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úvodník
Mezi námi,
vážení spoluobčané, jistě se shodneme, že jakákoliv rekvizita ve tvaru
srdce je symbolem lásky a obdivu.
S takto namalovaným srdcem vystoupili žáci naší školy pod vedením paní
Mgr. Kovalové k oslavě Dne matek
v našem Klubu seniorů dne 11. května.
A líbili se! Každý z žáků držel nakreslené
velké barevné srdce a na jeho zadní straně
byly napsány důvody, proč má maminku
rád a v čem jí pomáhá. Text psal každý
za sebe a s jeho obsahem se s námi přítomnými podělil. Vystoupení bylo nápadité, žáci byli skvělí a my byli nadšeni
i dojati. Paní učitelko Kovalová, děkujeme. Věřte, stále se k vystoupení Vašich
žáků vracíme.
1.červen patří dětem. V naší školce
i škole budou účelové programy přizpůsobeny svátku dětí. A co popřát? Šťastné
dětství, ať rostou ve zdraví, všechny
děti ať jsou obklopeny láskou těch,
kteří je milují a vytvoří pro ně bezpečí
domova.
Maturitní písemky, maturity - i to patří
k měsíci květnu. Maturanti naší obce, blahopřejeme k vykonané zkoušce dospělosti! Odezněly obavy z trémy, obsahu
maturitních otázek apod. A přiznejme

si, mnohdy přálo i štěstí! Přání, udělat maturitu, se Vám splnilo, ale věřte,
že v životě přicházejí i další přání,
která si můžete splnit sami, dokažte
si to!
Měsíc červen je posledním měsícem
školního roku, v jeho závěru děti přinesou vysvědčení a budou prázdniny.
Tak, ať všechno vyjde, prázdniny
a dovolenou ať si užijete dle Vašich představ, všechny kilometry ať jsou bezpečné
a ve zdraví se vrátíte domů. A pamatujme
si: od každého se můžeme učit, ale každý
nemůže být naším učitelem.
26.8. 2017 od 17 hod. se na sokolském
hřišti v Nové Bělé koná 10. ročník koncertu Nová Bělá pod otevřeným nebem.
Info sdělila organizátorka paní Jana
Doležílková-Šafářová. Těšme se, koncertem budeme opět nadšeni-organizátor je
zárukou úspěchu!
Vážení spoluobčané, prožijte ve zdraví
a sváteční pouťové náladě nadcházející dny. Těšme se z každého setkání a
buďme nadále k sobě slušní a ohleduplní. Jen tak můžeme být příkladem
nejmladší generaci. Takže vychovávejme
příkladem.
Zdraví Vaše Ludmila Adámková

Pohlednice Krmelína ze sbírky pana Leoše Jarolíma
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Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 28. 03. 2017 v Obecním domě
1. Zastupitelstvo obce bere
na vědomí
a) kontrolu usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 17. zasedání
zastupitelstva obce
c) informaci Ing. Jana Širce, Ph.D. o možném zapojení obce do systému MHD
Frýdek-Místek
d) informaci Ing. Tamary Staňkové o návrhu projektu úpravy okolí Obecního
úřadu
e) projednání zápisu ze 14. a 15. schůze
kontrolního výboru

2. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) nový jednací řád zastupitelstva obce
včetně pozměňujících návrhů pana
Ing. Marka Folty
b) účetní závěrku za rok 2016
c) záměr obce prodat pozemek parc.
č. 615/12 v k.ú. Krmelín
d) koupi nově odděleného pozemku
parc. č. 1237/4 v k.ú. Krmelín o výměře 325m2 (oddělen z parc. č. 1237)
za cenu 103,40Kč/m2
e) nabytí pozemku parc. č. 1047/45 v k.ú.
Krmelín o výměře 32m2 z majetku ČR
– bezúplatně

f) záměr obce uzavřít pachtovní smlouvu
na pozemek parc. č. 1120 v k.ú. Krmelín o výměře 2412m2
g) prodloužení termínu k vyúčtování dotace na opravu střechy haly TJ Sokol
Krmelín do 31.05.2017
h) přerušení schvalování směrnice pro
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu a všeobecných obchodních podmínek do příštího zastupitelstva obce
i) povinnost zastupitelů obce informovat se vzájemně o záležitostech, jež by
mohly mít dopad na život občanů

3. Zastupitelstvo obce zamítá
a) umístění a provedení stavby Provozní
a skladovací hala k.ú. Krmelín– pozemky parc. č. 1089, 1110/1, 1110/2 v k.ú.
Krmelín, smlouvu o právu provést stavbu – investor Kelabit s.r.o., se sídlem Na
Mlýnici 362/13, 702 00 Ostrava-Přívoz
b) pokračovat v realizaci projektu „Víceúčelové hřiště ZŠ T.G. Masaryka Krmelín, p.o.“

4. Zastupitelstvo obce ukládá
a) přeložit splnění bodu 6 e) usnesení
ze 17. zasedání zastupitelstva obce
na příští zasedání zastupitelstva
obce

Zpravodaj obce Krmelín - periodický tisk územního samosprávného celku vydává Obec
Krmelín, Kostelní 70, 739 24 Krmelín, IČ 00296848 4x do roka v nákladu 900 kusů. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou MK ČR E 22609. Toto číslo vychází 23. 6. 2017.
Za správnost obsahu článku odpovídá autor. Redakční rada: Ing. Yveta Kovalčíková, Ludmila
Adámková, Mgr. Jana Klimková, Táňa Trojanová, Ludmila Havránková. Zpravodaj najdete
také na internetových stránkách: www.krmelin.cz. Příspěvky můžete zaslat elektronicky na
e-mail: krmelinskyzpravodaj@seznam.cz, krmelin@krmelin.cz. Příspěvky dodány po termínu
a nepodepsané nezveřejňujeme. Uzávěrka příštího čísla je 1. 9. 2017. Grafická úprava, sazba
a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek
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Otázky pro zastupitelkou paní Marii Vašicovou
1) Kolik netříletých dětí je momentálně
ve školce v Krmelíně? Je o ně péče
náročnější? Jak školka tuto péči
zajišťuje? V některých MŠ je zajištěna
péče tzv. chůvou, je to i případ naší
školky? Jak se na nástup takto malých
dětí do školky díváte, jako dlouholetá
zkušená pedagožka?
I když tyto otázky jsou spíš pro paní
ředitelku, budu se snažit na ně odpovědět.
V tuto dobu naší MŠ nenavštěvují
žádné netříleté děti. Tato skutečnost
nastane od roku 2020, kdy tuto situaci budeme odpovědně řešit. Péče
o dvouleté děti je vždycky náročnější,
potřebují zvýšenou speciální péči.
Dvouleté děti mají velkou potřebu
aktivního pohybu a zároveň potřebují
častější odpočinek nejen po stránce
fyzické, ale i psychické. Činnostem
musí odpovídat i nižší počty dětí na
třídě a nápomocný personál učitelcechůva, zdravotník.
2) Kolik je v současné době dětí v MŠ
a je počet oddělení dostačující, nebo
poptávka převyšuje možnosti školky,
a rodiče musí hledat jinou MŠ? Kolik
z toho je dětí předškolního věku,
které letos ukončí docházku do MŠ
a   jak je připravujete na vstup do
školy? Máte zpětnou vazbu, do které
ZŠ dítě nastoupilo?
Mateřská škola je prvním článkem
školské soustavy a naše MŠ má tři
třídy, které nyní navštěvuje 73 dětí.
Po vyhodnocení zápisu na šk. rok
2017/2018, byly přijaty všechny děti
a všem rodičům jsme určitě udělali
velkou radost.
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K 30.6 2017 odchází do ZŠ z MŠ 22
předškoláků. V novém školním roce
bude 29 předškoláků. Zpětnou vazbu
máme ze ZŠ v Krmelíně, kdy se některé
děti přijdou ukázat v září s aktovkou
a na konci školního roku se pochlubí
svým vysvědčením. V MŠ pracujeme
podle Rámcového programu, který je
dále rozpracován do třídních plánů
a integrovaných bloků. Ty se vztahují k určitému tématu, vychází
z praktických životních situací, nebo
jsou zaměřeny k určitým činnostem,
k praktickým dovednostem. Pomáhají
dítěti chápat sebe sama, okolní svět,
rozumět jeho dění a orientovat se
v něm. Děti se učí hlavně prožitkem.
Od září 2017 je školní docházka pro
děti, které dosáhly k 31.8. 2017 pěti let
povinná. Povinné předškolní vzdělávání je od pondělí do pátku 4 souvislé
hodiny denně. Povinnost předškolního
vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin.
3) Jak je zajištěn pohyb dětí ve školce
a počítá školka, že by využívala možnost cvičit na budoucím školním hřišti, které má vzniknout na pozemku
ZŠ, jaké jsou ze strany MŠ požadavky
k připravovanému projektu?
Pohyb dětí v MŠ se řídí školním řádem,
se kterým jsou v září seznámeny děti,
na prvních třídních schůzkách i jejich
rodiče. K pobytu venku využíváme
sezónně zahradu, hřiště u Sokolovny
a přivítali bychom všechny herní prvky
na budoucím školním hřišti. Své požadavky k projektu hřiště u ZŠ zasíláme
písemnou formou organizátorům
akce.
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informace z obce / rozhovor
4) Dlouhá léta jste i vedoucí místní
knihovny, neuvažujete např. o rozšíření půjčovní doby? Podle jakých
kritérií nakupujete nové knihy
a staré vyřazujete? Funguje v knihovně
také služba „donáška do domu“, kdy
knihovna zajišťuje zapůjčení knih
imobilním občanům, nebo seniorům, kteří již nemohou do knihovny
osobně? Jaké akce a soutěže  připravujete pro občany, popřípadě z jakého
důvodu se nekonají?
Když jsem v roce 2003 nastoupila do
knihovny, ještě pod vedením p. Menšíka, byla knihovna otevřena 1x týdně
v pátek od 16-19 hod. Po zkatalogizování
všech knih se od roku 2007 půjčovací
doba rozšířila na středu a pátek. Po
zrekonstruování budovy OÚ a přestěhování knihovny do nových prostor se
knihy půjčují v pondělí, středu a pátek.
Myslím, že půjčovací doba je dostatečná.
Každých 5 let probíhá revize knižního
fondu, kterému předchází vytřízení
poškozených, zastaralých knih. Pouze
v tuto dobu je knihovna uzavřena zpravidla 1 týden, jinak půjčujeme kromě
státních svátků bez přerušení. Nákup
nových knih a časopisů je limitován
rozpočtem na kalendářní rok. Letos
mohu nakoupit knihy a časopisy za
90 000 Kč. Snažím se z velké nabídky
na knižním trhu koupit knihy oblíbených autorů, vychází i spoustu nových
knih českých autorů. Nesmím zapomenout i na dětskou a naučnou literaturu.
Službu donáška knih do domu jsem již
dříve konzultovala s naší pověřenou
knihovnou v Brušperku. Tuto službu
v Brušperku nabízí Domu seniorů
a využívá ji jedna občanka. Zatím jsem
se v naší knihovně s tímto požadavkem

nesetkala, knihy starším občanům nosí
příbuzní. Já pomohu, pokud potřebují
s výběrem. Pokud bude zájem ze
strany občanů, budu to řešit.
Pro občany jsem uspořádala dvě
besedy se spisovateli A. Vašíčkem
a manželi Poláškovými. Účast občanů
byla malá a tak za peníze, které jsem
zaplatila jako honorář, koupím příště
nové knihy, které nejsou zrovna levné.
5) V současné době se snižuje čtenářská gramotnost našich dětí, do jisté
míru může tuto situaci ovlivnit i práce
knihovny. Má knihovna připraveny
pro krmelínské žáky čtenářské lekce?  
Probíhají ve spolupráci se školou i jiné
akce podporující čtení a čtenářství jako
je např. pasování prvňáčků na čtenáře
knihovny, nebo Noc s Andersenem, což
je v republice nesmírně populární akce?
Ve spolupráci s paní učitelkami ze ZŠ
navštíví knihovnu průběžně během
školního roku žáci všech 5 tříd. Pro
děti mám připravené čtenářské besedy.
Autora si vybere p. učitelka, já se snažím vymyslet lekci tak, aby byla pro
děti přínosem, ale i zábavou.
Každý rok připravuji pro děti 5. třídy
Noc s Andersenem. Po domluvě s paní
učitelkou buď po programu zůstávají
přes noc v knihovně, nebo program
končí ve 21 hod, kdy si děti vyzvednou rodiče. Letos bylo téma hrdinové
komiksového Čtyřlístku. Děti přišly
namaskované za hrdiny Čtyřlístku,
rozdělily se do skupin, plnily různé
kvízy, vědomostní úkoly. Výherci pak
dostali malou pozornost.
Pro větší motivaci ke čtení a seznámení
se s jiným druhem literatury jsem
pro prvňáčky připravila půjčování
časopisu Čtyřlístek nanečisto, ve třídě

Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2017

9

informace z obce / rozhovor
s p. učitelkou. Časopisy, které si vypůjčili a přečetli, ve škole, nebo doma, si
i značili do průkazů. Příští rok chci
na tuto akci navázat a v knihovně
v červnu pasovat prvňáčky na čtenáře
knihovny a děti dostanou čtenářskou
průkazku na rok zdarma.
Nezapomínám ani na „své“ děti z MŠ
a po skupinkách navštěvují knihovnu
i ony. Hledaly knížky o včelkách,
hmyzu, o kterém jsme si povídali
a měli ke Dni dětí i krásnou interaktivní ukázku práce včelaře, kterou nám
předvedl pan Radek Tříska a za kterou
mu moc děkujeme.
Mám velkou radost, pokud knížky,
ze kterých čteme dětem v MŠ před
odpočinkem, si pak přijdou vypůjčit
do knihovny, protože všechny příběhy
neslyšely.
Malými čtenáři se mohou stát i předškoláčci a v doprovodu rodičů je v naší
knihovně ráda přivítám.
6) V obecním zastupitelstvu jste již řadu
let, jak naplňujete důvěru občanů,
kterou Vám ve volbách dali, máte chuť  

dále pokračovat  v této práci? Jak se
Vám žije v naší obci, co se vám v naší
obci líbí a co by se naopak podle Vás
mělo zlepšit?
V obecním zastupitelstvu jsem již 3
volební období a do příštích voleb
už nebudu kandidovat a štafetu bych
předala dalším, ambicioznějším.
Svůj čas a úsilí chci více věnovat
pracovním a mimoškolním aktivitám
v knihovně s dětmi. V neposlední řadě
i svému vnoučkovi Adámkovi, aby
svou babičku neviděl jen na fotkách.
Do Krmelína jsem se přistěhovala
z města před 29 lety. Vždycky jsem
doma říkala, že „v Krmelíně nestaví
ani vlak“, ale zpátky do města bych se
už nevrátila. Krmelín je můj domov.
Hodně věcí se za tu dobu v naší obci
změnilo a jsem ráda, že jsem mohla
přispět svou prací v knihovně i svými
vystoupeními s dětmi na akcích, ke
zlepšení kultury, protože i vesnice žije
kulturou.
Otázky připravily členky redakční rady
na náměty občanů. Děkujeme za odpovědi.

Kanalizace Krmelín – 1. etapa
Realizovaná kanalizace a ČOV – I. etapa prošla v uplynulém měsíci velkou zatěžovací zkouškou. Při dlouhotrvajících
deštích byl přítok balastních dešťových
vod do kanalizace tak velký, že instalovaná čerpadla v ČS-1 na Novém Světě
nestačila přečerpat na ČOV celkový přítok a z naplněné čerpací stanice poklopy
odtékala voda přímo do přilehlé vodoteče. Tohle je samozřejmě nepřípustné.
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Dokumentuje to však skutečnost, že
někteří vlastníci připojili na kanalizační síť nejen splaškové vody v souladu
s uzavřenou smlouvou, ale i vody dešťové. Provozovateli – obci Krmelín tak
vzniká další velmi náročný úkol, prověřit
postupně při deštích všechny přípojkové
šachty a označit viníky tohoto jevu, který
způsobuje vážné problémy v provozu
kanalizačního systému.
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Žádáme rovněž touto cestou všechny napojené vlastníky nemovitostí
o kontrolu připojení za deštivého počasí a odstranění případných závad na
svých soukromých přípojkách, tj. od-

vádění do kanalizace jen splaškových
vod.
Za pochopení děkuje provozovatel
kanalizace obec Krmelín
Ing. Václav Zezulka

OBECNÍ SLAVNOST
V neděli 7. května se konala na Krmelínském kopci Obecní slavnost k výročí
570 let od první písmené zmínky. I když
skoro celý týden před akcí propršel a ještě
ráno byla louka na kopci velice promočená
a měkká, do odpoledních hodin kdy vyšlo
i sluníčko, stihla celkem vyschnout
a kromě dvacetiminutové mírné přeháňky
po 18 hodině počasí vydrželo zbytek dne
i noci bez deště. Sice večerní teplota vyžadovala téměř zimní oblečení, ale to návštěvníkům vůbec nevadilo, protože ve stáncích
bylo velké množství nápojů k zahřátí.
Po položení věnců u Památníku padlých
a v lipové aleji na kopci, starosta v 18 hodin
zahájil celou slavnost svým proslovem, po
kterém následovalo vystoupení Lašského
krále Zdeni Viluše I. se svou družinou. Po
tomto vystoupení už začala volná zábava
se skupinou Hec a Diskotékou Romana
Pastorka, kterou těsně před desátou hodinou přerušil nádherný ohňostroj, který se

letos opravdu povedl a byl určitě nejvelkolepější, jaký naše obec kdy zažila.
Myslím, že i přes nepřízeň počasí se
akce vyvedla a na kopci se sešlo několik
stovek návštěvníků. Během celého dne se
jich tam vystřídalo i s dětmi kolem dvanácti set. Myslím, že oslava výročí obce
a vlastně i osvobození, se povedla a lidé
na ni budou dlouho vzpomínat.
V neposlední řadě patří velké díky
hasičům za výborné jídlo a pití, sokolům
zvláště pak oddílu volejbalu, za výborně
vychlazené pivo, skautům za přípravu
táboráku, panu Havránkovi za zapůjčení
a posekání louky a panu Peterkovi za nádherný ohňostroj.
Samozřejmě taky patří velké díky všem
účinkujícím, zvukařům, osvětlovačům
a technikům, kteří museli vše před akci
na kopec dopravit, postavit a pak zbourat.
Za organizátory David Ptáček

KNIHOVNA
V průběhu měsíce července a srpna, zůstává půjčovací doba nezměněna. Na Vaši
návštěvu se těší a krásnou sluníčkovou dovolenou s dobrou knihou přeje
Vašicová Marie
Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2017
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akce obce / informace Policie ČR

Termíny akcí:
23. 6. 2017
•
24. 6. 2017
•
25. 6. 2017
•
30. 6. 2017
•
1. - 2. 7. 2017 •
			
1. - 2. 7. 2017 •
24. 7. 2017
•
			
			
8. - 10. 9. 2017•
28. 9. 2017
•

Letní kino
Pouťové sportovní odpoledne
Krmelínská pouť
Rock show
Ostravský bulldozér – závody pro teriéry na střelnici Stará
Bělá – vstup zdarma
Soustředění mládeže v házené s reprezentanty ČR
PADAJÁTRA – celorepublikový kočovný pochod Krmelínem
zakončeným zábavným odpolednem pro celou rodinu
na hřišti TJ Sokol Krmelín (http://www.padajatra.cz/)
Výstava chovatelů – zvířectvo
Výplaz na K1

Upozornění Policie ČR
Pozor na podvodníky!
Policií ČR je neustále evidován zvýšený
nápad majetkové trestné činnosti na seniorech, konkrétně krádeže a podvody pod
smyšlenou legendou. Přestože tato trestná
činnost patří již několik let k prioritám
Policie České republiky a probíhají různá
preventivní opatření, nedochází k zásadnímu poklesu. Z dosavadních zkušeností
a vyhodnocením poznatků je zjišťováno,
že této trestné činnosti se dopouští jednak
jednotlivci, ale zejména organizované skupiny z České republiky, ale i ze zahraničí,
např. ze Slovenska a Polska.
Pachatelé si počínají velmi sofistikovaně,
účelově si vybírají seniory jako své oběti,
senior je pro ně snadno napadnutelná oběť.
Pro znesnadnění činnosti policie ve zjišťování jejich totožnosti a následném pátrání
a dokazování trestné činnosti využívají
různé prostředky a metody (paruky, změna
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oblečení). Specifikou podvodné trestné
činnosti je využívání legend – záminek.
Účelem používání těchto legend je získání
důvěry seniora, který poté z neopatrnosti
pachatelům umožní vstup do svého obydlí.
V mnoha případech senior komunikuje
pouze s jedním pachatelem, který nepozorovaně umožní vstup dalším osobám,
které bez vědomí seniora prohledávají jeho
byt či dům.

A nyní několik nejčastěji
používaných legend:
Služby – fiktivní kontroly plynu, vody,
elektřiny, různé opravy apod.
Příjmy – finančně „výhodné“ nabídky,
přeplatky služeb, výhry v soutěžích, příspěvky různých institucí
Příbuzní – pachatelé si často vytipovávají své oběti z řad seniorů za pomoci
telefonních seznamů pevných linek a to
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na základě v dnešní době méně používaných křestních jmen (Anastázie, Alžběta
apod.). Pachatel v telefonu předstírá, že je
vnuk nebo příbuzný v tíživé situaci, pošle
svého kamaráda pro finanční hotovost.
Deky – nabídka prodeje vlněných dek,
často jako součásti zdravotního pojištění,
pachatelé po odvedení pozornosti oběti
odcizí finanční hotovost.
Pomoc – prosba o pomoc např. poskytnutí vody k uhašení žízně apod.

Jak se vyhnout podvodu
nebo krádeži:
*Nedůvěřujte neznámým lidem, nikdy
neotevírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
*Pořiďte si panoramatické kukátko, nebo
bezpečnostní řetízek na dveře, což Vám
umožní dobře si návštěvníka prohlédnout.
*Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či
jiných služeb – nechte si předložit jeho
průkaz a případně zavolejte na patřičný

úřad nebo instituci – v případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že
o nabízenou službu nestojíte.
*Nepodléhejte lákavé vidině snadného
zbohatnutí a výhodných koupí – v naprosté
většině jde o podvod. Nedejte podvodníkům šanci chvilkovou neopatrností připravit Vás o mnohdy celoživotní úspory !!!
Důležité pokyny na závěr:
*Důležitá telefonní čísla (policie,
záchranná služba, hasiči) mějte viditelně
blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc. V případě spáchání
podvodné trestné činnosti bezodkladně
oznamte na linku tísňového volání 158.
Zapište si podrobné informace: 1. Vzhled
pachatele, 2. Čas události, 3. Údaje
k vozidlu. Nechte vše v původním stavu
pro zajištění případných stop: neuklízet,
ničím nemanipulovat, nevyhazovat věci,
které pachatel zanechal, držel v ruce apod.
npor. Mgr. Kamil Václavík
Vedoucí oddělení OOP Brušperk

DODRŽOVÁNÍ VYHLÁŠEK
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám připomenout
obecní vyhlášku o regulaci hlučných činností v nevhodnou denní dobu, kdy po
dobu od 6.00 do 22.00, je každý povinen
zdržet se o nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu nevhodných
hlučných činností a apelujeme na všechny
občany naší obce a také na firmy v naší
obci, aby vyhlášku dodržovali. Víme, že
krásné slunečné dny lákají k práci jako
je sekání trávy sekačkou nebo křovinořezem, řezání dřeva, ale prosíme, uvědomme si, že v obci nežijeme sami, máme
sousedy, které touto činností rušíme při
odpočinku.

Dále si dovolujeme připomenout
vyhlášku, kterou se stanovují podmínky
pro spalování suchých rostlinných produktů v obci, kde je uvedeno, že suché
rostlinné produkty je možné spalovat
od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 18.00.
Nenuťme naše okolí nedodržováním této
vyhlášky dýchat kouř v době víkendu,
kdy je doma nejvíce našich spoluobčanů,
a zejména naše děti, které si od jara do
podzimu v této době nejvíce hrají venku.
Prosíme, buďme k sobě ohleduplní
a tolerantní.
Přesné znění vyhlášek naleznete např.
na webových stránkách obce Krmelín
Mgr. Jana Klimková
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Společnost Ovod mění svůj název
na Vodotech
Společnost, která pro SmVaK Ostrava
provádí například odečty a revize vodoměrů, změnila svůj název
Ostrava 29. 5. 2017 – Společnost
Ovod zaměřující se především na odečty
vodoměrů, jejich opravy, ověřování nebo
prodej změnila svůj název na Vodotech.
Největším zákazníkem společnosti jsou
Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava, pro které kromě služeb v oblasti
vodoměrů zajišťuje také provoz zákaznické linky.
„Naše společnost působí na trhu od
roku 2000. Od roku 2008 je naším jediným vlastníkem španělská Aqualia Intech
působící v koncernu Aqualia. Měníme
náš vizuální styl, aby se více přiblížil korporátní identitě mateřské společnosti.
Služby pro naše zákazníky zůstávají
nezměněné a jejich spokojenost je naší
prioritou,“ říká ředitel společnosti Vodotech Aleš Herman.

Vodotech provádí na základě smlouvy
se SmVaK Ostrava odečty domovních
a průmyslových vodoměrů. Zaměstnanci, kteří přicházejí s odběrateli do
kontaktu, budou vybaveni identifikační
kartičkou v souladu se změnou názvu
společnosti, změnou projde také jejich
oblečení, polepy na autech, které využívají, internetové stránky nebo firemní
tiskoviny. Zákazníků se tato změna
při běžné činnosti společnosti nijak
nedotkne.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory
709 00 Ostrava
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

Kompostéry
– vyhodnocení žádosti o dotaci
Žádost o dotaci v rámci 40. výzvy
Státního fondu životního prostředí na
dodávku kompostérů pro naše občany
nebyla podpořena k financování (hlavním
důvodem byla nízká kapacita záměru,
resp. výrazně zvýhodněné byly projekty
svazku obcí nebo větších měst).
V současné době je vyhlášena výzva
č. 68, po úpravě bude projekt znovu
předložen. Pro zvýšení šance na úspěch
bude kapacita navýšena tím, že se
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v rámci žádosti o dotaci připojí obec Sedliště. Díky tomuto opatření je předpoklad
získání bodů navíc, která by ve srovnání
s 40. výzvou zajistily úspěch (ve 40. výzvě
jsme obdrželi 43 bodů, hranice schválených projektů byla 46 bodů).
Protože na získání dotace není právní
nárok, můžeme jen doufat, že náš druhý
pokus bude úspěšný a kompostéry budou
k dispozici v roce 2018.
Autor Ing. Václav Zezulka

Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2017

životní prostředí - odpady

Svoz odpadu - poslední letošní termín
svozu a zneškodnění objemového odpadu je pro obyvatele obce plánován v sobotu
07.10.2017 v dopoledních hodinách, odvoz kontejnerů po 12 hodině.

Rozmístění kontejnerů
na tradičních místech:
1) ulice Stará cesta
2) ulice Brušperská – plocha před Sportovní halou
3) ulice Na Brodě – před budovou Českého svazu chovatelů
4) ulice Záhumenní u sjezdu na silnici
III/4841 (Paskovská)
5) křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za
Křížem
6) parkoviště u silnice I/58 vedle hostince
„Na Světlově“
7) ulice Hajní – před bytovkami
1 kontejner – elektroodpad – ulice
Zahradnická, areál bývalé autolakovny

Přistavení mobilní
sběrny na nebezpečné
odpady
- v pátek 06.10.2017 od 12 do 17 hod.
plocha vedle Hasičského domu
- v sobotu 07.10.2017 od 8 do 12 hod.
parkoviště vedle hostince Na Světlově
Pro případ potřeby mimořádného
odvozu směsného komunálního odpadu
z domácností mohou občané využít igelitových pytlů, nabízených svozovou firmou OZO Ostrava s. r. o., o objemu 70 l
(označeny logem společnosti). Cena 1 ks
pytle je 30,-- Kč, k dispozici jsou v kanceláři obecního úřadu.

Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2017

15

životní prostředí

Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo
na 750 petřínských rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na
pražském Petříně váží asi 175 tun a tyčí se
do výšky 65,5 m. Jen ze železa získaného
z vyřazených elektrospotřebičů, které
u nás lidé za posledních 11 let předali
k recyklaci, by se takových rozhleden dalo
postavit 750.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“
množství dalších surovin, aniž by se tím
dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství.
Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat zpět a znovu
využít kolem 90 procent materiálů, z nichž
jsou elektrozařízení vyrobena. Například
běžná mikrovlnná trouba je z více než
poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 %
její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajišťuje
během 11 let svého působení zhruba
polovinu tuzemského sběru a recyklace,
co představuje více než 17 milionů spotřebičů. Sesbírané spotřebiče položené jeden
za druhým by vytvořily řadu měřící přes
6 000 kilometrů, takže by se daly hned
dva a půl krát vyskládat po obvodu státní
hranice České republiky.

Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně
používáme, se v českých domácnostech
začaly zabydlovat už začátkem 20. století.
Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo
vysavače. Souviselo to s vlnou masového
připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti.
Jepičí život mají naopak přístroje
s paměťovým nosičem. Typickým příkla-
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dem byl hit 90. let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD
přehrávače, které jsou v posledních letech
nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která
jsme ještě nedávno mohli vidět jen
v muzejních sbírkách, se naopak do
domácností vracejí. Jsou to hlavně
kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších
pochutin, které se naposledy masově
vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století.
Některé nesou dokonce stejnou značku,
je pravděpodobné, že se jejich výrobci
inspirovali i ve vlastních firemních
muzeích.
Ucelený systém sběru a recyklace
vysloužilých elektrospotřebičů se ale
začal rodit teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě
před jedenácti roky, kdy se do české legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče
postupně přestaly házet do popelnic,
a když se nevešly, vozit na černé skládky.
Jinde v Evropě systém fungoval dříve,
u nás byly vytvořeny základy pouze pro
televize, chladničky a zářivky, což byla
nová povinnost vyplývající z členství
v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku.
Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který
vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se
zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně
recyklovat a získané suroviny znovu použít.
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ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní
systém pro zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče,
malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje

a nářadí. Od svého založení v roce 2005,
tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených
elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více
než 260 000 tun.

EKOLOGIE
NÁPOJOVÉ KARTONY Více než
60 let se kvůli svým dobrým vlastnostem
používá obal tetrapak. Ten znáte především jako krabici na mléko nebo džusy.
Zajímavé je, že se krabice skládá ze tří
materiálů. Papíru, hliníku a polyetylenu,
tedy stejného plastu, ze kterého se vyrábějí igelitové sáčky a tašky.
Vypij mléko nebo džus a postavíme
dům
Z použitých nápojových kartonů se
staví domy! Při teplotě kolem 200 °C se
rozdrcená směs z nápojových kartonů
lisuje. Díky roztavenému plastu poletylenu drží dobře pohromadě. Vzniklé

desky jsou podobné populárnímu stavebnímu materiálu sádrokartonu, v mnoha
ohledech mají ale lepší vlastnosti. Především jsou pružnější a lépe izolují teplo.
V našem regionu, v Žimrovicích, nedaleko od Opavy, používají pro recyklaci
nápojového kartonu mokrou metodu. Díky
ní se od odpadu (hliník a polyetylen) oddělí
papírová vlákna. Zpracování jedné tuny
nápojového kartonu trvá asi čtyři hodiny
a ze starých krabic tak vzniká nový papír!
Nápojový kartón můžete v Krmelíně
třídit do nádob s plastem ve žlutých kontejnerech.
Autor Ing. Yveta Kovalčíková

SPOLEK NÁŠ KRMELÍN, Z. S.
Dvojnásobné vítězství pro Krmelín!
Vážení občané Krmelína,
v uplynulých dnech padla dvě důležitá
rozhodnutí, která mají a budou mít velký
vliv na to, jak budou krajina a životní prostředí v Krmelíně v budoucnu vypadat.
Řízení o vykácení 15 lip u kostela
v Krmelíně
Obecní úřad Krmelín, jako věcně
a místně příslušný orgán ochrany přírody,
reprezentovaný paní Hanou Plačkovou,

zamítl žádost Římskokatolické farnosti
Ostrava-Stará Bělá o povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les – 15 lip před
kostelem sv. Jana a Pavla v Krmelíně.
Zamítnutí podložil zejména posudkem
zpracovaným Agenturou ochrany přírody
a krajiny, který konstatoval zanedbaný
stav stromů, ale potvrdil naše prvotní
zjištění, že stromy jsou zdravé a bude
stačit odstranit parazitické jmelí a provést
odborný ořez korun stromů.
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Jak již víte, Spolek Náš Krmelín byl
účastníkem řízení a od začátku aktivně
vystupoval za zachování krásných
stromů, které jsou součástí historie obce
již více než 100 let.
Zjišťovací řízení k záměru firmy Kelabit, s.r.o. „Provozní a skladovací hala“
na pozemku p .č. 1089 v katastrálním
území Krmelín – ul. U Paleska
V tomto řízení byly Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje posouzeny
a vyhodnoceny připomínky dotčené veřejnosti (občanů, spolků) a příslušných úřadů.
Spolek Náš Krmelín, z. s. se v tomto řízení
silně angažoval. Ve spolupráci s nezávislými experty na jednotlivé odbornosti jsme
připravili kvalitní a rozsáhlé vyjádření
k danému záměru. Rovněž se nám spolu
s podobně smýšlejícími občany podařilo
přesvědčit zastupitele obce, aby obec požadovala posouzení záměru v celém rozsahu
zákona č. 100/2001 Sb.
Bereme proto jako velké vítězství,
že Krajský úřad na základě připomínek

dotčených občanů, spolku Náš Krmelín a obce Krmelín rozhodl, že představený záměr není dostatečně popsán,
analyzován a zasazen do podmínek
v dané lokalitě. Požaduje dále zpracování
dokumentace k záměru v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb. a zejména
podrobné vyhodnocení všech zaslaných
připomínek. Záměr musí rovněž zahrnout
kumulativní a synergické působení ostatních faktorů v dané lokalitě, které tam již
existují nebo se o jejich možné realizaci již
všeobecně ví (blízkost I/58, potencionální
výstavba logistického centra atd.).
Celé řízení a jeho výsledek je rovněž
výrazným signálem pro ostatní potenciální investory, že v Krmelíně žádné
průmyslové haly nechceme, a že jsme připraveni využít všech legálních možností,
jak proti výstavbě bojovat. Budoucnost
Krmelína je na nás všech!
Za Spolek Náš Krmelín, z. s. Ing. Tomáš Jalůvka
https://www.facebook.com/spoleknaskrmelin/
www.naskrmelin.cz

Postoj nás všech je pro nás samotné
velmi důležitý
Je velmi správné a dobré, že spolek
Náš Krmelín vznikl. Poděkování patří
úplně všem, kteří se angažovali a angažují
a všem, kterým stojí za to investovat čas,
úsilí, vůli ale i vlastní peníze. Proč to ti
dotyční dělají? Chtějí na sebe upozornit?
Co z toho mají? Po pravdě, odpověď je
velice jednoduchá a prostá.
Záleží jim na tom, kde bydlí. To proto,
že si zvolili právě život na vesnici, který je
spjat s přírodou, klidem, s lesy, loukami,
pastvinami, údolími, říčkami, s kopci, se
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zpěvem ptáků, ržáním koní, kokrháním
kohoutů a štěkotem psů. Ale je to také
o tom, že upřednostňují na vesnici raději
sady, zahradnictví, zemědělství, lidové
zvyky, farmářství, lesní školky, stavební
materiály, které splývají s krajinou a nenarušují její vzhled.
Věřím, že časem se bude Spolek zajímat také o oblast chemie, kterou používá
mnoho zemědělců a která, ač chceme
či nikoli, je obsažena v určitém množství ve všech plodinách, o čistotu vod,
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ovzduší, úpravu trávníků, o rozšiřování
zeleně.
Je jen trochu smutné, že někteří spoluobčané, kteří zde žijí spolu s námi, berou vše
jako samozřejmost a zapomínají podpořit,
přijít, podat pomocnou ruku. Očekávají, že
to za ně někdo jiný zařídí, udělá a že se vše
podaří. Je to sice od nich pěkná myšlenka,
ale trochu sobecká, protože zapomínají na
to, že bez nich, bez jejich podpory v dnešní
době, kdy je mnoho věcí nastaveno jinak, je
právě jejich postoj nesmírně důležitý. Proto
děkuji a vážím si všech 700 spoluobčanů,
kteří pomohli hlasovat a podpořili Spolek
v jejich práci. Další víc jak tisícovku spoluobčanů prosím, aby se zamysleli nad tím, jak
by na vesnici rádi žili oni nebo jejich děti

a aby se podle toho i zachovali, neboť bez
nich a jejich aktivity to sice také půjde, ale
těžce a pomalu.
Přeji nám všem krásné léto, příjemné
sousedské vztahy a pohodové soužití
a věřím v podporu obce a jejich zástupců,
neboť i jim zcela jistě jde o to, aby se nám
zde všem dobře a krásně žilo. Bylo by
velmi prospěšné, kdyby Spolek spolu se
zastupiteli obce šli stejnou cestou a měli
stejný pohled na věc. Urychlily by se tak
jednání, zlepšily by se vztahy a všem by
se žilo krásněji, lépe. Přiblížili bychom
se těm vesnicím, které cítí, že zachování
krajiny, půdního fondu a klidného života
na vesnici si lidé přejí nejvíce.
Táňa Trojanová

UKLIĎME KRMELÍN
V sobotu 8. 4. 2017 se již podruhé
sešli nadšenci akce „Ukliďme Krmelín“.
Hodinu před domluveným srazem pršelo
a vypadalo to všelijak, ale nakonec se
počasí umoudřilo a úklid tedy mohl začít.
Většina zvědavců se přišla jen nesměle
podívat, jestli nebudou na úklid sami. Ale
protože vše bylo zajištěno a připraveno

i nadšenců bylo nakonec více než dvacet, dali jsme se s chutí do práce. První
skupina složená z velké části z dětských
dobrovolníků se pustila do úklidu cyklostezky, přes ulici Příčnou, kolem Motokár
a kolem Krmelínského kopce, zpět k hale
TJ. Druhá skupina sbírala odpadky kolem
silnice E 58 od autobusové zastávky U lesa

Foto: Ing. Yveta Kovalčíková
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směrem ke hřbitovu. Po třech hodinách
práce jsme naplnili všechny připravené
pytle. A že jich tedy bylo!!! Hasiči museli
jet několikrát, aby je všechny odvezli.
Po práci na všechny čekala zasloužená
odměna v podobě klobásky s chlebem,
džusu, bonbónů a lízátek pro děti. Vylosovanou výherkyni z řad dětí potěšilo
tričko od organizátora akce. Poděkování
patří i sponzorům akce fa KOKEŠ ze Staré
Bělé. Můžu vás uklidnit, že ani z daleka
jsme neuklidili všechno, takže plánujeme
uskutečnit podzimní úklidovou akci.
Srdečně vás zveme!

Bc. Ilona Galiová

Foto: Robert Staněk

ŠKOLA
Úspěchy našich žáků
Zase končí další školní rok, už za pár
týdnů si naši žáci začnou užívat prázdniny a i my dospělí se těšíme na zaslouženou dovolenou. Rád bych Vám ale
představil řadu úspěchů, kterých naši
žáci letos dosáhli.
Ve druhé polovině letošního března
se řada českých škol včetně krmelínské
zúčastnila celostátní matematické soutěže
Klokan pro žáky 2. a 3. ročníku (Cvrček)
a 4. a 5. ročníku (Klokánek). Výsledky
našich žáků předčily naše očekávání –
průměrné skóre našich žáků bylo výrazně
lepší než průměrné výsledky všech škol
v okresu Frýdek – Místek (Cvrček: ZŠ
Krmelín 44,9 bodů, okres Frýdek – Místek 33 bodů, Klokánek: ZŠ Krmelín 65
bodů, okres Frýdek – Místek 55 bodů).
21. dubna jsme připravili celoškolní
projekt Den Země, na který jsme pozvali
partnery z projektů Comenius z let 2004
– 2008: slovenskou Základnou školu
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z Olešné a polskou Szkolu podstawowou
K. Miarki z Katowic – Podlesia. Kromě
pěti tematických programů, které mezinárodní skupiny žáků postupně absolvovaly, jsme připravili i sportovní klání ve
florbalu a fotbalu. Ve sportovní hale TJ
Sokol Krmelín bylo odehráno 6 zápasů,
naše florbalisty připravili o první místo
Slováci (rozdílem jednoho gólu), zlatou
medaili jsme ale vybojovali v minikopané
výhrou nad Slovenskem 2 : 0 a Polskem
2 : 1. Vítězství je o to cennější, že organizace 1. stupně polských a slovenských
základních škol je včetně 6. ročníku výběr našich chlapců ze 3., 4. a 5. třídy
tedy dokázal porazit soupeře o několik
let staršího.
8. března si tým našich děvčat 4. a 5.
ročníku zajistil skvělým výkonem v oblastním kole ve vybíjené ve Frýdku – Místku
postup do okresního kola, které rovněž
o dva týdny později zaslouženě vyhrál.
26. května se ve Sportovní hale
v Raškovicích setkalo 5 nejlepších týmů
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Moravskoslezské kraje. V prvním zápase
naše děvčata s přehledem porazila celek
ZŠ A. Hrdličky z Ostravy – Poruby 16 : 7
(a to dokonce za 13 minut – hrálo se
2 x 7 minut), následně pak podlehly celkovému vítězi turnaje ZŠ M. Horákové
z Kopřivnice 8 : 15, ale vzápětí porazily
ZŠ Školní z Orlové – Lutyně 12 : 11
a v napínavém souboji (s velkou dávkou
sportovního štěstí, kdy prohrávaly 11 : 12
dvě minuty před koncem zápasu) udolaly
ZŠ Šrámkovu z Opavy 13 : 12 a získaly
stříbrné medaile.

žáci 5. ročníku (3 chlapci a 2 dívky) rovněž
se 100 % úspěšností absolvovalo přijímací
zkoušky na střední školu a od září se stanou studenty gymnázií v Ostravě – Hrabůvce a Ostravě – Zábřehu.

Pro školní rok 2016/2017 byli žáci
5. ročníku vybráni Českou školní inspekcí
k „Testování znalostí v matematice, angličtině a všeobecných studijních předpokladech“. Testování proběhlo v květnu a naši
žáci dosáhli průměrných, nadprůměrných
a výborných výsledků. Nejtalentovanější

Blahopřeji všem našim žákům, kteří
byli schopni ve školním roce 2016/2017
dosáhnout v nějaké vzdělávací oblasti
úspěchu a přeji jim i jejich rodinám
krásné léto.

V červnu nás čeká poslední sportovní
měření sil na atletickém trojboji v Brušperku a my držíme našim nejlepším
atletům palce (v předchozích 3 letech
vybojovaly naše reprezentace dvakrát
druhé a jednou první místo!!). Snad se
tedy naši žáci konečně příští rok dočkají
sportovního hřiště u školy.

Mgr. Dušan Ignačík

Školní úkoly
Žáci 4. třídy dostali v českém jazyce za úkol vymyslet báseň či příběh, ve kterém
se objeví všechny vzory podstatných jmen rodu ženského. Vznikla opravdu hezká
a úsměvná „literární díla“. O jedno z nich bych se s vámi ráda podělila.
Mgr. Marcela Vlčková

Žena
Marek Novobílský
Žena se zlobí,
namaluji jí růži,
avšak pocákám se tuší.

Dám jí kuře,
dám jí stavení,
ať už skončí mé věčné trápení.

Skládám jí píseň,
dám jí kost,
ona však cítí stále jen zlost.

Bez úsilí není láska,
když mě nechce moje kráska.
Je jak růže,
avšak chladná,
za láskou nebude cesta snadná.

Vezmu ji do města
a nebo k moři,
ona ale nenávistí hoří.
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Večer s Andersenem
31.3.2017 se uskutečnil v krmelínské
knihovně „Večer s Andersenem“.
Letošním tématem byl „Čtyřlístek“.
Děti z páté třídy krmelínské základní
školy si už předem vyrobily masky čtyř
hrdinů - Fifinky, Mišpulína, Pindi a Bobíka.
Večer začínal v 19:00 a končil v 21:00.
Bylo nás 18 a rozdělili jsme se do pěti
skupin čtyři po čtyřech. Jedna skupina
byla dvojčlenná.
Paní knihovnice Vašicová rozdala všem
skupinám čtyři papíry. Na prvním žáci

museli najít deset rozdílů, na druhém
a třetím byl kvíz a poslední papír byl nejtěžší. Některé skupinky to vůbec nestihly.
Potom nastala chvilka, která byla velmi
důležitá: paní knihovnice Vašicová a paní
učitelka Voráčová vyhodnotily tuto soutěž. Na prvním místě skončila skupina
číslo tři: Vendula Galiová, Anna Janíková, Klára Rubínová a Veronika Břežná.
Cenu za nejlepší masku získal Jakub
Norys.
Potom se všechny děti rozešly domů.
Jakub Černík

Zpráva o vernisáži
V úterý 28.3.2017 proběhla v 16:00
v ZŠ TGM Krmelín vernisáž.
Zahájili ji žáci 5. třídy svým programem, ve kterém každý četl úryvek
z jejich oblíbené knížky. Po programu si
mohli všichni prohlédnout výtvory dětí
ze školy na téma OBÁLKA OBLÍBENÉ
KNIHY, ve které museli nakreslit obal
jejich oblíbené knížky jinak, než je tomu
v originále. Projektu se zúčastnily všechny
třídy. Zároveň jsme, my páťáci, museli

napsat dopis autorovi, jak se nám kniha
líbila. Byla zde i interaktivní tabule, kde
mohla 5. třída ukázat své projekty o obalu
jejich oblíbené knihy.
V přízemí mohli hosté srovnat práce
dětí s návrhy obálek knih studentů
střední školy AVE ART z Ostravy.
I když návštěvníků bylo docela málo,
myslím, že se akce moc povedla.
Martin Svoboda

SBĚR KAŠTANŮ
S prvním upadnutým lístečkem začíná
u nás ve školní družině tzv. kaštanová
mánie, což je soutěž “O nejlepšího sběrače kaštanů“. Rok od roku nás naše
děti se svými rodiči překvapí, jelikož
vždy nasbíráme o trochu více než v roce
předchozím. Radost z narůstajícího počtu
kil má hlavně náš pan myslivec Vladi-
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slav Bejoch, který působí v Mysliveckém
spolku ODRA se sídlem ve Staré Vsi nad
Ondřejnicí. Jen díky němu se kaštany
dostanou tam, kde je jich nejvíc potřeba,
a to ke zvířátkům.
Cílem této akce je rozvíjet vztah dětí
k přírodě, cítit k ní zodpovědnost, dbát
pravidel a úmyslně ji nepoškozovat. To vše
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základní škola / farnost
dětem uvízne v paměti také po besedě,
kdy nám pan myslivec vypráví různé dobrodružné, ale i napínavé příběhy z mysliveckého života. Děti velmi zajímá dění
v lese z pohledu někoho, kdo má k němu
a ke všemu živému v něm nejblíže. Jakmile
naše soutěž dospěje ke svému konci a jsou
nám známi tři vítězové, přijede pan Bejoch
s krabicí plnou dobrot a ocenění nejen pro
výherce, ale také pro všechny děti, které se
soutěže zúčastnily. Ale pouze ten, kdo se
umístil na prvním místě dostává jedinečnou příležitost a je zván na “Poslední leč“

- mysliveckou událost roku, kdy je sezóna
zdárně ukončena.
Školní družina Krmelín na podzim
2016 nasbírala 705 kg!
Ráda bych za celý tým vychovatelek
školní družiny v Krmelíně poděkovala
panu myslivci Vladislavu Bejochovi, který
jako jeden z mála dokáže dětem předávat
své zkušenosti, rady, poznatky a vědomosti. Doufáme, že mu zdraví bude sloužit ještě po dlouhá léta.
Barbora Brumovská

Z NAŠÍ FARNOSTI …
Noc kostelů 2017
V pátek 9.6.2017 již potřetí proběhla
Noc kostelů i u nás v Krmelíně. Co to znamená? Otevřené dveře kostelů pro všechny
lidi, kteří se chtějí přijít do kostela podívat,
pomodlit, zamyslet se nad životem, posedět, popovídat nebo si třeba zazpívat. Letos
bylo hlavní téma našeho programu sté
výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Děti

ze spolčínka si spolu s rodiči připravily divadelní představení o zjevení Panny Marie,
v další hodině pak měli skauti z Krmelína
připravené hry pro děti před kostelem,
v domečku byly tvůrčí dílny a pak jsme
měli půlhodinku společného zpěvu – náš
kostelní sbor zpíval společně s dětmi, rodiči
a nakonec i s návštěvníky kostela. Závěr
patřil ztišení, zpěvům z Taizé a prosebným
modlitbám.

Foto: Ing. Martina Stoszková
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farnost / TJ Sokol
Pouť k sv. Janu a Pavlu
Zveme Vás všechny do našeho kostela na poutní mši svatou, která bude sloužena 25. června 2017 v 8.45 hodin. Přijďte s námi svěřit naši vesnici patronům
sv. Janu a Pavlu.

Mše svatá na Krmelínském kopci
V neděli 17. 9. 2017 k svátku Povýšení svatého kříže bude jako každoročně
sloužena na Krmelínském kopci mše svatá. Jste srdečně zváni.
Více informací o dění a akcích v naší farnosti si můžete najít na internetových
stránkách: http://starabela.farnost.cz/

TJ Sokol Krmelín
Z činnosti házené…
Dohrála se poslední kola soutěží
a my vyhodnocujeme sezónu 2016/17.
Naši „mini“ házenkáři nás velice dobře
a úspěšně reprezentují na každém svém
mistrovském turnaji. Dětská radost
ze hry, vstřelených gólů je opravdová
a upřímná, což potvrzují trenérky Karin
Břežná a Jana Blačinská. Tato práce se
přenáší i do školních aktivit. Letos se žáci
naší základní školy účastnili tzv. „Školní
ligy“, kde se promítla i dobrá práce s mládeží v našem klubu. Poděkování za uspořádání a vedení této soutěže patří Danovi
Břežnému, pak následně trenérům
a rodičům za jejich obětavou činnost. Od
této soutěže jsme očekávali nárůst počtů
malých házenkářů v naší obci. Tento cíl se
nám však zatím nepodařil naplnit.
Mladší žáci byli v jarní části neporazitelní a po odehrání všech 21. kol mistrovské soutěže nakonec obsadili 2. místo.
K nejlepším střelcům soutěže patřili
Ondra Opat, Aleš Polášek, Ondra Zama-
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zal, či Klára Opatová. Starší žáci nezůstali
o nic pozadu a za favority své skupiny
Karvinou a Frýdkem-Místkem obsadili
3. místo. Poděkování patří trenérům
Filipu Zborovskému a Richardu Maňákovi za přístup k tomuto týmu. Pro tento
ročník byl tým byl spojen se sousedním
ORLEM Paskov a komunikace se začínajícími „puberťáky“ nebyla vůbec jednoduchá.
Od letošního ledna jsme začali připravovat nový tým starších žaček k nastávající sezóně. Po úspěšných trénincích nás
holky reprezentovaly v prvním prestižním
turnaji v Kunovicích. Do turnaje jsme se
dokonce přihlásili do dvou kategorií - starších žaček a „mini“ holek se systémem 6+1.
Všichni účastníci reprezentovali Krmelín
s velkým snažením, starší žačky 9. místem a holky 8. místem. Děvčata udělala
nám trenérům radost, jak se s turnajem
poprala. Nejčastější otázka turnaje - Kde
vůbec Krmelín leží? Smáli jsme se!
Účinkování družstva mužů v právě
skončeném ročníku Moravskoslezské ligy
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TJ Sokol
házené byl rozporuplný. Tým v jarní části
sezóny naplnil očekávání a krom zaváhání
na hřišti celkového vítěze, týmu Trnávky,
a nečekané remízy na hřišti horlivě bojujícího Třince, dokázal zbytek svých soupeřů porazit. Napravil tak své umístění
po ne příliš úspěšné podzimní části.
V celkovém pořadí tyto výsledky stačily
na 3. místo ve výsledné tabulce. Na tomto
umístění má lví podíl nestárnoucí kapitán
týmu Petr Mácha, který se jako obvykle
umístil mezi nejlepšími střelci ligy a to
s 90 brankami, následován Honzou Odehnalem s 56 brankami a sprintujícím Martinem Havránkem s 42 přesnými trefami.
I další hodnotící kritéria má naše soutěž.
Střelba sedmimetrových hodů, či tabulku
trestů, ve které dominuje Tomáš Kubáň,
obsadil tím celkové „pěkné“ druhé místo.
Poděkování patří i ostatním hráčům,
kteří v plném nasazení reprezentují náš
klub.
Věříme, že tyto výsledky budou pro
Vás tou nejlepší pozvánkou a jako diváci
nás opět budete povzbuzovat i v dalším
soutěžním ročníku, který navíc rozšiřujeme nově i o družstvo starších žaček.

Všem, kteří nám s našimi házenkářskými
nadějemi pomáháte, děkujeme za podporu a krmelínské firmě Komín Expres
díky za sponzorství družstva mladších
žáků.
Pozvánka na tradiční pouťové zápasy:
24.6. – 14 hod.
Již tradičně patří naše „pouťové“
sobotní odpoledne přátelským zápasům v házené!!! Žákovské kategorie
(mini, mladší, starší) odehrají svá utkání
s „Brňáky“ Tatran Bohunice a naši muži
změří síly s prvoligovým týmem Mladé
Boleslavi. Na tuto akci jste srdečně zváni
a pevně věříme ve vaši podporu. Večer
můžeme na hřišti posedět u pivka, hudby
a sledovat futsal.
S naší další činnosti bychom se měli
pochlubit!! Podařilo se nám uspořádat
„Víkend s Házenou“, který se koná 1. - 2. 7.,
za účasti našeho odchovance a reprezentanta ČR Leoše Petrovského a jeho
hostů, kteří jsou zatím překvapením pro
všechny zúčastněné hráče a hráčky.
Na obě tyto akce jste všichni srdečně
zváni.

Z činnosti TJ Sokol Krmelín
S blížícím se koncem školního roku
mají všechny oddíly svou soutěžní sezónu
ukončenou a čeká je krátký odpočinek,
než začnou trénovat na tu novou.

HC Bohumín a naši muži s HC Mladá
Boleslav. Od 18:30 pak proběhne klání
futsalistů, kteří odehrají exhibiční zápas
Krmelín x Světlov.

Členové však nebudou zahálet a pro
občany opět chystají zpestření pouťových
dní.

V neděli 25.6. pak pouťové odpoledne obohatí dětem od 14:00 hodin klaun
Hopsalín a starší generaci zahraje od
16:00 hodin k poslechu dechový orchestr
DEOR.

V sobotu 24.6. od 13:00 hodin proběhnou na hřišti TJ Sokol přátelské zápasy
minižáků, mladších a starších žáků s Tatranem Bohunice, žačky se utkají s týmem

Zveme všechny občany k příjemné
zábavě.
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TJ Sokol
Volejbalový turnaj
Dne 22. dubna 2017 zorganizoval volejbalový oddíl TJ Sokol Krmelín tzv. „kloboučkový turnaj“. Tato forma sportovního
klání je specifická jak svým názvem, tak
pravidly takového turnaje. Princip spočívá
v systému, kdy jsou členové do jednotlivých družstev nalosováni až těsně před
počátkem turnaje, čímž vzniknou smíšené
týmy sportovců, kteří jinak velmi často na
různých turnajích hrají proti sobě ve svých
stabilních družstvech.
Tato forma turnaje je ale zárukou
uvolněného a ryze přátelského sportovního klání, kdy mottem není za každou
cenu zvítězit, ale právě naopak poznat
se a pobavit se s lidmi, se kterými na to
při běžných turnajích prostě není čas.
Z tohoto důvodu tentokrát nebudeme
zmiňovat, kdo zvítězil a kdo naopak zůstal
například na nepopulární „bramborové“
pozici. Za zmínku však stojí určitě to, že
k nám zavítali sportovci z mnoha sousedních měst a obcí, namátkou jmenujme
třeba volejbalisty z Datyně, Hlučína, Paskova, Staré Bělé, Hrabové a dalších míst.
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Všem děkujeme a byli jsme ujištěni,
že se k nám všichni na příští ročník těší
znovu.
Ivo Brabec

Hokejové družstvo
Hokejové družstvo HC Krmelín
vzniklo v roce 2006 a nejdříve hrálo jen
zápasové derby Světlov - Krmelín. Později
se přihlásilo do několika amatérských
soutěží, kde působilo několik sezón. Loni
se družstvo přihlásilo do nově vzniklé ligy
ALOHA (Amaterská hokejová liga), ve
které se mu letos podařilo zvítězit jak
v základní části, tak i celkově. Finále se
hrálo v Ostrava - aréně dne 1. 4. 2017 za
účasti několika stovek diváků, a i když
jsme po první třetině prohrávali 1 : 6, tak
se nám, díky velké bojovnosti, podařilo
stav obrátit a zvítězit 8 : 7.
Po tomto fenomenálním zvratu se
samozřejmě oslava v Kraken baru na
Světlově protáhla do brzkých ranních
hodin, kde se hodnotila uplynulá sezóna
a chystaly plány na tu další.
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za HC Krmelín David Ptáček

TJ Sokol / hasiči
TJ Sokol Krmelín oznamuje,
že lokalita „Důl“ je z důvodu terénních úprav až do odvolání uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

Z činnosti hasičů
Začátek soutěžního roku
Sportovní rok začal pro družstvo mladých hasičů v sobotu 25. 3. odborkami
a Hasičským čvachtáním ve Fryčovicích.
Nový ročník MSL mládeže odstartoval
6. 5. 2017 v Nové Vsi u Frýdlantu, kde
mladší obsadili 3. místo ze 17 a v Malenovicích 4. místo ze 17. Dalším kolem byla
domácí soutěž v Krmelíně. Po naší soutěži pokračovali mladší žáci ve výborných
výsledcích, když na následující soutěži ve
Fryčovicích dokonce vyhráli. Na dalších
soutěžích již se jim tolik nedařilo, ale pořád
to bylo v popředí startovního pole, v Nýdku
5. místo a 8. místo v Petřvaldíku , což v průběžném pořadí po 6. soutěžích představuje
zatím fantastické 2. místo. Také družstvo
starších složené dohromady s Oprechticemi
se začíná zlepšovat a již dosáhlo patnáctky.
Dne 13. 5. 2017 proběhlo závěrečné
kolo celoroční soutěže Plamen, kterého se
zúčastnilo již jen družstvo mladších žáků,
protože část družstva starších skončila
a druhá se zapojila do družstva starších
v Oprechticích. Mladší obsadili v celkovém pořadí 8. místo z 27 kolektivů, když
nejlepšího výsledku, 4. místa, dosáhli
v požárním útoku.
Na soutěži okrsku dne 6.5. v Košatce
se poprvé letos představily družstva mužů
a žen. Lepšího umístění docílily ženy
s 3. místem, muži skončili na 5. místě.

Na okresním kole mužů a žen v PS
nás v dresu Skalice reprezentovala Dominika Ručková a v běhu na 100 m obsadila
v konkurenci 21 závodnic 2. místo.
Děti se opět zapojily do nově pořádané
akce „Ukliďme Česko“ a pomáhaly čistit
Příčnou ulici.
Ani sportovní sezóna 2016 nebyla pro
naše kolektivy mužů, žen a kat. 35 let
příliš úspěšná, a podle letošní přípravy se
ani nějaké zlepšení moc očekávat nedá.
Družstva již nejsou přihlášena v Beskydské lize, jako v minulých letech, a chtějí
objíždět pouze vybrané soutěže.

Pletení pomlázek s uzením
Z důvodu chladného počasí proběhla
již tradiční akce - pletení velikonočních
pomlázek v komornějším prostředí mimo
Hasičský dům.

Výšlap na Prašivou
Chladné počasí v počátku roku vystavilo STOP i dlouhodobě pořádanému
výšlapu na Prašivou, který musel být
odložen.

Stavění máje
Stavění máje u Hasičského domu se
letos uskutečnilo již po dvaadvacáté.
Období před májkou bylo ovlivněno velice
chladným a deštivým počasím, přesto se
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hasiči

Foto: Lenka Kneblová

podařilo dva dny před akcí uklidit plochu
před Hasičským domem a zajistit strom
a díru. Po odpoledni se začali trousit lidé
a k večeru již byl prostor docela zaplněn.
Kromě soutěže Jistá ruka v házení šipek
a zabíjení hřebíků lidé mohli vyhrát nějakou cenu v dětské nebo dospělé tombole.
Menší děti si mohly vysoutěžit sladkost
na hřišti v zábavných hrách. Ani chladnější počasí neodradilo návštěvníky, aby
za hudebního doprovodu kapely HEC
zpívali a tančil. Akce byla natáčena za
pomocí dronu, a tak ve videozáznamech
najdete odkaz ke zhlédnutí tohoto fascinujícího videa, v němž je zachycena
i obec Krmelín.

něž jsme vyváželi občany na tuto akci.
V provozu byl jak nový zásahový automobil Mercedes Sprinter, v němž se občané
mohli touto formou seznámit s novou
zásahovou technikou, tak i náš dopravní
automobil Peugeot.

Spolková činnost

V kategorii mini dorazila 4 družstva
oproti dvěma v loňském roce Zvítězil
Petřvaldík před Malenovicemi a Hnojníkem, ale v případě kategorie mini
o časy ještě nejde, caparti mají co dělat

V rámci spolupráce s obcí Krmelín
jsme zajišťovali občerstvení na slavnosti obce na Krmelínském kopci a rov-
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Teď již nám snad bude přát počasí,
a proto plánujeme výšlapy na kolech, ať
již na Prašivou nebo za dalšími cíli.
Soutěž MSL mladých hasičů a BL
v Krmelíně
Sobota 20. 5. 2017 v našem sborovém
kalendáři připadla soutěžím v hasičském
útoku. Dopoledne soutěžily žákovské
kolektivy.
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hasiči / senioři
i jen s během a zvládnutím savic, hadic
s rozdělovačem a samotným sestříknutím
terčů, takže drobná pomoc rodičů nebo
vedoucích není zakázána, nýbrž povoleně nezbytná. V kategorii mladších i starších žáků se shodně utkalo 19 družstev,
u mladších bylo pořadí Nová Ves, Jistebník a 3. místo získalo naše družstvo
z Krmelína. U starších zvítězil Jistebník, před Brušperkem A a Novou Vsí A.
Novinkou bylo zařazení i dvou družstev
dorostu, která běžela mimo soutěž. Zvítězilo družstvo Lubno v čase 12,160 s před
sborem Krásná Mohelnice.
Soutěže dospělých, jelikož již nebyla
zařazena do Beskydské ligy, se zúčastnilo
jen 17 družstev (z toho 3 Krmelín) oproti
29 družstvům v loňském roce. Mužskou
kategorii vyhrála Stará Ves n. O před
Frýdkem a Hukvaldy (Krmelín 5. z 11),

ženám dominovaly Fryčovice A před Brušperkem a Krmelínem a jediné družstvo
v kategorii nad 35 vytvořili 4 členové
z Krmelína a po jednom z Vyšních Lhot,
Staré Vsi a Fryčovic, které by se časem
umístilo mezi muži na 4. místě.

Zásahová jednotka
Zásahová jednotka měla několik
jednoduchých technických pomocí.
Pravidelně probíhají školení jednotky
a příprava techniky a výzbroje k dalšímu
použití.
Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno
na internetových stránkách spolku na
adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete
informace články, fotografie, odkazy na
videa a další.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

Senioři v akci
Pomalu se blíží doba prázdnin, čas
dovolených. Dětem za pár týdnů skončí
další školní rok. Přejeme všem krásné
počasí, příjemně strávené dny, ať budete
kdekoli. I když už budete odpočívat
doma, v přírodě, na horách nebo v zahraničí u moře, hlavně se vraťte ve zdraví
a plni krásných zážitků domů.

Zpestřily ho veselé scénky „ Z komedie
do komedie“, „Seno, slunce, jahody“
a „Vesnička má středisková“, které secvičila předsedkyně klubu s deseti členy.
Všichni se jejich výkonem dobře pobavili.
Účinkující sklidili veliký aplaus.

Krátké poohlédnutí
za naší činností

Sešli jsme se v patnácti lidech u Hodže,
na sportovním utkání v bowlingu. Pět
fanoušků nás hlasitě, aktivně povzbuzovalo. Hráli jsme pět proti pěti. Tentokrát
vyhrály ženy nad muži!

První duben jsme zasvětili mužům,
které jsme potěšili a překvapili vtipnou
básničkou a oplatkovou medailí.
Předvelikonoční posezení proběhlo
v Klubu. „Děvčata“ upekla bochánky
ke kávě, kolo štěstí se roztáčelo, výhry
padaly, zábava i program byl výborný.

Sportovní sloupek

Prvomájová vycházka
Čtyřiadvacet členů Klubu se vypravilo na prvomájovou vycházku po okolí.
Sešli jsme se u Památníku padlých, kde
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senioři
jsme položili kytičku. Pak jsme se vydali
pomalým tempem směrem na Světlov.
Prošli jsme okolo Benátek, cestou jsme
si prohlíželi krásy Krmelína. Obdivovali
jsme i to, jak se nám rozrůstá. Zaujaly
nás nové, krásné domy a upravené okolí.
První odpočinková zastávka byla v Dole,
kde mají Sokoli upravený trávník na sportovní akce. Závěrečná „cílovka“ s občerstvením byla u Matušínských.

Zájezdová činnost
3. května brzy ráno, jsme vyjeli na plánovaný zájezd do historického Krakova
na nejnavštěvovanější polský hrad Wawel,
který je dokonce zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Když autobus
zaparkoval pod hradem, byl tu sice klid,
ale mnoho lidí v uniformách. Byl svátek.
Plánovaná burza se nekonala. Někteří se
rozjeli drožkou poznat podhradí a rynek,
jiní se vydali po svých. V deset hodin jsme
prošli bezpečnostní kontrolou a začali
poznávat bohatou historii zámku, který byl
po více než 500 let sídlem polských králů.
Obdivovali jsme se proměnám hradu,
který nechal postavit Boleslav Chabrý na
počátku 11. století. Krásná zde je rotunda
sv. Felixe a Adaucta. Wawel přežil i řádění
nacistů bez větších škod.
Upoutaly nás vzácné předměty,
apartmány, reprezentační královské
komnaty, hlavně Senátorský sál, který
je snad nejúžasnější místností na hradě,
zajímavá byla pokladnice a korunovační
meč. Zbrojnice je velmi dobře vybavena
vzácnými kousky z 15. až 17. století.
V trůním sále je fascinující kazetový strop
se 30 vyřezávanými civějícími barevnými
hlavami. Stěny zde zdobí 138 tapisérií,
které nemají chybu. Překrásná byla třeba
ta z roku 1550 z Brugg.
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Jen tak tak jsme se stihli přesunout
na čas, a to zásluhou pana řidiče, do solných dolů Weliczka. Zde každý dostal
sluchátko pro kontakt a výklad a šlo
se, tedy, někteří sjeli dolů výtahem, jiní
sestoupili po 620 schodech do hloubky
135 m. Stálo to za to! Je to unikátní realita.
V průběhu 2,5 km jsme uviděli jedinečné
sochy jako sochu panny Marie, kapli sv.
Kingy, spálenou komoru s autentickým
výbuchem, solná jezera s hudbou, reliéfy.
Stále se sestupovalo. Všude samá sůl, prostě nádhera, která se jen tak nevidí! Dole
nás čekala restaurace, konferenční sál na
svatby, koncerty, semináře, ale i na inhalace, sportovní místnost, muzeum strojů.
Prohlídka byla úžasná, ale náročná. Přesto
to zvládli i někteří osmdesátníci našeho
zájezdu. Poděkování patří nakonec za
zdařilý průběh oběma Janám Pchálkové
a Kolářové.
1. května jsme oslavili Den Matek
s programem a pohoštěním. Bavily nás
děti z naší základní školy pod vedením
p. učitelky Kovalové, která pro nás připravila krátký program. Jí i dětem patří
poděkování.
7. května kdo mohl, šel na výšlap na
Krmelínský kopec, aby se zúčastnil 750
leté oslavy založení Krmelína. Oslava byla
velkolepá, stejně tak i ohňostroj.
Jako každoročně jsme v Klubu smažili
vaječinu. Dostali jsme za ni pochvalu. To
potěší nejvíce, když všem chutná.
V červnu budeme v přírodě opékat
špekáčky.
Na 14. července připravujeme velké
opékáni na terase Nautilus, kde bude živá
hudba, občerstvení a zpěv. Všechny vás
srdečně zveme a těšíme se na vás.
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Zapsala

Svatava Hronová

zahrádkáři

Zahrádkářské starosti
Letošní zima a hlavně začátek jara
dala všem, kteří mají jakoukoliv vazbu na
přírodu, pořádně zabrat. Ať už se jedná
o zahrádkáře, včelaře, vinaře, ovocnáře
a další podobné profese, všichni zaznamenávají a vyčíslují ztráty, které jim krajní
nepřízeň počasí způsobila. A nejde jen
o peněžní vyčíslení. Snaha a úsilí lidí, kteří
se snažili, a často marně, zachránit aspoň
co se dalo, už nikdo nevyčísli. Viděli jsme
v televizi, jak se uprostřed vinic či sadů
pálily balíky slámy, kropily se a zamlžovaly
výsadby ovocných stromů proti zmrznutí
i jiná opatření. Nakonec když přišel čas,
kdy bylo potřeba stromy opýlit, trvalý
déšť a chladno nedovolily včelkám vzlétnout, aby provedly jednak opýlení a aby se
samy zásobily nektarem pro výrobu medu
a vlastní přežití. A dílo bylo dokonáno. To,
co nezmrzlo, nebylo dostatečně opýleno
a velká většina ovocných dřevin zůstala
praktický bez jakéhokoliv ovoce. To málo,
co zůstalo, díky nějaké vhodné chráněné
poloze či lokálně provedenou ochranou
ze strany zahrádkáře, nenahradí jisté zklamání a roztrpčení. Správný zahrádkář si
ale musí bohužel na takovéto rozmary
přírody zvyknout a musí to brát tak, jak
to je. Počasí neporučíme, navíc zkušený
zahrádkář si musí umět poradit a vědět, jak
tyto rozmary, aspoň částečně, eliminovat
– vhodnou volbou odrůdy v dané lokalitě,
stanoviště, použití netkaných textilii, doba
výsadby a pod.

šila. Je potřeba se naučit chytat dešťovou
vodu, protože sucha mohou kdykoliv
nastat. A že je to záležitost natolik společensky významná, o tom svědčí vyhlášení
státních dotací na zachytávání dešťové
vody, které byly během několika hodin
po vyhlášení vyčerpány, a vláda zvažuje
o jejich dalších navýšeních.

Důležitou součásti zahradnického
úspěchu je dostatek vláhy. I když se zdálo,
že letos jí bude dost, tak pozorujeme, že
už pomalu začíná chybět. Musíme se
proto naučit s vodou hospodařit i s ohledem na to, že se cena vody z vodovodní
sítě od letošního roku dvojnásobně zvý-

Život je už takový, někdy zlobí, jindy
dovede potěšit. Nezbývá nám, než se
letos těšit i z toho, co se zachránit dalo
a věřit, že ten příští rok bude jiný a lepší.

Z vlastní činnosti svazu připomenu
uskutečnění zájezdu do Polska. Vyjeli
jsme za prohlídkou, a případnými nákupy,
do známých cílů většiny zájezdů z Česka
– měst Goczalkowice a Pisarzowice.
A nebyli jsme zklamáni. Prohlídka zahrad
v Goczalkowicích skutečně stojí za zhlédnutí a navíc je tam umožněn odpočinek
na nesčetných místech v příjemných
zákoutích zahrady s dostatkem stínu
a pohodlí. Nákupům v obou místech, ať
už v menším, nebo větším rozsahu, neodolal ani ten, který neměl v úmyslu něco
kupovat.

Ing. J. Havránek
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Obec Krmelín

Vyplněný jej odevzdejte na obecním úřadě.

Vyplňte ústřižek vpravo

Přejděte na adresu www.krmelin.hlasenirozhlasu.cz
klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a zaregistrujte se.

Přihlaste se přes internet
Ve tvaru KRMELIN JMENO PRIJMENI E-MAIL
na číslo 774 724 136 (E-MAIL není povinný. Zadejte
pokud chcete dostávat informace také na něj).

Pošlete SMS

Chci odebírat hlášení. Jak na to? (vyberte si jednu z možností)

Kolik mě to bude stát? Nic! Tato služba je pro Vás zcela ZDARMA

Ing. Václav Zezulka, starosta obce Krmelín

Nyní je pro Vás možnost, abyste hlášení místního rozhlasu a další důležité zprávy
dostávali buď přímo na Váš e-mail, SMS zprávou, odebírali na sociálních sítích.
To vše v rámci služby Hlášenírozhlasu.cz.
Vždy tak budete vědět o všem, co se pro Vás chystá.

zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu
a přišli jste o důležité informace o dění v naší obci?

Vážení spoluobčané,

E-mailem

Obraťte se na pracovníky OÚ nebo na některý z těchto
kontaktů krmelin@krmelin.cz, info@hlasenirozhlasu.cz

Potřebujete poradit?

SMSkou

Hlášení chci dostávat

Očkování psů

Prodej

Výkup, sběr

Opravy inženýrských sítí

Nepřítomnost lékařů, změna ordinačních hodin

Zájmové spolky

Sportovní akce

Společenské akce

Oznámení od obecního úřadu

Mám zájem o tyto informace:

Ulice a č. p.:

E-mail:

Telefon:

Jméno:

Přihlášení k odběru hlášení

Robin Onderka
graﬁcký designér

• loga
• vizitky
• webdesign
• polepy aut
• reklamní bannery

• letáky
• brožury
• plakáty
• pozvánky
• úpravy fotek

Co pro vás mohu udělat?

Buďte vidět! Profesionální branding
je klíčem k úspěšnému podnikání.

TVOŘÍM FIREMNÍ
IDENTITU

Občanské sdružení Diakonie Broumov
VYHLAŠUJE

TRADIČNÍ SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
která se koná ve dnech 4. 9. – 8. 9. 2017
Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic můžete odevzdat
na obecním úřadě (u vchodu do bývalé knihovny).
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace tel.: 224 316 800, 224 317 203
Více na www: diakoniebroumov.org

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ

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

Kamenické práce
Zdeněk Matušík

- broušení starých pomníků a žuly
- zhotovení nových pomníků
- sekání písma, příseky, opravy
- veškeré betonáže
- prodej lamp, váz a vitrín
ul. Výstavní 398, 739 24 Krmelín, mobil 602 705 466

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

X. OSTRAVSKÝ BULLDOZER
1. - 2. 7. 2017
Závod pro teriéry typu bull
DISCIPLÍNY:
Sobota 1.7.2017
Sprint sáně kategorie SBT/BT a APBT/AST
Áčko kategorie SBT/BT a APBT/AST
Tah břemene s návnadou kategorie SBT/BT a APBT/AST
Neděle 2.7.2017
Šplh po zdi kategorie SBT/BT a APBT/AST
Místo konání:
Střelnice Ostrava – Stará Bělá, Plzeňská 957/400, 724 00 Ostrava Stará Bělá
Provozovatel střelnice: PYROTECHNICKÁ SLUŽBA s.r.o., IC: 28653301
Tel: 603 743 234, Peterek Ivo

Rockshow

TJ Sokol Krmelín a agentura Brooklyn uvádí

Letní prázdninový mejdan aneb

Rockshow XXVII.

30.èervna 2017 od 18 hodin
pøi letošním výroèí obce úèinkují kapely
s krmelínskými koøeny

HEC
ZH band
(Zuzka Holbeinová Band)

Terminátor

(Bohuš Pøivìtivý a spol po 10 letech opìt na scénì)

AiKeN Rezon

(dívèí rocková skupina)

Pøedprodej : Krmelín - restaurace Benátky a hostinec Na Svìtlovì

Cena bøezen jen 100,-Kè

Krmelín
duben 120,-Kè, kvìten - èerven 130,-Kè, na místì 150,-Kè, dìti do 130 cm ZDARMA
Pøedprodej zahájen 25.3. 2017

oficiální pivo festivalu

1447 - 2017
570 let

høištì

vstup do areálù
od 17:30 hodin

______

______________

koná se za každého poèasí
areál bude zastøešen

ELEKTRO
Jiøí Mytyzek

www.betochem.cz

Autodoprava
Petr Šperlín
602 570 566

nákladní autodoprava, pøeprava kontejnerù
a chladicí vozy

Hostinec
"Na Svìtlovì"
Restaurace, salónek, letní zahrada,
teplá a studená kuchynì
+420 732 255 043
www.hostinecnasvetlove.cz

ÈUFA club Bravantice
www.swclubbravantice.cz

informace : www.rockshow.cz

od 15,00 hodin

Krmelín - Svìtlov

od 18,30 hodin FUTSAL

muži - HC Mladá Boleslav

od 17,00 hodin

st. žáèky - 1. FC Bohumín

od 16,00 hodin

st. žáci - Tatran Bohunice

25.6.

Balonk
Minidi ová show skoték
M
a - tém egabubliny
atické
soutìž
e

po celý den vstup zdarma

dechový orchestr Ostrava - Hrabová
(zazní známe melodie v rùzných úpravách)

DEOR

od 16 hodin

s klaunem

Dìtské odpoledne
Hopsalínem

od 14 hodin

tradièní krmelínská pou
výstava závodních vozù
kolotoèe a atrakce
výstava hasièské techniky
dìtská chovatelská výstava

Po všechny dny obèerstvení zajištìno + grilované domácí speciality

Dìti do 10 let a dùchodci nad 70 let
vstupné ZDARMA

vstupné 50,-Kè

do kina Vás zve Moto Wolfram

zaèátek programu v 19 hodin
zaèátek projekce ve 21 hodin
teplou pøikrývku s sebou

"POLITICI NA MARSU"

od 14,00 hodin

+ tradièní divadelní scénka z názvem

filmový týdeník "ROCKSHOW 1992"

ml. žáci - Tatran Bohunice

od 13,00 hodin

minižáci - Tatran Bohunice

TEORIE TYGRA

-

Exhibièní zápasy

s filmem

24.6.

Letní kino

23.6.

Sobota Nedìle

na høišti TJ

Krmelínskou pou 2017

TJ Sokol a obec Krmelín uvádí

Pátek

1447 - 2017
570 let

31.10.2015

Zálohu 1000,-kè nutno zaplatit do konce èervna (doplatek pak do konce záøí)
u paní Radany Matušinské tel. 732 782 534

Pøedpokládaná cena zájezdu je 1750,-kè (cena zahrnuje vstupenku, ubytování se snídaní a dopravu)

Program :

28.10. v 7 hodin odjezd z parkovištì na Svìtlovì po 12 hodinì pøíjezd do Prahy + ubytování.
Odpoledne individuální program a veèer muzikál.
V nedìli snídanì a po cestì zpìt návštìva nìkterého z èeských hradù a zámkù.
Návrat se pøedpokládá v nedìli kolem 19 hodiny.

Zájezd na muzikál 28.10.2017

Pøedpremiéra
nového muzikálù
Michala Davida

Zájezd na muzikál 28.10.2017

Foto: P. Strakošová, páťáci

Hokejová sezóna 2016-17 ALOHA LIGA
V
í
t
ì
z

HC Krmelín
Krmelín
HC

z
á
k
l
a
d
n
í
è
á
s
t Zleva nahoøe : Daniel Ožuch, Ondøej Vávra, Martin Duda, Martin Vavøín, Stanislav Havlíèek, Tomáš Duda, Mirko Zedník, Petr Matušinský, Ondøej Jaroš, Pavel Nevøela
i
Zleva dole : Lukáš Provazník, Radek Brillant, David Ptáèek, Tomáš Lanèa, Tomáš Kuøil, Roman Filip
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Házená
Foto: Petr Mácha

Vyhodnocení

Mladší žáci

Muži, příprava

SDH Krmelín
Foto: Lenka Kneblová

Ženy

Foto: Jakub Jaroszek, stavění májky 30. 4. 2017

Foto: Ing. Yveta Kovalčíková, Ukliďme Krmelín 8. 4. 2017

