bylo 

to moc prima. Mám radost. Paní učitelka 
taky skákala na skákacím hradě. Anežka 

Den dětí byl krásný. Byla jsem na 
skákacím hradě. Dostala jsem balíček, 
balónek a omalovánky. Byl to super den. 
Paní učitelka si také sjela na skákacím hradu. 

Moc se mi to líbilo. nela J.

foto: Mgr. Jarmila Adámková

foto: Mgr. Jarmila Adámková

Pátá…
Zvonek zvoní, škola končí…

Tuto písničku budou teď páťáci trénovat 
celý měsíc červen, aby si ji mohli „naplno“ 
zazpívat 30. června, kdy budou naposledy po 
5. letech opouštět budovu krmelínské školy.
A jaký byl ten poslední rok? Náročný a zá-
roveň úspěšný.
Děti zhodnotily všechny své dovednosti, 
které načerpaly během celé své školní do-
cházky.
Zúčastňovaly se soutěží jak vědomostních, 
tak sportovních, recitačních, pěveckých.

Ve vybíjené smíšených družstev v ob-
lastním kole ve Fryčovicích skončili na 
4.místě, družstvo dívek se však probojo-
valo až do okresního kola, kde se holky 
umístily rovněž na krásném 4. místě.

Sportovní rok zakončili páťáci velmi 
úspěšně na Atletickém trojboji v Brušper-
ku. Za naši třídu bojovali : Saša Balcarová, 
Petra Slavíková, Tonda Koděra a Tomáš 
Holbein. Všichni přispěli k tomu, že se 
naše škola umístila na krásném 2. místě 
v oblastním kole.

Do pěvecké soutěže Karaoke v Bru-
šperku se přihlásily Sára Bonito a Karolína 
Jarolímová. Ve velké konkurenci zvítězila 
Karolína ve své kategorii s písní Šaty dělaj 
člověka.

Do soutěže  Logická olympiáda se při-
hlásilo 10 žáků, Tomáš Holbein postoupil 
do okresního kola.

Soutěže Matematický klokan se zú-
častnilo 21 žáků. Nejlepšími řešiteli byli 
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Tomáš Holbein (postoupil do krajského 
semifinále), Dalibor Brož, Tonda Koděra 
a Saša Balcarová.

Školního kola Pythagoriády se zúčast-
nilo 22 žáků. Tomáš Holbein postoupil do 
okresního kola, kde se umístil v 1. polovi-
ně). Dalšími úspěšnými řešiteli byla Adéla 
Chmelová, Markéta Zdráhalová a Ema 
Mytyzková.

Jako již každým rokem se žáci 5. roční-
ku účastnili SCIO testování. Testování se 
účastnilo všech 23 žáků. Výsledky žáků 
naší školy se v matematice řadí mezi lepší 
průměrné školy, v českém jazyce mezi 
průměrné školy. Extrémně dobrých vý-
sledků dosáhli v matematice Tomáš Hol-
bein a Adéla Chmelová (percentil 92), 
v českém jazyce Karolína Jarolímová 
(percentil 95) a Lucie Sochorková (per-
centil 82).

Ve všech těchto aktivitách žáci nasbí-
rali mnoho zkušeností, které pak mohli 
zúročit např. u přijímacích zkoušek .

Sedm dětí z naší třídy se přihlásilo ke 
studiu na střední školu a všichni byli při-
jati! Gratulujeme! Ostatní nastoupí do 
6. třídy na základní školu v Brušperku.

Všem „svým„ dětem přeji mnoho úspě-
chů v dalším studiu.

Děkuji touto cestou rodičům, kteří po 
celých pět let pomáhali při organizaci růz-
ných akcí pro  děti naší třídy (vánoční pe-
čení perníčků, podzimní výroba kompotů, 
organizace prací na zahradě, atd.)

Děkuji také panu Holbeinovi za výro-
bu třídního tabla, kterého jste si už určitě 
všimli za výlohou Pekařství Boček.

Nyní nás tedy čekají poslední dny „prá-
ce“ a pak Hurá na prázdniny!

Mgr. Jarmila Adámková, tř. učitelka

foto: Mgr. Jarmila Adámková

základní škola
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Slavnost slabikáře
17. května se konala v naší škole malá 

slavnost pro žáčky I. třídy - Slavnost slabi-
káře. Tato akce se skládala ze dvou částí. 
V té první předvedly děti pohádku Para-
plíčko, kterou nacvičily se svou tř. učitel-
kou. Ve druhé části se pochlubily svými 

čtenářskými dovednostmi před svými 
rodiči i prarodiči.

Za své výkony byly odměněny velkým 
potleskem, knihou a sladkostmi. Nechy-
bělo ani dětské šampaňské.

Mgr. Romana Tylečková, tř. učitelka

foto: Mgr. Romana Tylečková                 

vyhodnocení fotografické soutěže 
První část fotografické soutěže měla 

velice slabou účast, a proto jsme se roz-
hodli ji dále prodloužit do konce roku 
2016. Doufáme, že tentokráte se zapojí 
více účastníků a budeme mít možnost 
vybrat další krásné fotografie naší obce. 
Podrobné podmínky najdete na webo-
vých stránkách obce.

Vítězem prvního kola se stal pan Ja-
roslav Jiříček, který poslal soubor svých 
fotografií, z nichž nejúspěšnější podle 
porotců bylo foto „Zimní pohled z krme-
línského kopce“.

Na druhém místě se umístila fotografie 
Táni Trojanové „Naše ulice“.

Za komisi pro kulturu a školství děkuje 
Ing. Yveta Kovalčíková

foto: Jaroslav Jiříček

základní škola
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Sběr odpadu
V sobotu 18. června 2016 v době od 8 

do 12 hodin budou na tradičních místech 
v obci rozmístěny kontejnery na sběr vel-
koobjemového odpadu:
1/ ulice Stará cesta
2/ plocha za prodejnou Hruška – vedle 

Sportovní haly 
3/ ulice Na Brodě – před budovou České-

ho svazu chovatelů
4/ ulice Záhumenní – před napojením na 

ulici Paskovskou
5/ křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za 

Křížem
6/ parkoviště u silnice I/58 vedle hostince 

„Na Světlově“
7/ ulice Hajní – před bytovými domy

V areálu bývalé autolakovny na ulici 
Zahradnické bude umístěn kontejner na 
sběr elektroodpadu. 

Poslední termín svozu velkoobjemo-
vého odpadu v letošním roce je plánován 
v sobotu 1. října rovněž v době od 8 do 
12 hodin.

Mobilní sběrna  na nebezpečné odpa-
dy bude přistavena v pátek 30. září 2016 
v době od 12 do 17 hodin na parkoviště 
před Hasičský dům, následně v sobotu 
1. října 2016 bude přemístěna na parkovi-
ště u silnice I/58 vedle hostince „Na Svět-
lově“ a otevřena v době od 8 do 12 hodin.

Na některých exponovaných místech 
podél hlavních průtahů obcí u silnice 
I. třídy (ulice Staroveská) a silnice II. tří-
dy (ulice Stará cesta, ulice Brušperská) 
se ukazuje, že nádoby na sběr separova-
ného odpadu, zejména plastů, jež jsou 
dle obecně závazné vyhlášky obce urče-
ny pro potřebu využívání našimi občany, 
zapojenými do systému nakládání s ko-
munálním odpadem, jsou ve velké míře 
využívány i cizími občany, projíždějícími 
obcí. Neuspokojivá situace v oblasti ne-
ustálého nedostatku objemu sběrných 
nádob byla řešena se svozovou firmou 
OZO Ostrava s. r. o. s výsledkem zvý-
šení četnosti týdenního odvozu plastů 
z dosavadních dvou na tři odvozy, a to 
v pondělí, středu a v pátek s platností od 
01.05.2016. 

informace

výzva redakční rady
I nadále trvá výzva k občanům, aby zapůjčili, po-

kud doma mají, historické fotografie Krmelína, nebo 
staré dokumenty, pro potřebu přípravy kalendáře 
obce Krmelín na rok 2017. 

Fotografie můžete zaslat naskenované na e-mai-
lovou adresu krmelin@krmelin.cz nebo přinést na 
Obecní úřad Krmelín, kde budou naskenovány, po-
případě ofoceny.

Děkujeme, členky redakční rady zpravodaje Krmelína.
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informace

Kanalizace a ČOv Krmelín 
Úspěšným průběhem kontrolních 

prohlídek v rámci správního řízení pro 
uvedení stavby do trvalého provozu 
jsme získali souhlas s napojením všech 
nemovitostí ve spádové oblasti realizo-
vané kanalizační sítě. Do provozu byly 
spuštěny i čerpací stanice č.2 na ulici 
Paskovské a čerpací stanice č.3 na ulici 
V Zahradách. Všem do úvahy přicháze-
jícím vlastníkům nemovitostí jsme doru-
čili výzvu k připojení na kanalizační síť 
s pokyny a protokolem o připojení. Po-
kud někdo výzvu s pokyny a protokolem 
neobdržel, prosíme o podání informace 
o této skutečnosti na obecní úřad. 

Byli bychom rádi, aby k napojení ne-
movitostí na kanalizační síť docházelo 
co nejdříve a vytvořily se podmínky pro 
průkaz čistících schopností realizované 
technologie čistění, které musí příjemce 
dotace  obec Krmelín prokázat v rámci 
závěrečného vyhodnocení akce nejpoz-
ději do konce října 2016. 

Úspěšným jednáním se Státním 
fondem životního prostředí ČR byly 

zvýšeny způsobilé náklady na podíl 
realizovaných veřejných částí přípojek 
a hlavních řádů, což reprezentuje navý-
šení dotace o cca 6 650 000 Kč. Dodatek 
č.1 ke stávající smlouvě na realizovaný 
rozsah kanalizační sítě byl oboustran-
ně podepsán a schválen zastupitelstvem 
obce. 

V rámci získané dotace na projek-
tovou přípravu dokončení kanalizační 
sítě pro zbývající nepokrytou část obce 
byly majitelům nemovitostí předány 
dotazníky a smlouvy nutné k zajištění 
potřebných geodetických a projekčních 
prací. Třetina vlastníků nemovitostí nám 
dosud požadované podklady nepředala. 
Prosíme proto touto cestou, aby tak uči-
nili v co nejkratší době. Bez těchto poža-
dovaných údajů nelze zpracovat kvalitní 
projektovou přípravu dokončení kanali-
zační sítě v obci včetně možných neshod 
při následné realizaci.  

Za pochopení děkuje 
Ing. Jiří  Černík 

Poděkování: Neměli bychom mluvit při jídle
Už je to víc než  rok, mnoho osobních událostí posunulo čas, přesto jsem neza-

pomněla a chci poděkovat panu Rostislavovi Grossovi. Zachránil mi zdraví, ne-li 
život, v restauraci Nautilus.

Obědvala jsem se známými a u stolu jsme se bavili, jak už je to  zvykem. Stává 
se to, obzvláště staršímu člověku, že mu zaskočí sousto jídla. Najednou jsem se 
dusila a naštěstí tam byl pan Rostislav Gross, který také obědval s rodinou. Skočil 
ke mně, začal stlačovat hrudník a já jsem slyšela jak říká „volejte sanitku“. Potom 
takovým zvláštním chvatem zajel pod žebra, nadzvedl, stlačil a sousto bylo venku. 
Určitě bych  dopadla špatně, kdyby tam pan Rosťa nebyl. Ještě jednou díky.

Jana Pchálková
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Čekají nás vyšší kvóty, 
Češi je mohou zvládnout

Podle nové legislativy by roce 2016 měl 
každý z nás ročně odevzdat k recyklaci 
zhruba 7 kg starého elektra, což bylo ještě 
před pár lety nepředstavitelné množství. 
Nakonec to ale opravdu dokážeme.

Podle původního požadavku evropské 
směrnice bylo určeno, že se musí v každé 
členské zemi ročně vysbírat nejméně čty-
ři kilogramy elektroodpadu na každého 
obyvatele. Na každého obyvatele České 
republiky včetně dětí nyní připadá kolem 
pěti kilogramů reálného sběru. V roce 
2016 ale vstoupil v platnost již zmíněný 
nový způsob výpočtu těchto kvót, který 
tuto kvótu významně navýšil.  Doposud 
jsme však bez problémů požadavek evrop-
ské směrnice plnili, dokonce i s rezervou. 

Česká republika bude muset podle 
nových parametrů zajistit sběr a recy-

klaci takového množství vysloužilého 
elektra, jaké odpovídá 40 procentům 
hmotnosti prodaných nových spotřebi-
čů průměrně za tři roky zpětně. Roč-
ně se u nás prodá zhruba 175 000 tun 
elektrozařízení, každý z nás by tedy měl 
odevzdat k recyklaci minimálně zmíně-
ných sedm kilo.

Předběžné výsledky sběru v roce 2015, 
které jsou k dispozici naznačují, že by 
se to mohlo podařit. Jen sběrnými mís-
ty vytvořenými kolektivním systémem 
ELEKTROWIN prošlo od ledna do října 
na 30 000 tun starých spotřebičů, což od-
povídá celoročnímu sběru v roce 2014. 
Věříme, že především díky podpoře širo-
ké veřejnosti, které není lhostejný osud 
naší planety, i novou vyšší kvótu letos 
opět s rezervou naplníme.

Aktuálně: Připravují se dotace 
na podporu šetrného hospodaření s vodou 

Možná na stavbu získáte dotaci.
Ministerstvo životního prostředí připra-

vuje další dotační program: Je zaměřený na 
šetření vodou. Dotace je určena  pro majitele 
rodinných domů a zahrad. na co konkrét-
ně? na stavbu nádrží a jezírek na dešťovou 
vodu. 

Tento program je ve stádiu přípravy. Má 
pracovní název Modrá úsporám. Rozběh-
nout by se mohl už letos na podzim. Podá-
vání žádostí by měl opět řešit Státní fond 
životního prostředí.

Táňa Trojanová

informace

foto: Jaroslav Jiříček                                   
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Dodržování obecních vyhlášek 
v neděli bez sekaček

Od 1. července 2015 má obec Krme-
lín Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2015 
- o nočním klidu a regulaci hlučných 
činností, kterou je třeba dodržovat, ať se 
nám to líbí nebo ne. Každý je povinen 
zdržet se o nedělích a státem uznaných 
dnech pracovního klidu v době od 6.00 do 
22.00 hodin, veškerých prací, spojených 
s užíváním přístrojů způsobujících hluk 
(např. sekaček, křovinořezů apod.).

Věřím, že to není jen vyhláška, která 
stanoví pro naše občany pravidla, ale že je 
to i zdravý rozum a ohleduplnost k souse-
dům a spoluobčanům. Doufám tedy, že si 
letos na svých zahradách užijeme neděle 
v klidu a odpočinku

Spalování trávy

Jelikož obec nemá ve své nabídce po-
pelnice na bioodpad zdarma, je povole-
no spalovat suché rostlinné materiály, 
a to ve dnech pondělí – čtvrtek od 8.00 
do 18.00 hodin. Přesná pravidla najdete 
v OZV č. 10/2015. Opět apeluji na zdravý 
rozum, když už se rozhodnete k této čin-
nosti, abyste jí neotravovali okolí.                                                                   

Naši čtyřnozí mazlíčci

V obci máme hlášeno 254 psů. Některé 
jejich majitele se svými mazlíčky vídáme 
na pravidelných procházkách. Opět má 
obec ošetřeno, jak se má majitel chovat na 
veřejných prostranstvích OZV č. 9/2015, 
jsou zde stanoveny oblasti zákazu vstupu 
se psy, ale hlavně to, že na celém území 
obce je, kromě parcely č. 300/2, pohyb 
volného pobíhání psů zakázán. Za samo-
zřejmost se pokládá, že si majitel psa po 
něm uklidí jeho exkrementy. Není vůbec 

příjemné, do takové hromádky šlápnou, 
ale snad ještě horší je najet do ní sekačkou. 

veřejná zeleň

Další důležitá OZV č. 11/2015 se týká 
ochrany životního prostředí, zeleně v zá-
stavbě a ostatní veřejné zeleně. Vlastník, 
nebo uživatel VZ je povinen zeleň udržo-
vat formou pravidelných sečí. Četnost sečí 
je stanovena minimálně 3x ročně. 

Povinnost sekání trávy a plevele

Na území obce, jsou některé neudržova-
né a zaplevelené pozemky. Přitom ze záko-
na existuje povinnost sekání trávy a plevele!

Tuto povinnost stanovuje zejména: Zá-
kon č. 334/1992 Sb., o ochraně zeměděl-
ského půdního fondu. Dle tohoto zákona 
musí hospodařit na zemědělském půdním 
fundu vlastníci nebo nájemci pozemků tak, 
aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetě-
zec a zdroje pitné vody škodlivými látkami 
ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existen-
ci živých organismů, nepoškozovali okolní 
pozemky a příznivé fyzikální, biologické 
a chemické vlastnosti půdy a chránili obdě-
lávané pozemky podle schválených projektů 
pozemkových úprav. Zákon č.326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, který v ustanovení §3 
odst. 1 písmo a) zakotvuje povinnost zjišťo-
vat a omezovat výskyt a šíření škodlivých or-
ganismů včetně plevelů tak, aby nevznikla 
škoda jiným osobám nebo nedošlo k poško-
zení životního prostředí anebo k ohrožení 
zdraví lidí nebo zvířat 

Děkujeme všem, kteří se obecními vy-
hláškami i zákony řídí.  

Ing. Yveta Kovalčíková

informace
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Novela zákona o ovzduší přináší změny 
pro užívání kotlů na tuhá paliva

Dle zákona o ovzduší 
č. 201/2012 Sb. budou od 
roku 2016 muset všichni, kdo 
topí tuhými palivy, absolvovat 
každé dva roky povinné kont-
roly kotlů. Vyplývá to z novely 
zmíněného zákona, jež byla 
schválena sněmovnou. Před-
pokládá se v ní pravidelná 
revize domácích kotlů, pod-
míněná nemalými a na desítky 
tisíc vyčíslenými sankcemi. Jak se tedy 
zachovat a co udělat, abychom předešli 
problémům?

Jak to má probíhat? 

Žádné kontroly v domácnosti ani 
narušení soukromí nebudou. Na požá-
dání obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností budou lidé předkládat sami 
potvrzení o tom, že jejich kotel na tuhá 
paliva je správně instalován, dobře provo-
zován a celkově udržován v souvztažnosti 
s pokyny výrobce a se zákonem. Pokud 
potvrzení nepředloží, bude jim hrozit 
až dvacetitisícová pokuta, a vyšší pak – 
až 50 tisíc korun – za předpokladu, že 
bude v kotli používat paliva, která jsou 
zakázána (odpady, uhelné kaly). První 
revize je povinná do 31. prosince 2016. 
Oproti tomu kontroly plynových kotlů 
jsou povinné již dnes. Cena jedné revize 
se seřízením kotle činí okolo 1.500,– Kč. 

Přísnější pravidla 

Nová právní norma zpřísňuje celkové 
požadavky na kotle. Hodnotí se jejich 
účinnost, emise, bezpečnost a celková 
efektivita se základními parametry. Kotle 

jsou dle těchto kritérií násled-
ně rozděleny do pěti emisních 
tříd. Mezi ty nevhodné patří 
kotle třídy 1 a 2. Ty by revize-
mi od roku 2016 neprošly. Od 
1. ledna 2014 je možno prodá-
vat jen kotle 3., 4. a 5. třídy, 
a od 1. ledna 2018 bude po-
voleno prodávat kotle pouze 
4. třídy a vyšší. Zákon by svý-
mi pravidly měl řešit i případy, 

kdy do kotlů 1. a 2. třídy lidé přikládají 
odpad a zamořují okolí a sousedství dý-
mem a zplodinami z nevhodného topiva. 
U moderních kotlů, které mají automatic-
ké přikládání, to praktikovat nelze. 

Jaký je správný a vhodný kotel? 

Má-li tedy někdo přes 10 let starý kotel 
na tuhá paliva, zpřísněným požadavkům 
nevyhoví. Bude tudíž nutná jeho výmě-
na za modernější. Ideálně nový efektiv-
ní kotel vyšší třídy. Ten je sice finančně 
náročnější, ale při provozu se náklady 
vrátí hospodárnějším fungováním kot-
le, který spotřebuje nejen méně paliva 
při celkem komfortní obsluze, ale ušetří 
i čas. Na výběr je mnoho možností – mo-
derní elektrokotle, solární systémy, te-
pelná čerpadla, kondenzační plynové či 
dřevozplynující kotle anebo automatické 
kotle na pelety. Všechny jsou ekologické 
i ekonomické. V závěru ušetří asi 15 – 26 
% nákladů oproti starým kotlům. Navíc 
zvolíte-li jiná než čistě tuhá topiva, uspo-
říte do budoucna též za spotřební i eko-
logickou daň, která se zvyšuje. 

Užitečný odkaz: Zákon o ovzduší 
č. 201/2012 Sb.       Ing. Yveta Kovalčíková

informace
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Rozhovor se zastupitelem  Petrem Máchou
1) Informovanost občanů ze strany 

obce není moc dobrá, obecní hlášení bývá 
v některých lokalitách špatně slyšet. Jaká 
je šance, že hlášení budou zveřejněna 
alespoň na webu obce? Co brání tomu, 
aby občané, kteří se dobrovolně zaregis-
trovali, dostávali informace na své mai-
lové adresy? 

S rozmachem staveb po území Kr-
melína samozřejmě dochází k tomu, že 
do těchto lokalit je špatně slyšet hlášení 
místního rozhlasu. Moderní řešení této 
situace je více. Můžou to být registrovaná 
telefonní čísla k číslu popisnému, na které 
dorazí zpráva sms, či na registrovaný mail. 
Otázkou zůstává, kolik lidí s sebou nosí 
mobily, ba dokonce mají zapnutá „data“ 
pro příchozí mail. Většina občanů starší 
generace čeká, až se ozve píseň a následné 
hlášení, třeba i o prodeji zeleniny v dopo-
ledních hodinách. Natož toto hlášení pro 
aktuálně pracující je bezpředmětné, pro-
tože většinou nejsou v tuto dobu v obci. 
Ani jedním z řešení se nezavděčíme všem. 
Do budoucna uvažujeme o kombinaci 
těchto hlášení, které nás budou informo-
vat a nebudou pro obec nákladné. 

2) Myslíte si, že založení nové komise 
pro kulturu, školství a sport, jejímž jste 
členem, byla pro občany přínosem? Co 
má komise na starosti a jaké má kom-
petence? 

To zda je, či není komise přínosem, se 
bude hodnotit po určitém čase. Je pravda, 
že v komisi se sešli lidé, kteří jsou aktivní 
i v jiných spolcích naší obce. Začínáme 
komunikovat a řešit problémy společně. 
Toto vede k větší informovanosti o akcích 
mezi námi a následně, se tyto informace 
přenášejí dál. Z mé strany je to pohled 
k lepšímu. 

Činnost této komise může mít velmi 
široký obzor, nyní slouží jako poradní or-
gán rady obce. Co nás čeká do budouc-
na? To se bude zřejmě odvíjet od činnosti 
a požadavků ostatních spolků v obci. 

3) V naší obci máme tři radary, které 
nás mají upozornit, jakou rychlostí pro-
jíždějí auta po cestách. Jsou vybaveny 
statistickými údaji, které vyhodnocují 
celkovou situaci jízd, jako tomu je na-
příklad v jiných obcích (Kozlovice)? 

Naše „radary“ nejsou osazeny snímači 
pro statistiku údajů, jsou to pouze klasic-
ké ukazatele rychlosti. Samotná statistika 
je jen souhrn údajů, na jejichž základě 
zjistíme rychlostní a časové údaje. Tyto 
měřice rychlosti jsou orientační informací 
o aktuální rychlosti pro řidiče vozidel. 
Následně je to jen na jejich uvědomění, 
zda zpomalí či ne. 

Osobně nevidím přínos statistik tohoto 
měření, abych sledoval kdy a kolik tam 
někdo jel. Navíc se osobní údaje nesmí 
ani zveřejňovat. Kalibrované radary vlast-
ní Policie ČR, a pokud se tyto statistiky 
rozšíří, stojí to za to! 

4) Ostrava, ale i jiné obce zavedli zdar-
ma popelnice na bioodpad. Proč Krme-
lín nemá alespoň nějakou formu, např. 
velkoobjemové, zdarma? Podpořil byste 
takové řešení? Myslíte si, že se blýskne 
se na dobré časy i u nás v oblasti velko-
objemové bio popelnice? Dočkají se ji 
naši spoluobčané? 

To, že zavedli ve městech popelnice na 
bioodpad, bylo nevyhnutelným řešením. 
Veškeré volné plochy z měst mizí a jsou 
tam vystavěny supermarkety, nebo parko-
viště. Pro toto je ideální řešení svést to na 
jedno místo a následně si s tím poradit. 
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Na vesnici to vždy fungovalo tak, že 
si každý svůj bioodpad likvidoval sám 
a následně si tím přihnojil zahradu, aby 
měl větší „kobzole“. Dnes si lidé kupují 
pozemky a nechtějí mít na zahradě ani 
kompostér a je jednodušší to nazvat od-
padem a objednat popelnici. 

Zde bych neviděl situaci ve službách, 
ale je možné, že se najde firma v okolí, 
která to bude „bio“ odpady kompostovat 
a produkovat kvalitní humusovou hlínu. 
Nabízí se zde i možnost výroby bioplynu 
z posečené travní fytomasy, či fytopalivo 
k následnému vytápění. Toto téma je zatím 
daleko. 

5) Víme o Vás, že se angažujete ve 
výchově mládeže mladých Sokolů, ale 
i spolku KONDOR. Můžete nám říci, 
kolik dětí z Krmelína ho navštěvuje, jak 
byla využita dotace, kterou tato skupina 
dostala od obce? 

Pracuji ve více neziskových spolcích, 
což mi zajišťuje značnou časovou vytíže-
nost. Jedním z těchto spolků je dětská 
organizace KONDOR, jejíž náplní je i po-
řádání letních dětských táborů ve Vítkově 
– Podhradí. A právě tímto směrem směřují 
dotace z naší obce. Každý rok je nutno 
opravit část základny, podsady stanů, či 
zakoupit nové celty – říká se tomu mate-
riálové zabezpečení. Vyúčtování probíhá 
dle nastavených pravidel obce a koncepce 
žádosti. Účast „Krmeláků“ na našich ak-

cích stoupá, ať jsou to zájezdy, nebo Tou-
lání s KONDOREM. Táborů se pravidelně 
účastní okolo třiceti dětí z Krmelína, což 
považuji za velice kladné číslo. 

6) Co říkáte na situaci kolem výstavby 
hal? Jak můžete Vy sám, jako člen před-
stavenstva , kterému dali občané plnou 
důvěru, hájit zájmy občanů v kauze vý-
stavby hal? 

Situace kolem výstavby hal je aktuál-
ně velmi citlivé téma. Když sleduji situaci 
ohledně uvedeného projektu, je velmi po-
těšující vidět, kolik občanů si uvědomuje, 
kde bydlí a na čem jim záleží. Původním 
plánem dřívějších zastupitelů bylo rozví-
jet řemeslo a menší průmysl, od tohoto 
se rozvíjel „Územní plán“. Tehdy začaly 
propouštět zaměstnance velké podniky, 
jako byly Vítkovice. Začínala nová doba 
podnikání, kde malí dodavatelé poskytují 
služby a dodávky „větším“ – to bylo cílem 
naší průmyslové zóny. 

I mým přáním, názorem je, že kolem 
vesnice by se měly pěstovat brambory, či 
pšenice. Bohužel však tento krajinný prvek 
je na ústupu a nahrazují je růstově tyto pro-
jekty. Samostatný boj jednoho zastupitele 
je těžký, ale v momentu spojení zastupi-
telstva a s podporou občanů, kterým není 
lhostejný rozvoj naší obce, tento podnika-
telský záměr nemusí být realizován.

Otázky kladly členky redakční rady na 
náměty občanů. Děkujeme za odpovědi.

Oprava silnice ii/486 Krmelín 
V průběhu 7. měsíce roku 2016 dojde k částečné uzavírce silnice II/486 v obci 

Krmelín (ulice Brušperská a Bělská) z důvodu opravy živičného krytu v délce 1 580 m 
s návazností na předchozí úseky. V tuto dobu bude silnice částečně uzavřena. Aktu-
ání informace naleznete na webových stránkách http://www.ssmsk.cz/index.php/ 
dopravni-informace.
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vítání občánků
V salonku obecního domu proběhlo 

v neděli 29. května 2016 letošní první 
„Vítání občánků“ do života. Paní MUDr. 
Jana Paličková, předsedkyně Komise pro 
občanské záležitosti při Radě obce Krme-
lín s kolektivem spolupracovnic uvítala 
osm nejmenších spoluobčánků naší obce.

Obec Krmelín byla nucena od roku 
2013 z důvodu legislativních změn změ-
nit pravidla pro tradiční a oblíbenou akci 
„Vítání občánků“. Pozváni na ni jsou pou-
ze zákonní zástupci dítěte, kteří vyplní 

formulář se souhlasem k použití jejich 
osobních údajů pro tento účel. Formulář 
je možné nalézt na internetových strán-
kách www.krmelin.cz v sekci Úřad obce, 
tistkopisy, případně vyplnit přímo v kan-
celáři obecního úřadu. Obec na zákla-
dě tohoto dokumentu bude moci využít 
uvedené osobní údaje a následně doručit 
rodičům pozvánku na Vítání občánků.

Nejbližší vítání občánků je plánováno 
na podzim tohoto roku.

Hana Plačková

foto: Hana Plačková                                   

informace
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120 let od založení místního hasičského spolku
V letošním roce uběhne 120 let od doby, 

kdy byl roku 1896 založen místní hasičský 
spolek. O rok dříve se stala v obci velká 
událost, která ovlivnila vznik hasičské jed-
notky v Krmelíně. 

Dne 1. října 1895 byla postižena naše 
obec hrozným požárem. Po 2 hodině odpo-
ledne byl založen šestnáctiletým tulákem 
Štefkem z Morávky ve stodole u rolníka AL. 
Šímy čís. 10 v Krmelíně požár. Jelikož oby-
vatelé obce byli zaměstnaní vykopáváním 
brambor na poli a panovalo velké sucho 
a vítr, požár se rozšířil i na okolní budovy, 
neboť střechy budov byly pokryty slámou. 
Ohněm byly zachváceny 3 stavení a stodoly 
v Krmelíně. A to již  jmenovaného Al. Šímy 
č. 10, Josefa Štýbra č. 11 a Františka Bedná-
ře č. 50. Požár se rozšířil i na osadu Starý 
Dvůr, kde lehlo popelem celkem 7 obyt-
ných stavení a 8 stodol, a to stavení a stodo-
la Aloise Hlavenky č. 1, Karla Mytýska č. 2, 
Tomáše Hlavenky č. 3, Karla Brože č. 4, 
Františka Holaně č. 7, Aloise Zezulky č. 13 
a Františka Cholevy č. 14. Kromě toho vy-
hořela i stodola Josefa Hranického č. 8. Než 
mohli obyvatelé z pole dorazit, byly všech-
ny popsané budovy v jednom plameni, 
 

takže na zachránění nějakého majetku se 
nemohlo  ani myslet. Zhoubný tento ži-
vel strávil všem jmenovaným i celou roční 
úrodu. Neštěstí vyhořelých bylo o to větší, 
jelikož jen 2 z nich byli pojištěni a to Alois 
Šíma na 1000 zlatých a Alois Zezulka na 
450 zlatých, ale celková škoda způsobená 
požárem byla vyčíslena na 40 000 zlatých.  

Ihned byla zavedena rozsáhlá opatření, 
aby postižení občané byli před hladem a zi-
mou nějak zaopatření. Značné množství 
stavebního dřeva dostali vyhořelí zdarma 
od rolníků ze Staré Vsi, ale hlavně od 
velectěného pána Rudolfa Lippanského, 
správce velkostatku ve Staré Vsi.  

Kromě toho se nasbíralo velké množství 
potravin a plodin, ale hlavně se uspořádala 
sbírka na pomoc postiženým, na kterou 
přispěly i okolní obce. Celkem se vybralo 2 
168 zlatých (peníze vybral pan učitel Alois 
Šulc z Krmelína) a ty byly rozdány podle 
utrpěné škody.  

Dne 11. listopadu 1895 o půl sedmé 
večer vyhořela opět stodola i se všemi zá-
sobami Janu Krejčímu, hostinskému na 
Světlově, č. 15. Jak oheň vznikl, nebylo 
zjištěno.  

Martina Helísková kronikářka obce 

Noc kostelů 2016
V pátek 10.6. jsme i my otevřeli dveře 

našeho kostela a zapojili se podruhé do této akce, která vznikla ve Vídni v roce 2005 
a od r.2009 se koná u nás v České republice.

Tento rok jsme u nás přivítali něco přes 200 lidí, kteří mohli shlédnout např. 
hraný příběh o patronech našeho kostela sv. Jana a Pavla, které si připravily děti ze 
spolčinka nebo společné zpívání našeho kostelního sboru s rodiči a dětmi a se všemi 
návštěvníky. Velmi atraktivní byl venkovní program pro děti, pro které jsme připravili 
soutěže, kvízy a nakonec i večerní promítání příběhu z Bible pod lipami. Noc  jsme 
zakončili společnými prosbami a zpěvy z Taize. Doufáme, že se  Noc kostelů stane 
u nás tradicí a už nyní se těšíme na další setkání s vámi.

Motto: Jeho brány zůstanou ve dne  
otevřené, nOc už tam nebude.   Zj. 21,25

informace



Renomovaná  stavební společnost s provozovnou v Jistebníku

přijme do pracovního poměru:

ZEDNÍKY  A  DĚLNÍKY DO
STAVEBNÍCH PROFESÍ

Požadujeme: 
 aktivní přístup k práci, znalosti základních stavebních postupů,

 časová flexibilita (práce po celé ČR)

Nabízíme:
výdělky až 27 000 Kč/ měsíčně

nástup ihned,
 dlouhodobě stabilní pracovní zázemí

Volejte na tel. čísla: 596 139 284, 596 139 270 nebo 602 774 776      
  

 KOVANÉ PLOTY 
www.ploty‐ostrava.cz 

Stavíme ploty na klíč 

 Pletivové ploty, svařované sítě 
 Betonové ploty 
 Kované ploty 
 Živé ploty – túje na živý plot 
 Garážová vrata – www.vrata‐ostrava.cz 

www.PLOTY‐OSTRAVA.CZ 
Tel.: 722 550 000 

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
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Kocourek Josef 
  VÁM NABÍZÍ 
 
- čištění koberců a sedacích souprav 
- půjčování stroje karcher 
- mytí oken 
 
MOBIL. 1 – 606 363 300 
MOBIL. 2 – 731 490 561 
 
 

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



Den dětí
2. 6. 2016
Foto: Ing. Yveta Kovalčíková

Foto: Ing. Yveta Kovalčíková



Noc kostelů
10. 6. 2016
Foto: Ing. Martina Stoszková



Žehnání auta 
Mercedes Sprinter
7. 5. 2016
Foto: Lenka Kneblová
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