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Slovo starostky

Vážení spoluobčané, 
úvodem Vás zdravím a přeji Vám pří-

jemné čtení nového letního čísla Krme-

línského zpravodaje. V tomto vydání pro 

Vás máme opět připravené zprávy z čin-

nosti Obecního úřadu, zastupitelstva, ale 

i o probíhajících a připravovaných akcích. 

Co je nového v  přípravě výstavby 

a oprav chodníků, ale i jiných projektů:

Chodník ulice Brušperská
Ti z Vás, kteří jste se pohybovali v cen-

tru obce, jste již mohli zaznamenat, že 

chodník je v podstatě dokončen, chybí jen 

pár úprav a je hotovo. Věřím, že nově opra-

vený chodník přispěje k lepší bezpečnosti 

náš všech.

Chodník I/58 Staroveská
V  době vydání Zpravodaje by již měla 

být podána žádost o  územní rozhodnutí 

do Brušperku, stavební povolení budeme 

opět řešit s  F-M. Doufejme, že se nebude 

opakovat natahování rozhodnutí o staveb-

ním povolení, jako tomu bylo u ulice Pros-

kovické.

Chodník ulice Proskovická
Po peripetiích s  úřednicí, která zdržo-

vala vydání rozhodnutí a zastavila staveb-

ní řízení, rozhodl Krajský úřad v  prospěch 

obce, kdy z  jeho rozhodnutí vyplývá, že 

speciální stavební úřad ve F-M nepostu-

poval v  souladu se základními zásadami 

činnosti správních orgánů, rozhodnutí 

o zastavení řízení bylo v rozporu s právními 
Foto Ing. Yveta Kovalčíková
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předpisy, a proto se věc vrátila zpět do F-M 

k novému projednání. Ve zkratce – mělo by 

být urychleně vydáno stavební povolení 

na chodník. 

Práce by měly tedy začít co nejdříve. 

Stavební fi rma již začala s přípravnými pra-

cemi.

Chodník Paskovská
V  polovině dubna se uskutečnila kon-

zultační schůzka s projektantem a majiteli 

domů z  ulice Paskovské (po Příčnici), aby 

se vyjasnily některé informace k  výstav-

bě chodníku. Po dohodě byl podepsán 

dokument všemi majiteli nemovitostí, že 

chodník povede před jejich domy, aby se 

tak v  budoucnu předešlo nedorozumě-

ní a  projekt mohl být zpracován bez vel-

kých námitek. Proběhlo nové geometrické 

zaměření, po kterém opět mohou majitelé 

domů konzultovat případné připomínky 

s projektantem chodníku.

Kruhový objezd
Bohužel v této věci mám pro Vás špat-

nou zprávu, neboť dotace na kruhový 

objezd nebyla Krajskému úřadu přidělena. 

Financování projektu musí být schváleno 

zastupitelstvem kraje a stavba kruhového 

objezdu se tak přesouvá opět o  rok dále. 

Jelikož se tedy letos nedočkáme nových 

chodníků kolem křižovatky, byl provizorně 

opraven chodník směrem k Obecnímu úřa-

du. Dále jsem iniciovala urychlené opravy 

výtluků v křižovatce, tak snad nám Správa 

a údržba silnic brzy vyhoví.

 Kanalizace II. etapa
Stále čekáme na přidělení dotace.

Územní plán
Na územním plánu i na jeho posouzení 

SEA se stále pracuje, termín dokončení je 

30. 6. 2018, pak nastane další proces jeho 

schvalování. 

Školní hřiště
Bylo vyhlášeno výběrové řízení, kte-

ré vyhrálo architektonické studio Pitter, 

s. r. o., projekt se právě zpracovává.

Konkurzní řízení 
na ředitele MŠ a ZŠ

Proběhla konkurzní řízení na ředite-

le ZŠ i MŠ. Bohužel se na obě KŘ přihlásil 

pouze jeden uchazeč, na ZŠ současný pan 

ředitel Mgr. Dušan Ignačík, MBA, který byl 

přesto podroben dotazům zástupců kon-

kurzní komise. Na pozici ředitele MŠ se KŘ 

účastnila Bc. Ilona Galiová, současná paní 

učitelka jedné ze tříd. Oba byli Radě obce 

komisí doporučeni jako vyhovující kandi-

dáti a ta je do funkcí potvrdila. 

Přesto na doporučení komise, se Rada 

obce usnesla vytvořit pracovní skupinu 

z odborníků ve školství, která bude společ-

ně s oběma jmenovanými řediteli pracovat 

na nové strategii obou škol.

Kompostéry
Kompostéry by měly být dovezeny 

na přelomu června a  července, poté si je 

budou moci vyzvednout ti, kteří si o  ně 

požádali.

Hřbitovní zeď

Opět, v  době vydání zpravodaje, 

by měl být projekt podán k  územnímu 

a  stavebnímu povolení na stavební úřad 

v Brušperku.

Projekt opravy propustku

Projekt byl podán ke schválení, ale ze 

stavebního úřadu k němu byl vydán velký 

výčet nedostatků, se kterými se projektant 

nyní potýká. Jakmile se podaří získat sta-

vební povolení, bude vyhlášeno výběrové 

řízení na zhotovitele.
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Sběrné místo
Chci také připomenout, že veškerou 

vysloužilou elektroniku a  jiná elektrická 

zařízení, můžete odevzdat ve sběrném 

místě v  bývalých provozovnách obce. 

Vzhledem k  tomu, že plně začala sezóna 

sekání trávy, můžete na tomto místě ode-

vzdat i zeleň z Vaší zahrady, a to v pondělí, 

ve čtvrtek a v sobotu, vždy od 7 do 8 hodin, 

popřípadě po telefonické dohodě s  pra-

covníky obce.

Dopravní značky
Povedlo se nám vyměnit staré vývěsní 

cedule za nové, opravily se, nebo vyměni-

ly staré dopravní značky v celé obci a před 

každým vjezdem do obce nás vítají cedule 

s  upozorněním, že v  obci je zákaz podo-

mního prodeje. Pokud tedy narazíte na 

nějaké podomní prodejce, můžete volat 

policii.

Ucpaná kanalizace!!!
Dále bych chtěla všechny občany upo-

zornit na to, aby dodržovali pravidla, co 

se může, nebo spíše nesmí, vypouštět do 

kanalizace. V  jednu květnovou neděli byli 

zaplaveni obyvatelé v  dolní části ulice 

Benátské, a to splašky ve sklepních prosto-

rách. Specializovaná fi rma, která musela 

být přivolána, provedla kontrolu kanaliza-

ce v okolí a zjistila, že je ucpaný hlavní řád 

na ulici Brušperské. Zátku tvořil neskuteč-

ný tukový špunt. 

Je tedy nepřípustné vylévat do kana-

lizačního řádu jakýkoliv tuk, ale i  další 

věci, které tam rozhodně nepatří!

Léto na kolech

V  sobotu 9. 6. Proběhl druhý ročník 

„Léto na kolech“, který pořádalo společ-

ně šest obcí, včetně Krmelína. Účastníci 

měli na Krmelínském kopci připraveno 

občerstvení a vítala je i živá hudba. Chtěla 

bych touto cestou poděkovat všem, kteří 

pomohli akci zabezpečit, aby vše proběhlo 

ke spokojenosti všech. Vyšlapat náš kopec 

byla velká fuška, takže osvěžení bylo všem 

vhod. 

Léto, jak se zdá, je v  plném proudu, 

proto bych dětem chtěla popřát co nejvíce 

zážitků z prázdnin, nám dospělým odpoči-

nek a šťastný návrat z dovolené. Mějte se 

krásně a užívejte sluníčka.

Vaše starostka Ing. Yveta Kovalčíková

Foto Ing. Yveta Kovalčíková

Foto Ing. Yveta Kovalčíková



Krmelínský zpravodaj - číslo 2/20186

Mezi námi,
Vážení občané, víte, že dominantou naší 

obce je Krmelínský kopec, poslední výběžek 

Beskyd s výškou 327 m? Obec je téměř stej-

ně vzdálená od Ostravy, tak i Frýdku–Míst-

ku, ze všech světových stran ji lemují lesy. 

Je opravdu pěknou vsí a  jsme rádi, že náš 

občan, pan Leoš Plaček z  ulice Školní, se 

v jedné ze svých básní vyznává lásce k naší 

dědině těmito slovy: „Chlapče můj, té vesnice 

vždy si važ, Krmelín, to přece je domov náš.“

V  naší obci, na OÚ je uložena kroni-

ka, vedená od r. 1945. Každý občan má po 

domluvě možnost do knihy nahlédnout, 

seznámit se s obsahy jednotlivých stránek.

Jak se žilo v naši obci od r. 1945?
 S pomocí bývalé zaměstnankyně naše-

ho OÚ paní Mileny Matějové, které moc 

děkuji za ochotu a  vstřícnost, zavzpomí-

nejme:

Vraťme se k  r. 1945 a  připomeňme si 

jména těch občanů, kteří byli předsedy 

Místního národního výboru: pan Vác-

lav Pchálek, František Sýkora, Dominik 

Čana, Jindřich Golka, Bohuslav Matěj, Emil 

Mácha, Jaroslav Mácha, Zdeněk Šeděnka, 

Milan Pytlík, Jiří Neubauer;

- poté následovali starostové Obec-

ního úřadu: Stanislav Polášek, Ing. Václav 

Zezulka a  současná starostka Ing. Yveta 

Kovalčíková.

V  r. 1945 měla obec jen  213 čísel 

popisných. Po volbách v r. 1960 byla lokali-

ta Cigánka se 119 občany přidělena k naší 

vesnici a v Pohostinství Benátky hrála hud-

ba k oslavě situace, ve které si Krmelín bere 

Cigánku.

Akce Z: Poslanci naší obce oslovili 

každého občana s  požadavkem hodin, 

odpracovaných ke stavbě, rekonstruk-

ci nebo opravám objektů, důležitých 

pro chod obce. Těmito aktivitami došlo 

k vybudování hasičské zbrojnice, k rekon-

strukci a dostavbě Kulturního domu, pro-

dejny Jednota a  téže prodejny na Svět-

lově, výstavby čekáren autobusů, trafi k, 

byl postaven v  obci vodovod. Zdravotní 

středisko bylo majetkem JZD, v  objektu 

byl sběr mléka, prádelna, sprchy, mandl 

koupelny, jedna bytová jednotka. Poté si 

objekt odkoupila obec a v současné době 

jsou tam umístěny ordinace lékařů, pedi-

kúra, kadeřnictví a masér. 

Osvětová beseda: předseda p. Domi-

nik Čana, organizace zajišťovala kulturu 

v naší obci např. provoz knihovny, promí-

tání fi lmů, předtančení na ples vč. nácviku 

společenských tanců  - Besedy a  pod. Pan 

Dominik Čana byl iniciátorem výsadby 

stromořadí líp cestou na Krmelínský kopec.

Měsíc červen patří jak prvním, tak 

i posledním dnem dětem. V naší obci byly 

děti i žáci obdarovány kopečkem zmrzliny. 

Jak? V  objektu Hrušky byla otevřena cuk-

rárna Pod ořechem, fi rmy Pekařství Boček 

s vnitřním i venkovním posezením. Interiér 

je útulný, vybaven moderním nábytkem, 

k prodeji zákusky, nápoje, kopečková zmrz-

lina v  8 druzích. A  právě tam, dle  výběru 

zmrzliny dítětem, bylo každé obslouženo. 

Věřím, že děti poděkovaly a každé s úsmě-

vem odcházelo. Pane Josefe Bočku, za 

všechny obdarované děkuji a k Vám dodá-

vám, že obsluha cukrárny pracuje v oble-

čení, které děvčatům opravdu sluší.

Všem učitelům našich škol děkuji za 

výuku našich žáků a dětem hezké vysvěd-

čení a prázdniny s pěkným počasím.

V období 7. 6. 2018 - 13.00 hod. - 31. 8. 

2018 bude v památníku Vojtěcha Martínka 

v  Národním domě v  Brušperku probíhat 

výstava paní Karly Kopcové v uměleckém 

drátování. Autorku z našich Jarmarků zná-

me, její výrobky jsou nápadité a  líbivé. 

Věřím, že účast na výstavě Vás nezklame.

Ludmila Adámková
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Zastupitelstvo obce Krmelín 
schvaluje

Bod č. 6
Účast v  dražbě nemovitých věcí – 

nabytí spoluvlastnických podílů o velikosti 

1/4 vzhledem k  celku na nemovitostech: 

pozemek parc. č. 302/26, pozemek parc. č. 

325/6, pozemek parc. č. 328/45, pozemek 

parc. č. 328/50 a  pozemek parc. č. 422/6, 

vše zapsáno na LV 1085 pro k.ú. Krmelín 

v dražbě. Pověřuje starostku obce činěním 

nabídek příhozů v dražbě, svěřuje starost-

ce obce provést rozpočtové opatření do 

výše nabídnuté kupní ceny nejvyššího 

podání v dražbě a pověřuje ji dalšími jed-

náními potřebnými k  nabytí uvedených 

pozemků do vlastnictví obce Krmelín.

Bod č. 7
Záměr zřídit právo stavby k  pozemku 

parc. č. 651/11 zapsaném na LV 1 pro k.ú. 

Krmelín za účelem stavby márnice včetně 

přípojek inženýrských sítí, ČOV, vsakova-

cích objektů, zpevněných ploch a oplocení

Bod č. 8

Zrušení Směrnice č. 1 obce Krmelín – 

o zřizování věcných břemen z roku 1996

Bod č. 9

Prodej pozemku parcela č. 278/3 v k.ú. 

Krmelín

Bod č. 10

Cenu stočného v roce 2018 – cena zvý-

šena na 36,85 Kč

Bod č. 11

Smlouvu o poskytnutí dotace na ener-

gie v budově TJ Sokol Krmelín, ul. Brušper-

ská, 739 24 Krmelín 72 - provoz haly, 

činnost oddílů (cestovné dětských a  mlá-

dežnických oddílů) a  odměny rozhodčích 

na soutěžích. 

Bod č. 12

Rozpočtovou skladbu před její noveli-

zací a po ní pro rozpočet nového roku

Výpis usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 3. 5. 2018

Zpravodaj obce Krmelín
Periodický tisk územního samosprávného celku vydává Obec Krmelín, Kostelní 70, 739 24 Krmelín, 

IČ 00296848. Vychází 4x do roka v nákladu 900 kusů. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou MK ČR 

E 22609. Toto číslo vychází 25. 6. 2018. Za správnost obsahu článku odpovídá autor.

Redakční rada: Mgr. Jana Klimková, Ing. Yveta Kovalčíková, Ludmila Adámková, Táňa Trojanová, Lud-

mila Havránková. Zpravodaj najdete také na internetových stránkách: www.krmelin.cz. Příspěvky můžete 

zaslat elektronicky na e-mail: krmelinskyzpravodaj@seznam.cz, krmelin@krmelin.cz.

Příspěvky dodané po termínu a nepodepsané nezveřejňujeme. Uzávěrka příštího čísla je 3. 9. 2018. 

Grafi cká úprava, sazba: Taťána Šimečková. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s. r. o., Frýdek–Místek

Nová členka našeho týmu
Grafi ckou podobu Krmelínského zpravodaje opět zpracovává Táňa Šimečková, která ho připravuje pro tisk. 
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Vážení občané,

obec Krmelín v  současné době zpra-

covává Program rozvoje obce na 
období 2019–2029, ve kterém chce-

me vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrh-

nout jednotlivé rozvojové činnosti na nej-

bližší roky. 

 Obracím se na vás proto s  žádostí 

o  vyjádření názoru na otázky uvedené 

v tomto dotazníku. Vaše odpovědi a názo-

ry mohou výrazně ovlivnit, jak bude obec 

vypadat za deset let a  co se bude v  obci 

v  následujících letech dít. Prosím věnujte 

tomu velkou pozornost!

Dotazník byl předán v jednom výtisku 

do Vašeho bydliště. Jedna osoba může 

vyplnit pouze jeden dotazník, který je 

anonymní a je určen občanům starším 15 

let. Pro další členy domácnosti jsou výtis-

DŮLEŽITÉ
ky dotazníku připraveny k  vyzvednutí 

také na poště, v mateřské škole, v základ-

ní škole, v  obecní knihovně a  na Obec-

ním úřadě v  Krmelíně. Online lze dotaz-

ník vyplnit na webových stránkách obce 

www.krmelin.cz. Jakékoli dotazy ohledně 

dotazníkového šetření Vám zodpoví pra-

covníci Obecního úřadu Krmelín. 

 Vyplněné (papírové) dotazníky ode-

vzdávejte nejpozději do 1. 7. 2018 do 

12:00 hodin. Dotazníky můžete ode-

vzdat na podatelně Obecního úřadu 

Krmelín, popřípadě do schránky u vcho-

du k bývalé knihovně. Online dotazník 

vyplňte nejpozději do 1. 7. 2018 do 

24:00 hodin. 

 Děkuji za spolupráci a projevený zájem 

o dění ve Vaší obci a rovněž za čas strávený 

vyplněním tohoto dotazníku. 

Ing. Yveta Kovalčíková, starostka obce 

Omluva 
V minulém čísle zpravodaje nebyl otištěn článek paní Vašicové o dění v knihovně. 

Tímto se omlouváme a článek je vytištěn v tomto čísle.

Další omluva je určena panu Dernickému, kdy ve svém článku starostka obce uved-

la nesprávný název jeho fi rmy, za což se omlouvá. Redakční rada

Vážení občané,

Obecní úřad, ve spolupráci s místními 

spolky, by chtěl uspořádat ke 100. výročí 

založení naší republiky, výstavu o  životě 

v naší obci od roku 1918, která se usku-

teční ve dnech od 28. září do 28. října 

2018 v prostorách hasičské zbrojnice v 1. 

patře. Obracíme se proto na vás s žádostí 

o zapůjčení starých fotografi í, či předmě-

tů, které by se mohly vystavit. Předměty, 

prosím, noste na Obecní úřad. Děkujeme 

vám za spolupráci.

Žádost o zapůjčení fotografi í
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Dne 27. května se uskutečnilo za účasti 

rodiny položení věnce k Pomníku padlým 

u  příležitosti 100 let od narození našeho 

spoluobčana Aloise Zezulky (článek o jeho 

životních osudech vyšel ve Zpravodaji 

č. 1/2018). 

Smutná byla neúčast našich spolu-

občanů na tomto aktu, ne každá vesnice 

v našem okolí se může pochlubit hned dvě-

ma piloty RAF, Aloisem Zezulkou a Aloisem 

Vávrou, kteří bojovali za naši svobodu…

Mgr. Jana Klimková

Uctění 100 let od narození 
Aloise Zezulky, pilota RAF

Foto Jiří Klimek
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V  tomto roce si připomínáme 100 let 

od založení naší republiky, ale jaké byly 

události, které vznik nového státu umožni-

ly? Co způsobilo pád několika monarchů, 

rozpad velkých říší, a  co zahubilo miliony 

životů? 

Přenesme se znovu do roku 1914, tedy 

do doby před založením naší republiky…

České země jsou součástí obrovského 

kolosu nazývaného Rakousko-Uhersko, 

hlavním městem je Vídeň, kde sídlí císař 

František Josef I. (1830-1916), jehož habs-

burská dynastie vládne v  našich zemích 

již od roku 1526. František Josef I. vládl od 

svých osmnáctých narozenin v roce 1848. 

V  roce 1914 oslavil své 84. narozeniny 

a  66 let od nástupu na trůn. V  roce 1854 

se oženil s  princeznou bavorskou Alžbě-

tou (1837-1898), kterou u  nás známe ze 

sladkobolných fi lmů SISSI. S  manželkou 

měli čtyři děti: Sophii (1855-1857), Gise-

lu(1856-1932), Rudolfa(1858-1889) a Marii 

Valerii (1868-1924). Po sebevraždě císařova 

jediného syna, korunního prince Rudolfa, 

v roce 1889, jenž byl otcem „pouze“ dcery 

Alžběty, se stal následníkem trůnu mlad-

ší císařův bratr Karel Ludvík (1833-1896) 

a  po jeho smrti, se stal následníkem jeho 

nejstarší syn František Ferdinand d´Este 

(1863-1914).

Císařovna Alžběta byla zavražděna 

v  roce 1898 na břehu Ženevského jeze-

ra. Po její smrti císař prohlásil: „Ničeho na 

tomto světě jsem nebyl ušetřen.“ To ještě 

netušil, že to nejhorší teprve přijde, a jeho 

jediným rozhodnutím se do pohybu uvede 

lavina událostí, která na kusy rozmetá staré 

pořádky a změní Evropu k nepoznání…

S  následníkem trůnu, svým synovcem 

si stařičký císař nerozuměl, nebyl zvyklý, 

aby někdo projevil jiný názor. Největším 

sporem mezi oběma muži byl bezesporu 

sňatek Františka Ferdinanda. Očekávalo se, 

že se ožení s vhodnou princeznou katolic-

kého vyznání.

František ovšem zůstával starým mlá-

dencem, který navíc trpěl tuberkulózou, 

nemocí, která stála život jeho matku. 

Osudový pro něj byl jeden z  plesů v  Pra-

ze v roce 1896, kde se seznámil s mladou 

českou hraběnkou Žofi í Chotkovou z Vchy-

nic a Tetova (1868-1914). Dívka pocháze-

la ze starobylého šlechtického rodu, ale 

živila se jako dvorní dáma arcivévodovy 

příbuzné arcivévodkyně Isabelly. Arci-

vévodkyně s  manželem Fridrichem ( byl 

jedním z  nejbohatších Habsburků, také 

104. výročí atentátu v Sarajevu, 
začátku 1. světové války
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majitel frýdeckého panství, u nás je známý 

jako markýz Gero ze Slezských písní Petra 

Bezruče) byli rodiči mnoha dcer. Z častých 

návštěv Františka Ferdinanda na jejich 

zámku v  Prešpurku (dnešní Bratislavě) 

usuzovali, že jedna z  nich je předurčena 

stát se císařovnou. Traduje se, že pravdu 

odhalila arcivévodkyně kuriózním způso-

bem, když následník zapomněl na teniso-

vém kurtu své hodinky, arcivévodkyně je 

nalezla a zvědavě nahlédla dovnitř, nena-

lezla ovšem podobiznu jedné ze svých 

dcer, ale své dvorní dámy. Žofi e byla ihned 

odejita ze služby a  musela odcestovat ke 

svým příbuzným. Pokořená matka neleni-

la a  o  všem informovala císaře. Následník 

trůnu si prožil hotové peklo, jediný člověk 

podporující jeho lásku byla jeho nevlastní 

matka. Císař byl nucen časem kapitulo-

vat a sňatek v roce 1900 následníkovi trů-

nu povolil. Ovšem za tvrdých podmínek, 

Žofi e se nesměla účastnit akcí na dvoře 

po boku svého muže, ale jen v  pozadí, 

nesměla s ním ani jezdit kočárem, či sedět 

v divadle ve dvorní lóži. Byl ji přiznán titul 

kněžny, později vévodkyně, z  Hohenber-

gu. Nejtvrdší ovšem bylo, že jejich 3 děti, 

Žofi e (1901-1990), Maxmilián (1902-1962) 

a  Ernst (1904-1954), se nikdy neměly stát 

následníky trůnu po svém otci, dokonce 

nesly příjmení své matky, tedy Hohenberg. 

Přes tyto ústrky se jejich manželství proje-

vilo jako zcela harmonický, láskyplný vztah 

a  nepochybně bylo jedním z  nejšťastněj-

ších v  dějinách habsburského rodu. Celá 

rodina pobývala ve vídeňském paláci Bel-

veder, nebo zámku Artstetten, ale nejčas-

těji na českém Konopišti.

V  červnu 1914 byl František Ferdi-

nand pověřen císařem, aby se účastnil 

vojenských manévrů v  Bosně a  Hercego-

vině. I přes císařovo povolení, že ho může 

manželka Žofi e doprovázet, se mu na Bal-

kán kvůli vedrům, která špatně snášel, moc 

nechtělo, a  také se obával atentátu. Když 

vešlo ve známost, že pojede do Bosny, 

srbské hnutí toužící po dalším vzestupu 

Srbského království, které chtělo sjedno-

tit všechny jihoslovanské národy do jed-

né země, publikovalo výzvy k  atentátu 

na arcivévodu, jehož jako představitele 

nepřátelského Rakouska, vnímali jako pře-

kážku vzestupu tohoto království.

Již samotná cesta neprobíhala  hladce, 

u  salonního vozu, kterým manželé cesto-

vali z Chlumu u Třeboně do Vídně, se zava-

řila osa, ve vagonu, v němž opustili Vídeň, 

nefungovalo elektrické osvětlení. Když stá-

li na nádraží v  Chlumu, řekl prý arcivévo-

da manželce: „Vidíš, tak to začíná, nejdříve 

zavařený vagon, pak ten atentát v Saraje-

vu, a  když to všechno nic nepomůže, tak 

výbuch na parníku Viribus Unitis.“

Ještě večer 27. června byli oba s cestou 

spokojeni, protože jim všude byly projevo-

vány sympatie a úcta obyvatel.

Následující den je čekala nejnebez-

pečnější část cesty – projížďka Sarajevem. 

V  okolí arcivévody se řešilo, zda cestu 

nevynechat, což by ovšem urazilo hostite-

le místodržícího Oskara Potiorka. Ten pro-

hlásil, že přejímá za bezpečnou jízdu plnou 

zodpovědnost. 

Bezpečnostní opatření byla úplně pri-

mitivní, policie rozmístila na cestě pouze 

120 mužů, vzdálených od sebe 200 kroků, 

když policejní prezident požadoval po mís-

todržícím povolání vojska, byl odmítnut. 

Tak si byl Potiorek jistý sám sebou a tím, že 

nastolil v Bosně pořádek. 

Na arcivévodu čekali tři bosenští aten-

tátníci Gavrilo Princip (zemřel v  pevnosti 

Terezín), Triťko Grabež a Nedeljko Čabrino-

vić. Výzbroj a výcvik získali v srbské organi-

zaci tzv. ČERNÉ RUCE.

První zaútočili Čabrinović. Hodil pumu 

na arcivévodův vůz, puma se odrazila 
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a zasáhla následující automobil. Následník 

přikázal zastavit a zjistit, co se stalo. Gavri-

lo Princip stál nedaleko, snad z  nervozity 

zatím nevystřelil. Po chvíli kolona dojela na 

radnici, zde byl arcivévoda velmi rozladě-

ný. Začalo se uvažovat co dále, padl návrh 

o vyklizení ulic, Potiorek odmítá s odůvod-

něním, že vojáci mají špinavé uniformy. 

Rozhodlo se tedy, o  změně programu, 

arcivévoda chtěl jet navštívit zraněného 

podplukovníka Merizziho do nemocnice. 

Nikdo o  změně trasy neinformoval řidiče, 

takže jel podle původního plánu, odbočil 

z nábřeží do ulice vedoucí do starého měs-

ta. Potiorek, který jel s arcivévodou a jeho 

ženou v autě, přikázal zastavit, jen několik 

kroků od Principa. Ten byl tak zaskočený, že 

ani nemířil, jen vystřelil. První ranou zasáhl 

Žofi i, druhou následníka trůnu. Následník 

ještě stihl říci manželce: „ Žofi nko, ty musíš 

žít pro naše děti.“

Arcivévoda se svou chotí se stali první-

mi oběťmi velké války a jejich tři děti prv-

ními sirotky…

Rakousko nevyhlásilo válku Srbsku 

okamžitě, jejímu vyhlášení předcháze-

la dlouhá jednání umírněné a  radikální 

strany ve Vídni. Přízniv-

ci udělení lekce Srbsku, 

mohli doufat, že Srbsko 

zůstane v  boji osamoce-

no, ale museli předpo-

kládat, že se válka rozšíří 

mezi všechny největší 

evropské mocnosti, pro-

vázané spojeneckými 

smlouvami. 19. červen-

ce obdržela bělehrad-

ská vláda z  Vídně nótu, 

úmyslně formulovanou 

tak, aby byla nepřija-

telná. Vláda i  přesto na 

všechny požadavky při-

stoupila s výjimkou toho, 

aby okolnosti atentátu na srbském území 

vyšetřovali Rakušané, ale v tomto bodě se 

nebránila diskuzi.

 Vídeň konstatovala, že její požadavky 

nebyly splněny. 28. července 1914 vyhlási-

lo Rakousko císařovým manifestem „Mým 

národům“ válku Srbsku, 31. července 

mobilizovalo Rusko.

Dne 1. srpna vyhlásilo Německo válku 

Rusku, o  dva dny později pak Francii (již 

2. srpna obsadilo Lucembursko) a  4. srp-

na vstoupila německá vojska do neutrální 

Belgie, aby tak získala průchod do Francie. 

Porušení neutrality Belgie dalo Velké Britá-

nii podnět na vyhlášení války Německu (4. 

srpna). Dne 6. srpna vypovědělo Rakous-

ko-Uhersko válku Rusku, 7. srpna ohlásila 

válku s  Rakousko-Uherskem Černá Hora, 

do týdne vstoupily do války proti Rakous-

ko-Uhersku i Francie a Velká Británie.

Naši krmelínští mužové mobilizovali 

samozřejmě také. Určitě i oni se loučili se 

svými blízkými se slovy: „Do švestek jsme 

doma.“ Ze švestek se pak stalo do zimy, pak 

do léta… posléze se již všichni modlili, aby 

se dostali ve zdraví domů…

Mgr. Jana Klimková
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Dne 1. května se uskutečnila procházka po obci s  naší kronikářkou paní Martinou 

Helískovou. Pro příchozí si kronikářka připravila velmi poutavé a poučné vyprávění o nej-

důležitějších budovách v naší obci a jejich historii.

Chci paní Helískové poděkovat za snahu zprostředkovat nám na naši obec nový 

pohled v zajímavých souvislostech.

Doufám, že další vycházka přiláká větší množství našich občanů, kteří budou mít 

zájem dozvědět se něco nového o obci, ve které žijí.

Mgr. Jana Klimková

Procházka s kronikářkou obce

Foto Jiří Klimek

Poděkování
K 30. červnu 2018, odchází do důchodu po 

34 letech práce na Obecním úřadě jako účetní 

obce Krmelín, paní Jarmila Sýkorová. Chtěla 

bych jí touto cestou poděkovat za dlouhole-

tou a  obětavou práci a  popřát ji v  její dalším 

životní etapě hlavně hodně zdraví a  pohodu 

jak v osobním, tak i pracovním životě.

Hodně štěstí, Jaruš.

Ing. Yveta Kovalčíková, starostka obce
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Letošní uctění památky 

našich padlých spoluobčanů se 

netradičně konalo již 30. dubna, 

kdy naší obcí projížděla vozidla 

účastnící se akce „Bojovou cestou 

1. československé samostatné 

tankové brigády“. Vojenští nad-

šenci v  dobových uniformách 

upořádali u  pomníku výstavu 

vozidel. Čestnou stráží a salvou ze 

zbraní, spolu s námi, uctili památ-

ku našich padlých spoluobča-

nů. Mrzí  nás, že naše krmelínské 

děti, které by se měly takovýchto 

akcí účastnit, aby uctily památku 

i svých příbuzných a budovaly si 

vztah k  rodné vesnici, se zúčast-

nily aktu se svými učitelkami až 

po telefonické výzvě.  Děkujeme 

všem občanům, kteří přišli uctít 

památku padlých a zároveň pod-

pořili neobvyklou akci, která se 

v Krmelíně u takovéto příležitosti, 

konala poprvé a doufáme, že ne 

naposled.

Uctění památky 
našich padlých

foto Hana Plačková
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VYHLÁŠKY
Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vám připomenout obecní vyhlášku (OZV č. 2/2016) 

o regulaci hlučných činností v nevhodnou denní dobu, kdy po dobu 

od 6.00 do 22.00 hod., je každý povinen zdržet se, o nedělích a stá-

tem uznaných dnech pracovního klidu, nevhodných hlučných čin-

ností a apelujeme na všechny občany naší obce, aby vyhlášku dodržo-

vali. Víme, že krásné slunečné dny lákají k  práci jako je sekání trávy, 

vysekávání křovinořezem atd. ale prosím, uvědomme si, že v obci nežije-

me sami, máme sousedy, které touto činností rušíme při odpočinku. 

Dále si dovolujeme připomenout vyhlášku (OZV č. 10/2015), kterou 

se  stanovují podmínky pro  spalování suchých rostlinných produktů 

v obci. Tam je uvedeno, že suché rostlinné produkty je možné spalo-

vat od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 18.00 hod. 

Po uvítání olympionika v září 1972 před RD v naší obci, 

se mnoho občanů sešlo na našem sokolském hřišti, aby 

společně se sportovci, dětmi a pracovníky VŽKG přivítali 

olympijského vítěze našeho Vítězslava Máchu. Za spor-

tovce jmenovaného přivítal pan Jiří Raška. Ten kromě 

výčtu všech dosažených vítězství podotkl, že svým křest-

ním jménem je již předurčen, aby zvítězil. I teď po létech 

na přivítání vzpomínáme a jsme na našeho občana hrdí. 

Opětovně za dosažená vítězství děkujeme a jsme rádi, že 

dokázal to, co jen několik jedinců ve sportu v naší zemi. Ať 

se mu stále daří! 

Náš dvojnásobný olympijský medailista 

Vítězslav Mácha slaví 70 let
Vážený pane Vítězslave Mácho,

Redakční rada Zpravodaje a všichni občané naší obce Vám gratulují k Vašemu význam-

nému životnímu jubileu a do dalších let Vám přejeme hodně štěstí a pevného zdraví.

Redakční rada 

Uvítání Vítězslava Máchy
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Práce dětí ze základní školy

Co viděl potok?

Byl jeden potok Machůvka, který byl 

čistý, že se z něho dalo pít. Plavaly v něm 

pestrobarevné ryby a hrály si u něj děti 

s lodičkami. Potoku se to líbilo.

Nelíbilo se mu, když bylo škaredé 

počasí.

Jednou přišel k  potoku jeden pán 

a  vylil do něj olej z  auta. Potom přišly 

nevychované děti, které tam házely 

odpadky.

Potok už toho měl dost. Živočichové 

vymřeli a potok onemocněl.

Jednou šla kolem malá holčička, kte-

ré se nelíbily odpadky v potoku. Druhý 

den přišla holčička s tatínkem. Do pytle 

začali házet odpadky. Za chvíli byl potok 

čistý.

A  z  potoku se ozvalo jen tiché: 

„Děkuji.“

N. Ježová, 3. ročník

Co viděla řeka?

Jednou byla jedna řeka. Ta řeka nád-

herně proudila a všímala si spousty věcí 

– obchodů, domů, aut různých značek, 

…

Ale jednoho dne řeka onemocněla, 

protože lidé do ní začali házet různé 

odpadky, plechovky a slupky.

Škola měla Den Země. Děti se vyda-

ly na úklid řeky. Když jí uklidily, tak řeku 

zachránily.

F. Šperlín, 3. ročník

Co nového v naší základní škole?

Matematický klokan

Mezinárodně koordinovaná sou-

těž  Matematický klokan  byla vytvořena 

podle obdobné soutěže, která byla v osm-

desátých letech minulého století pořádá-

na v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal 

první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí 

Evropy a  postupně i  na další kontinenty. 

V  roce 2016 se již této soutěže účastnilo 

přes 6 milionů soutěžících z  více než 60 

zemí celého světa sdružených v  asocia-

ci  Kangourou sans frontieres, jejíž koordi-

nační centrum je v  Paříži. V  ČR se soutěž 

Matematický klokan konala poprvé v roce 

1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota 

českých matematiků a fyziků ve spolupráci 

s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou 

algebry a  geometrie PřF UP v  Olomouci. 

Ministerstvem školství a  mládeže ČR byl 

Matematický klokan zařazen mezi soutěže 

kategorie A  – plně hrazené z  prostředků 

MŠMT. Soutěžící jsou podle věku rozděle-

ni do 6 kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), 

Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. 

třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 

2. ročník SŠ) a Student (3. -  4. ročník SŠ). Ve 

všech kategoriích soutěžící řeší soubor tes-

tových úloh ve stanoveném čase, přičemž 

vybírá jednu z  pěti nabízených možností 

řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupi-

nách podle obtížnosti, za správnou odpo-

věď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za 

špatnou odpověď se mu jeden bod strhá-

vá. Aby soutěžící nedosahovali záporných 

výsledků, dostávají do vínku takový počet 

bodů, kolik je v kategorii úloh. (http://mate-

matickyklokan.net/index.php/o-soutezi).

Základní škola Krmelín
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Letos se soutěž konala 16. března 2018, 

kategorie Matematický cvrček pro žáky 2. 

a  3. tříd se v  ČR zúčastnilo 115  120 žáků, 

kategorie Matematický klokánek pro žáky 

4. a  5. tříd 117 232 žáků.  Pro objektivní 

srovnání úrovně našich žáků v matematice 

jsou výsledky naší školy za letošní i loňský 

rok uvedeny spolu s  výsledky okresu Frý-

dek – Místek i České republiky: 

Výsledky krmelínských žáků potvrzují 

vysokou úroveň kvality výuky matematiky 

v naší škole (založené na metodě profeso-

ra Hejného) i správnost námi zvolené cesty 

při zvyšování matematické gramotnosti 

našich žáků.

Testování žáků 5. ročníku SCIO

Ve dnech 3. - 21. 4. 2018 proběhlo tes-

tování žáků 5. ročníku naší školy v  rámci 

projektu Srovnávací testování základ-

ních škol (STONOŽKA, SCATE), realizova-

ný společností SCIO. Žáci byli testováni 

z českého jazyka, matematiky, anglického 

jazyka a  obecných studijních předpokla-

dů. Celého testování se zúčastnilo 14 541 

žáků, z naší školy se zúčastnilo 13 žáků 5. 

ročníku. Výsledky našich žáků v  testech 

z  jazyka českého a  matematiky jsou lep-

ší než výsledky 80 % žáků zúčastněných 

škol, výsledky našich žáků v  testu obec-

ných studijních předpokladů jsou lepší 

než výsledky 70 % žáků zúčastněných 

škol. Testování anglického jazyka SCATE 

se zúčastnilo 11 žáků naší školy. Úrovně 

A0 dosáhlo v testování 5 žáků, úrovně A1 

(očekávaná úroveň žáka na konci 5. třídy 

základní školy dle Rámcového vzděláva-

cího programu pro základní vzdělávání) 

dosáhlo 6 žáků. 

To nejlepší z úrody – lidový rok

7. června 2018 se v  sále školy usku-

tečnila (od 10 hodin pro děti z  Mateřské 

školy, babičky a dědečky, od 16 hodin pro 

širokou rodičovskou veřejnost) závěrečná 

školní akademie To nejlepší z úrody – lido-

vý rok. Možná, že řada z rodičů či občanů 

obce ani neví, že pod rukopisem scénáře 

i režie akademie je podepsána Mgr. Yvona 

Voráčová. A  pro úplnost si připomeňme 

i  její další nezapomenutelné otisky: Roz-

svěcování vánočního stromu, Večer tříkrá-

lový, celoroční školní projekt Tady jsme 

doma (Vánoční koledování, Masopust, 

Vítání jara a vynášení Mařeny), vystoupení 

pro Vernisáž na chodbě.

McDonald ´s Cup 2018

Dopoledne 2. května 2018 proběh-

lo na hřišti TJ Sokol Staříč oblastní kolo 

v  minikopané McDonald ´s  Cup 2018. 

V  kategorii starších žáků (3. – 5. ročníku) 

Školní rok 2016 /2017

Účastník Matematický cvrček 2. a 3. ročník Matematický klokánek 4. a 5. ročník

ZŠ TGM Krmelín 44,9 bodů 65 bodů

Okres Frýdek – Místek 33,01 bodů 55 bodů

Česká republika 34,94 bodů 56,37 bodů

Školní rok 2017/2018

Účastník Matematický cvrček 2. a 3. ročník Matematický klokánek 4. a 5. ročník

ZŠ TGM Krmelín 53,5 bodů 70,04 bodů

Okres Frýdek – Místek 46,15 bodů 57,09 bodů

Česká republika 38,77 bodů 57,99 bodů
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se na měření sil sjela družstva škol z Huk-

vald, Brušperku, Fryčovic, Staré Vsi nad 

Ondřejnicí, Staříče a  Krmelína. V  prvním 

zápasu nastoupilo naše družstvo proti cel-

ku Staré Vsi a turnaj zahájilo remízou 3 : 3. 

Ve druhém zápasu porazilo celek Fryčovic 

6 : 1. Třetí i čtvrtý zápas naše reprezentace 

prohrála – nejdříve 0: 2 s Hukvaldami, poté 

1 : 4 s Brušperkem. V závěrečném utkání se 

Staříčem náš tým přesvědčivě vyhrál 8 : 1 

a v turnaji obsadil třetí místo.

Den sportu

V  návaznosti na mezinárodní projek-

ty Comenius i  další následná společná 

setkávání jsme obdrželi pozvání od našich 

polských přátel ze Základní školy Podlesie 

u  Katovic k  účasti na společné česko-slo-

vensko-polské akci Den sportu dne 16. 5. 

2018. Náplní byl běh na 60 m, skok daleký, 

smíšená štafeta 8 x 60 m, závody zdatnosti 

družstev, fl orbal, fotbal. 22 našich nejlep-

ších sportovců (děvčat i  chlapců) vyrazilo 

autobusem od krmelínské školy v  sedm 

ráno. Po příjezdu nás čekalo vřelé přivítá-

ní s našimi slovenskými a polskými přáteli, 

bohaté občerstvení a  po ofi ciálním zahá-

jení se spustil kolotoč sportovních aktivit 

pro sportovce jednotlivých škol. Byť řada 

našich reprezentantek a  reprezentantů 

obsadila v  silné konkurenci 1. – 3. místa 

v  atletických disciplínách, závodech šta-

fet i družstev, největší pozornost věnovali 

chlapci fotbalu. I když zápasy s našimi přá-

teli prohráli (ČR – Polsko 0: 2, ČR – Sloven-

sko 3: 4, Polsko – Slovensko 2: 1), neudělali 

ostudu, neboť sehráli zápasy s  vrstevníky 

1 – 2 roky staršími (na Slovensku i Polsku 

je tvořen 1. stupeň ZŠ až do 6. ročníku). 

V  poledne čekal naše sportovce chutný 

oběd a  turnaj ve fl orbalu. Chlapci podali 

skvělý výkon – porazili Poláky 3 : 2, remi-

zovali se Slováky 1 : 1, nakonec jim prven-

ství vyfoukli naši slovenští přátelé, kteří 

v posledních sekundách zápasu s Polskem 

dali gól a vyhráli 3 : 1. Den sportu v Polsku 

se vydařil nejen díky počasí (den před i po 

v Katowicích lilo), ale především díky mož-

Foto Romana Tylečková
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nosti setkat se s přáteli a změřit síly v celé 

řadě sportovních disciplín.

Miniházená

Ve školním roce 2017/2018 se naše 

škola zúčastnila 2. ročníku školní ligy 

v  házené Moravia Handball Activity. Akce 

vznikla pod křídly Českého svazu házené, 

garantem této soutěže byl házenkářský 

oddíl TJ Sokol Krmelín, úzce spolupracující 

s oddílem TJ Sokol Hrabůvka. Do soutěže 

se kromě naší školy přihlásily ZŠ Kosmo-

nautů 13, Ostrava, ZŠ Havířov – Šumbark, 

ZŠ Šenov, ZŠ Srbská, Ostrava, každá škola 

do soutěže přihlásila dvě družstva. Mlad-

ší družstvo bylo složeno z dětí 1. – 3. tříd, 

starší družstvo z  hráčů 4. – 5. tříd. Děti 

během školního roku odehrály  6 turnajů, 

v  závěrečném měření sil získali krmelínští 

mladší žáci 2. místo a  starší žáci 3. místo. 

Je nádherné dívat se do rozzářených očí 

hráček i  hráčů, když radostně vtrhnou do 

školy s poháry a diplomy…

Modernizace školní jídelny

O výměnu 30 let starých jídelních setů 

jsem žádal zřizovatele školy celou řadu 

let, potřebné fi nanční prostředky (cca 

100 000 Kč) našly své využití vždy v jiných 

prioritách obce. Když mi koncem září 2017 

Ing. Pavel Rokyta (manažer fi rmy Hyundai 

Motor Manufacturing Czech, Nošovice) 

nabídl použité jídelní sety z  odpočinko-

vých zón fi rmy (pořizovací hodnota jídelní-

ho setu byla 15 873,- Kč), neváhal jsem ani 

minutu. V  prosinci 2017 jsem po nezbyt-

ných organizačních a  administrativních 

krocích zařídil odvoz 10 monobloků (stůl + 

4 židle) a 30 kancelářských židlí z Nošovic, 

v  únoru 2018 proběhla instalace a  násle-

dující měsíc výměna starých pracovních 

desek i  barevných plastových podsedáků 

za nové. Obnovou jídelních setů získa-

la naše školní jídelna moderní estetický 

design, výrazně se snížila celková hlučnost 

a usnadnil se úklid.

Poděkování

V návaznosti na výše uvedené informa-

ce bych rád poděkoval: 

1) všem třídním učitelkám krmelínské ško-

ly (Mgr. Yvoně Voráčové, Mgr. Elizabe-

th Dostálové, Mgr. Romaně Tylečkové, 

Mgr. Jarmile Adámkové, Mgr. Marcele 

Vlčkové), které se kontinuálně (i během 

hlavních letních prázdnin) zdokonalují 

v  metodách výuky matematiky podle 

profesora Hejného a  svým plamenem 

nadšení zapalují celou řadu svých žáků, 

kteří opět vnímají matematiku jako svůj 

oblíbený předmět; 

2) třídní učitelce 5. ročníku Mgr. Marcele 

Vlčkové za vytrvalou, trpělivou a úspěš-

nou práci se žáky své třídy, kteří nás po 5 

letech opustí (4 žáci po úspěšném vyko-

nání přijímacích zkoušek byli přijati na 

ostravská gymnázia, do 6. ročníku ode-

jde 6 dětí do ZŠ Brušperk, 4 do ZŠ Stará 

Ves n. Ondřejnicí);

3) paní učitelce Mgr. Yvoně Voráčové, kte-

rá v  tomto školním roce svou invencí 

a  tvořivostí připravila dětem, rodičům 

i  občanům obce řadu nezapomenutel-

ných chvil při sledování jí připravených 

vystoupení;

4) našim sportovcům, kteří nabyté spor-

tovní dovednosti a  zkušenosti zúročují 

ve sportovních turnajích či soutěžích 

a skvěle reprezentují naši školu; 

5) trenérům miniházené (manželům Karin 

a  Danielovi Břežným, Janě Blačinské 

a  Miroslavu Vijačkovi) za čas a  energii, 

kterou věnují přípravě zájemců o háze-

nou;

6) Ing. Pavlovi Rokytovi za pomoc a spolu-

práci při modernizaci školní jídelny.

Mgr. Dušan Ignačík, MBA – ředitel školy
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Výlet u hasičů
Ve čtvrtek 24. května se 29 

předškoláků z naší mateřské školy 

těšilo na výlet do Hasičské stanice 

v  Ostravě – Zábřehu, která patří 

k největším ve střední Evropě.

Hned po příjezdu si nás pře-

vzali hasiči a seznámili nás s celou 

hasičskou stanicí. Upozornili děti 

na vymezený prostor, ohraničený 

gumovými čtverci, v  jejichž středu 

byly skluzy – hasiči je používají 

v  případě výjezdu. A  hned vzápětí 

se ozvala siréna, kolem nás se začali 

spouštět hasiči a do 2 minut odjížděli, při-

pravení k zásahu.

Naši hasičští průvodci k výjezdu nejeli, 

a tak se děti dozvěděly, co dělají celý den, 

když zrovna nehasí požár. Klukům se líbila 

posilovna, tělocvična, děvčata obdivovala 

velké lednice v kuchyňce, kde hasiči oběd-

vají. Děti viděly denní místnost, ložnici 

a dispečink, 

Mateřská škola Krmelín

kam jsme jen nahlédli, abychom dispečera 

nerušili v práci.

Prohlédli jsme si všechnu techniku, 

vyzkoušeli, jak se sedí v hasičském voze, jak 

je těžká výstroj, kterou hasiči používají, prů-

vodci ochotně odpovídali dětem na otázky, 

k čemu vše slouží. Děti byly pochváleny za 

své znalosti.

Jeden z  největších zážitků pro děti 

byl záchranářský vrtulník, který nám 

pilot ukázal a  také přílet 

a  přistávání policejního 

vrtulníku.

Děti si vyzkoušely mani-

pulaci s  hadicí a  vodou 

a  vůbec nevadilo, že se 

trochu namočily. Sluníčko, 

které nám celé dopoledne 

svítilo, vše rychle usušilo. 

Z  výletu děti odjížděly 

plny zážitků, které pak vyprá-

věly svým kamarádům ve 

školce a rodičům doma.

Třída „Žlutí“, 

Marie Vašicová
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1. oddíl Krmelín Vlci Junák 
Český Skaut z.s

Zdravím vás, milí přátelé našeho Skaut-

ského oddílu. Rád bych Vás seznámil 

s našimi nedávnými aktivitami.

Před Velikonocemi se 

nám podařilo pomoci při 

brigádě u kostela s úklidem 

větví a  zpracováním dříví 

z ořezu stromů kolem koste-

líčka. Abychom to tam měli 

pěkné.

Začátkem dubna jsme 

byli na výletě v  okolí řeky 

Stará Ondřejnice.

Vyšli jsme ze Staré Vsi, 

kde jsme měli za úkol najít 

„kešku“ schovanou u mostu. 

A  následně jsme se vyda-

li směrem do Košatky. Po 

cestě jsme si zahráli něko-

lik zajímavých her. Dále 

jsme pokračovali ke hřbito-

vu v  lesíku u  Staré Vsi a  po poli již šikmo 

k  potoku vedoucí ke Staré Ondřejnici. Na 

balících jsme si udělali pár fotek a  trochu 

jsme si zablbli. Balíky nám posloužily jako 

prolézačky a překážky. Poté jsme putovali 

směrem do Proskovic a přes les do Krmelí-

na. Zahráli jsme si ještě nějaké hry a neza-

pomněli jsme se stavit na nanuk a  malé 

občerstvení. 

Ke klubovně v  Krmelíně jsme přišli 

značně unaveni, ale rádi, že jsme ces-

tu všichni ve zdraví a  za dobrého počasí 

zvládli. Užili jsme si hry i krásnou přírodu 

a jarní louky.

Další důležitou výpravou byla celore-

publiková akce skautských a  turistických 

oddílů, což je výstup na Ivančenu, u  pří-

ležitosti  uctění památky padlých skautů 

a  partyzánů pomáhajících naší vlasti za 

druhé světové války. Pouť jsme zahájili 

od hotelu Bezruč v  Malenovicích. Výstup 

trval asi 1,5 hodiny. Na Ivančenu jsme při-

šli okolo 10 hodiny ranní. 

V 11 hodin byla mše pod 

širým nebem. Po mši 

jsme vystoupili na vrchol 

Lysé hory a  za krásného 

počasí jsme se pokochali 

výhledem na okolní kra-

jinu.

Následně jsme 

se vydali na Ostravi-

ci, odkud jsme doje-

li do Paskova vlakem. 

Akce byla určena všem. 

A  měli jsme jako dopro-

vod i  skauty z  Kostelce 

nad Orlicí, kterým jsme 

poskytli nocleh v  naší 

klubovně. 

O víkendu 10. 6. se koná výlet do Bes-

kyd, kterého se zúčastní i skauti z Klimko-

vic, kteří s  námi pojedou na letošní letní 

tábor.

V sobotu 16. 6. 2018 plánujeme brigá-

du u klubovny, protože je potřeba pořezat 

hromadu dřeva, kterou jsme dostali na 

topení. Jedná se o dřevo ze stavby. Jelikož 

je dřeva hodně a  nás velkých málo, pro-

síme tímto o  pomoc. Potřebujeme muže 

s  motorovou pilou i  případné pomocné 

síly na uložení dřeva. 

Za skautský oddíl Krmelín.

S pozdravem

Radomír Flám, zástupce vedoucího

SKAUTI Vlci Junák Krmelín
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Motokáry Krmelín

Máte rádi adrenalin a  zábavu? Přijďte 

si za námi zajezdit na Motokáry Krmelín. 

Náš okruh je venkovní a nachází se nedale-

ko paintballu (bývalá větračka). V provozu 

máme tři motokáry.

Dráhu po domluvě také pronajímáme 

pro jízdu na minibike. Každý měsíc se tu 

konají závody minibike.

V  areálu máme minihřiště pro děti, 

v občerstvení si můžete dát pivo Radegast, 

limonády a jiné alko i nealko.

Otevřeno je každý pátek od 15 do 

20 hodin, sobotu od 14 do 20 hodin 

a v neděli 14 do 19 hodin.

Pro bližší informace – ceník, události, 

novinky nás sledujte na Facebooku „Moto-

káry Krmelín“, nebo kontaktujte majitele 

Michala Šperlína na tel. 730 820 559.

Michal Šperlín

Foto Michal Šperlín

Foto Michal Šperlín

Foto Jaroslav Hudák
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Noc kostelů 
Letošní Noc kostelů proběhla 25. 5. 

2018. Před 18:00 hodinou se rozezněly 

zvony po celé naší republice. U  nás jsme 

otevřeli kostel již po čtvrté.

Na úvod zazpíval náš kostelní sbor 

PKSPKK, přidali se rodiče s  dětmi a  nako-

nec jsme vytvořili jeden velký sbor s náv-

štěvníky kostela.

Pro děti byl připraven program v Cent-

ru setkávání a venku u kostela.

Pod vedením pana Radka Třísky si 

mohly děti s  rodiči v  domečku vyrobit 

a  nazdobit svíčky z  včelího vosku. Všem 

se odlévání a vyrábění moc líbilo a děti si 

domů odnášely nádherně vonící svíčky. 

Děkujeme panu Třískovi, předsedovi vče-

lařů v  Krmelíně, za jeho iniciativu, nadše-

ní, čas a ochotu se s námi podělit o krásu 

a důležitost včelařského řemesla. 

Naši krmelínští skauti si pro děti při-

pravili program venku, např. sjezd na laně, 

střílení z luku a ze vzduchovky, přírodopis-

ný kvíz apod. Všechny děti byly z  těchto 

aktivit a  her nadšené a  velmi spokojené. 

Skautům za jejich obětavost a  nasazení 

moc děkujeme. 

Zajímavá byla přednáška Pavla Holíka 

o  kardinálu Beranovi, jehož ostatky byly 

KOSTEL
sv. Jana a Pavla

Krmelín
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v dubnu převezeny z Říma 

do Prahy.

Závěr patřil ztišení 

a  prosebným modlitbám 

za nás, za rodiny, mládež, 

za naši vesnici a celý svět…

Pouť k sv. Janu 
a Pavlu

Zveme vás všechny 

na slavnostní mši svatou 

v  neděli 24. června 2018 

v  8.45 hodin do našeho 

kostela. 

Poutní mše svatá na 
Krmelínském kopci

Na svátek Povýšení 

svatého Kříže v  neděli 16. 

9. 2018 bude na Krmelín-

ském kopci sloužena mše 

svatá. Jste všichni srdečně 

zváni. 

Foto Ing. Martina Stoszková
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Střípky z tenisu

Po třech letech od našeho posledního 

příspěvku do Zpravodaje, bychom vás rádi 

seznámili, co je nového v tenisovém oddí-

le. Letos to jsou právě tři roky, co nás navž-

dy opustil náš nejstarší zakládající člen 

Tělocvičné jednoty Sokol Krmelín – oddíl 

tenisu Leoš Pchálek starší. Byl to právě on, 

který pravidelně přispíval do této rubri-

ky a nejen to, byl celou dobu od založení 

klubu i jednatel a hospodář jednoty. Jeho 

neocenitelnou roli jsme si plně uvědomili 

až po jeho rychlém a  nečekaném odcho-

du. Výbor tenisového oddílu proto na jeho 

počest a  památku pojmenoval pravidel-

ný každoroční klubový tenisový turnaj ve 

čtyřhrách „Memoriál Leoše Pchálka“, kte-

rý se koná v rámci slavnostního ukončení 

tenisové sezony s  názvem „Babí léto“. 

Prvními vítězi tohoto turnaje v  roce 2016 

se stali hráči Petr Sikora a  Jan Odehnal. 

V  loňském roce putoval pohár do rukou 

vítězů Tomáše Balcara a Tomáše Pospíšila.

Turnajová činnost

Turnajová činnost je v  našem oddíle 

velmi pestrá. Každoročně se naše mužstva 

účastní soutěže v tenisu méně početných 

družstev. Celkem jsme měli v  roce 2017 

v  soutěžích 5 týmů. Nyní jejich výsledky: 

ženy A  – skončily na 5. místě. Ženy B – 

skončily třetí. Muži A – skončili druzí, muži 

B skončili na 5. místě a veteráni (muži nad 

45 let) skončili na 7. místě a tím se udrželi 

ve vyšší soutěži. Všem sportovcům děkuje-

me za reprezentaci našeho krmelínského 

oddílu a zvlášť blahopřejeme oddílu mužů 

A, kteří ve složení Ivo Jokl a Lukáš Ertel ve 

velké konkurenci vybojovali krásné druhé 

místo. Velmi aktivní jsou naše ženy tenist-

ky. Nově zorganizovaly turnaj v mixu. Další 

tradiční akcí je turnaj ve čtyřhrách mužů 

Tenis Sokol Krmelín

Foto Ing. Jiří Boček



Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2018 27

„O  pohár obce Krmelín“. Loňský roč-

ník se hrál pro velkou účast i  na kurtech 

v  Brušperku. Celkovým vítězem se stala 

dvojice Vrzala – Kopecký. Poslední akcí 

loňského roku byl vánoční turnaj v  hale 

TJ Sokol. Zúčastnilo se ho 14 hráčů, složení 

dvojic se losovalo a vítězem se stal pár bra-

trů Tomáše a Pavla Balcarových.

Novinkou v  přípravě fyzické kondice 

našich aktivních tenistů je, kromě teniso-

vých aktivit, i  oblíbené zimní běžkařské 

soustředění našich členů, které organizuje 

v zimě Mirek Sinér. Cílem je nejen zvýšení 

kondice, ale i  utužení týmového ducha. 

Poslední dva ročníky proběhly v Orlických 

horách za účasti 8 tenistů. V  letošní zimě, 

i  když nebyla na sníh v  našem kraji nějak 

bohatá, se nám podařilo operativně dle 

aktuálních klimatických podmínek vyrážet 

do běžeckých stop kolem Krmelína, dále 

směr vysílač ve Staříči, přes pláně kolem 

Brušperku, Trnávky a  Staré Vsi zpět do 

Krmelína. Byly to desítky najetých kilomet-

rů, častokrát i za tmy s čelovkami. 

Podpora mládeže

Stále podporujeme celoročně školu 

malých tenistů, jednak ve sportovní hale 

v  zimním období a  za příznivého počasí 

na venkovních kurtech. Školu vedou pro-

fesionální trenéři, hala a kurty jsou v  režii 

oddílu tenisu, výcvik si platí rodiče. Cílem 

bylo a stále je, že výchovou těch nejmen-

ších budeme zajišťovat omlazování naší 

členské základny a  že absolventi tohoto 

výcviku přejdou mezi členy našeho oddílu. 

Letos o prázdninách pořádáme akci pro 

děti z  obce do 15 let – každou středu 

dopoledne vstup na kurty zdarma.

Novinky v areálu

Za poslední tři roky jsme provedli roz-

sáhlé a  fi nančně náročné investiční akce 

Foto Ing. Jiří Boček
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a  opravy areálu. Jednalo se zejména 

o tyto akce: nová střecha nad klubovnou 

(viz obrázek č.1). Stávající střechy typo-

vých unimobuněk již propouštěly vodu, 

zejména při silnějších deštích a několikrát 

nám poškodily podlahové desky. Dále 

byla zhotovena nová opěrná zeď v  rohu 

u Zdravotního střediska a odtokový kanál 

dešťové vody do potoka, výměna desko-

vých výplní laviček na tribuně a zahradní 

úpravy na svahu kolem ocelového scho-

diště. Finančně nejnáročnější však byla 

akce koncem letošní zimy, kdy jsme muse-

li přistoupit k  razantní úpravě vzrostlé 

zeleně, kterou máme na svých pozemcích 

a za kterou zodpovídáme v případě, že by 

došlo k  pádu stromu nebo těžké suché 

větve na občany nebo zaparkovaná auta 

nacházející se pod nimi. Tři suché nebo již 

značně zdravotně poškozené stromy byly 

vykáceny a  dalších 18 vzrostlých stromů 

prošlo silným zdravotním ořezem (viz 

obr.č.2). Na tuto akci jsme požádali obec 

o  mimořádnou dotaci, kterou nám obec 

v plné výši poskytla, za což velice děkuje-

me. Rovněž i ostatní investiční akce a roz-

sáhlejší opravárenské aktivity byly prove-

deny za využití sponzorských fi nančních 

i  materiálních darů od našich partnerů, 

jejichž reklamní cedule máme umístěny 

na oplocení za tribunou. Bez této spolu-

práce bychom nemohli náš areál vůbec 

v takovém rozsahu a kvalitě kurtů provo-

zovat. 

I když jsme to ve svých střípcích z teni-

su již v  minulosti psali, naše Tělocvičná 

jednota Sokol nově založena v roce 2003 

převzala do svého majetku a  správy od 

Moravskoslezské župy nejen pozemek, 

na kterém v roce 2004 postavila tenisové 

kurty, ale všechny pozemky mimo ně, na 

kterých je venkovní házenkářské hřiště, 

pozemek pod sportovní halou, pozemky 

se zelení kolem hřiště a potoka Machův-

ka a  část bočního parkoviště u  obchodu 

Hruška. Paradoxní je, že členské příspěv-

ky TJ Sokol, které každoročně vybereme 

od svých 53 členů nám nestačí na povin-

né odvody do župy a  ČOS (Česká obec 

sokolská), zvláště v  rocích, kdy se konají 

pravidelné slety. Bankrotem Sazky fi nan-

cování sportu totálně selhává, stát, který 

převzal část fi nancování na sebe, taky 

díky korupčním aférám zmrazil fi nanco-

vání sportu a  malé sportovní kluby jsou 

odkázány jen samy na sebe a částečně na 

podporu místní samosprávy. Díky této již 

delší dobu trvající a  nelepšící se situaci 

přijala letošní valná hromada oddílu teni-

su usnesení, ve kterém pověřuje výbor TO 

jednat s obcí o možnosti darování nepo-

třebného majetku do vlastnictví obce. 

Jedná se právě o veškeré pozemky a stav-

by (venkovní hřiště s přístupovými scho-

dišti) mimo tenisové kurty. Sportovní hala 

ležící rovněž na našem pozemku je majet-

kem Tělovýchovné jednoty Sokol.

Zahájení letošní hrací sezóny

Letos jsme otevřeli již naši 15. hrací 

sezónu. Pro veřejnost jsme kurty otevřeli 

v  sobotu 21. 4. 2018. Ofi ciální slavnostní 

klubové zahájení sezóny jsme uskutečni-

li v sobotu 19. 5. 2018 tradiční sportovně 

společenskou akcí „Vítání jara“. Sportov-

ní část začala ve 14 hodin losováním dvo-

jic hráčů pro turnaj ve čtyřhrách, program 

dále plynule pokračoval od 17 hodin 

volnou zábavou pro nehrající a  rodinné 

příslušníky u  moravského vína a  piva. 

Samozřejmě nechyběly kulinářské výrob-

ky našich žen. Počasí bylo ideální a účast 

byla letos zejména ve sportovní části vel-

mi silně obsazená. Zúčastnilo se 10 dvojic 

nalosovaných z 16 mužů a 4 žen.

Ing. Jiří Boček
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Naši „mini“ házenkáři nás velice dob-

ře reprezentují na každém svém turnaji. 

Jejich radost ze hry a  vstřelených gólů 

je vždy doprovázena velkým nadšením 

z  úspěchu. Náš poslední turnaj, který se 

konal u nás v Krmelíně 12. 5. 2018, se velmi 

vydařil, všichni hráči i fandové byli spoko-

jeni. Jako minulý rok, tak i  letos, jsme se 

účastnili tzv. „Školní ligy“, kde se naši mlad-

ší umístili na krásném 2. místě (1. - 3. třída) 

a  starší na 3. místě (4. - 5. třída). Poděko-

vání za uspořádání a vedení této ligy pat-

ří Danovi Břežnému, dále chci poděkovat 

trenérům a  rodičům za jejich pomoc při 

těchto akcích. Naši malí si ještě před prázd-

ninami zahrají o  „pouťovém“ sobotním 

odpoledni přátelský zápas. 

Mladší žáci pokračují ve velmi dobrých 

a spolehlivých výkonech i v jarní části své 

soutěže. V  letošní sezóně se umístili na 

hezkém druhém místě. Před nimi je pouze 

výborná Karviná B, ale zde je třeba vyzdvih-

nout, že karvinští hráči ztratili v celém roč-

níku jen dva zápasy. To je dokázal porazit 

v obou případech pouze náš tým. Velkými 

oporami družstva byli celou sezónu Matěj 

Dlouhý, Tomáš Holbein s Jakubem Šebes-

tou, který se stal vůbec nejlepším střelcem 

celé soutěže. Tito borci snad budou i nadá-

le pilně pracovat v tréninku, aby i příští rok, 

byli stejně platnými hráči v kategorii star-

ších žáků. Pochvala za celou sezónu však 

patří všem mladším žákům, kteří vytvo-

řili dobrou partu, která budila od prvních 

zápasů u soupeřů respekt a nehodlala žád-

ný zápas odevzdat.

Starší žáci se letos zapojili do skupi-

ny A  Moravskoslezské ligy mezi silnější 

družstva a  obsadili páté místo. Tým bude 

v následující sezoně pokračovat v doroste-

necké lize.

V  únoru tohoto roku převzal družstvo 

starších žaček nový trenér Mirek Šilák. 

Tým, který byl herně na dně, měl mizerný 

Házená Sokol Krmelín

Foto Petr 

Mácha
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kolektiv a žádnou disciplínu. „Věřil jsem ale 

tomu, že pod správným vedením je možné 

z  děvčat dostat daleko více.“ Prakticky od 

prvního zápasu jde na žačkách vidět chuť 

házenou doopravdy hrát. Přes veškeré 

herní i  mimoherní problémy se neustále 

zlepšují a učí se za pochodu. Nejdůležitěj-

ší je týden, co týden nastoupit do zápasu 

jako lepší mužstvo. Zápas s Novým Jičínem 

ukázal, že cesta, kterou jsme se vydali, je 

správná. Děvčata odmakala celý zápas 

a  po zasloužené výhře si odvezla první 

body. Dokázala, že dnes už to není tým, 

ke kterému se jenom jezdí pro jednodu-

ché body, ale tým, se kterým se musí do 

budoucna počítat. Vidíme na hráčkách 

obrovský posun kupředu, který pramení 

z  jejich přístupu. Ochotou přidávat si tré-

ninky navíc a dobrého zázemí, které se jim 

snažíme vytvořit.

Muži, postupem do I. skupiny jarních 

zápasů, se utkal i i se soupeři se Zlínského 

a  Olomouckého kraje. Skupina byla velmi 

vyrovnaná a jediným neporaženým týmem 

bylo družstvo Droždína. Na druhém místě 

se umístili naši muži z  Krmelína. Nejlep-

ším střelcem soutěže se stal náš hráč Petr 

Mácha, jenž se 72 brankami vévodí tabulce 

střelců. Špatným měřítkem však je stoupa-

jící věk družstva, jenž v soutěži patřil k nej-

vyšším. Holt chybí dorost, a  nějaký pátek 

ještě musíme vydržet.

Přestože všem našim házenkářům 

končí jejich mistrovské soutěže, nebude 

o házenou nouze. Již tradičně bude patřit 

naše pouťové sobotní odpoledne přátel-

ským zápasům ve všech kategoriích. Sou-

peře se snažíme zajistit opět atraktivní, 

stejně jako tomu bylo minulý rok.

Foto Petr Mácha
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Pracujeme na organizaci 2. ročníku 

Víkendu s Házenou, který se letos koná 

v termínu 30. 6. – 1. 7. 2018. Samozřejmě 

opět za účasti našeho odchovance a repre-

zentanta ČR Leoše Petrovského a  jeho 

kolegů z  reprezentace, kteří letos velice 

příjemně překvapili celou házenkářskou 

Evropu na lednovém mistrovství v  Chor-

vatsku.

Tímto jste na tyto akce všichni srdečně 

zváni, ať už aktivně jako účastníci či pasiv-

ně, jako diváci.

Foto Petr Mácha

Foto David Ptáček
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Soutěžní rok 2018 začíná 

Do přípravy na rok 2018 se začalo při-

pravovat jedno družstvo mladších žáků 

a  v  průběhu dubna a  května se přihlásili 

další adepti, čímž se podařilo vytvořit 2. 

družstvo, které začíná sbírat zkušenos-

ti. Dne 19. 5. 2018 se družstvo mladších 

žáků zúčastnilo závěrečného kola hry 

Plamen a obsadilo v  jednotlivých disciplí-

nách následující výsledky: štafeta CTIF – 8. 

místo, štafeta požárních dvojic – 9. místo, 

štafeta 4 x 60 m – 9. místo, požární útok – 

12. místo, a v celkovém pořadí obsadili 10. 

místo z 24 zúčastněných kolektivů. 

Soutěž okrsku, povinná pro dospělé 

kolektivy, proběhla letos v Oprechticích, za 

náš sbor se zúčastnilo jen družstvo smíše-

né, tvořené 4 ženami a 3 muži. Samozřej-

mě nemohlo konkurovat a  obsadilo až 6. 

místo z 8 družstev.

Nikola Stolařová, která se věnuje sou-

těžím TFA, začala na soutěži 7.4. v  Mety-

lovicích, kde se trápila s  hadicí a  skončila 

na 3. místě. Není od věci sdělit, že studuje 

obor požární ochrana na VŠB – technické 

univerzitě, v  rámci školy se zúčastnila na 

týmovém soustředění soutěže záchranář 

v  Žilině, běželo se po dvojicích, součástí 

byl i  vědomostní test, a  Ostrava vyhrála. 

Následně se na Memoriálu Jana Lawin-

ského v Kladně umístila na 3. místě. Zatím 

poslední soutěžní aktivitu TFA absolvovala 

v Mostech u Jablunkova, kde se jí ale neda-

řilo a skončila až na 12. místě ze 16 závod-

níků. 

Výšlap na Prašivou a pletení 
pomlázek

Letos počasí přálo, a  tak první výšlap 

na kolech zamířil na vrchol Prašivé, odkud 

jsme sjeli na Kohůtku a  dále pokračovali 

přes Staříč a Brušperk do Krmelína.

Také další každoroční akce – pletení 

pomlázek spojenou s  uzením před HD 

vyšla, a odměnou byly připravené karabá-

če na nadcházející šmigrust.

HASIČI Krmelín

Foto Mojmír Knebl
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Stavění máje

Tato tradiční akce v  závěru měsíce 

dubna se stala již nedílnou součástí začát-

ku jara v  obci Krmelín. Letos akci přálo 

i počasí, a prostor před Hasičským domem 

a  halou TJ SOKOL byl zcela zaplněn náv-

štěvníky. Soutěže měly zaměření spíše na 

děti, soutěž Jistá ruka patřila hlavně jim. 

Široký sortiment pochutin nabízel volbu 

dobře se najíst a  napít, snad v  menších 

frontách než v  jiných letech. Kapela HEC 

odehrála další výborné vystoupení, a mno-

hokrát byla odměněna potleskem za před-

vedený výkon. A  bez postavení májky už 

by to nebylo ono. Za koordinovaného úsilí 

se v  krátkém čase postavil symbol, který 

bude stát až do konce května. Po skončení 

akce naši členové dobře hlídali a nedopus-

tili její pořezání, jako v  jedné blízké obci. 

Zaprvé takový počin už nemá takovou 

platnost jako v  minulosti, kdy poražení 

bylo bráno za akt vítězství úspěšného, na 

straně druhé prestiž, takového, v  dnešní 

době řečeno mírně, „vandalství“, a ještě za 

značné ohrožené bezpečnosti při takovém 

činu, již postrádá smysl. 

Soutěž MSL mládeže a pohárová 
soutěž v Krmelíně

Hned od brzkých ranních hodin v sobo-

tu 26. 5. 2018 začaly přípravy soutěže mla-

dých hasičů v  požárním útoku, zařazené 

jako 3. kolo MSL MH ročníku 2018 a  začít 

hned od 8.30 hod. bylo nutné, neboť se 

na soutěž přihlásilo přes 50 družstev. 

V kategorii mini soutěžila opět 4. družstva, 

když zvítězilo družstvo Hnojníku. Nejví-

ce zastoupenou kategorií byli mladší žáci 

s  26 zúčastněnými družstvy, vyhrála Luči-

na před Krmelínem A a Řepištěm. Mezi 17 

družstvy starších žáků dominovala Nová 

Ves B před Jistebníkem a Trojanovicemi A. 

O mnoho více byla letos zastoupena kate-

gorie dorostu, která vloni vznikla jen na 

zkoušku, letos již soutěžilo už 8 družstev. 

Zvítězily Trojanovice před Malenovicemi 

a Jistebníkem. 
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Odpoledne proběhla naproti tomu 

soutěž dospělých. Buď to bylo kolizí s dal-

ší soutěží BL v  Malenovicích, nebo spíše 

koncem května, který sbory hojně využí-

vají na kácení a  podobné slavnosti, na 

soutěž dojelo jen 5 družstev, se smíšeným 

družstvem domácím celkem 6. Ženská 

kategorie měla jej jedno družstvo ze Lhot-

ky, v  kategorii mužů zvítězily Proskovice 

před dvěma družstvy z  Brušperka, dále 

Krmelín a Paskov. 

Zásahová jednotka

V rámci zajištění odborné způsobilosti 

členů zás. jednotky absolvovali 3 strojníci 

prodlužovací 16 hodinový kurz v ÚHS Ján-

ské Koupele. 

Dalším zaměřením jednotky, zejména 

s ohledem na sebezáchranu hasičů u zása-

hu a  transport postižené osoby z  místa, 

byla odborná příprava ze základů lezecké 

techniky, která proběhla ve dvou odpoled-

ních v  HD. Učili jsme se práci se záchran-

nými lany, vázání potřebných uzlů, nasazo-

vání a správné používání bezpečnostního 

postroje, a základní bezpečnostní pravidla 

a  poučky, které jsou při podobných pra-

cích zásadní. Neboť na zajištěné a  dobře 

ověřené výstroji závisí život. Dílčí teoretic-

kou přípravu a  praktické použití techniky 

jsme měli možnosti absolvovat na odbor-

ném výcviku, realizovaném na stanici HZS 

Frýdek-Místek. Z  věže, která se využívá 

k  požární disciplíně výstupu s  žebříkem, 

za pomocí lana, postroje a  dalšího horo-

lezeckého materiálu, jsme se spouštěli 

sami, v závěru jsme i simulovali i spuštění 

zachraňovaných osob. Při prvním spuště-

ní z věže každý nováček ještě cítil respekt, 

a s každým dalším spuštěním strach a oba-

vy ustupovaly. Tato odborná příprava 

bude pokračovat, a  členové, kteří těmito 

dovednostmi disponují, je mohou využít 

jak pro sebe, tak i v rámci složitosti zásahu 

v budoucnu i k transportu z osob z výšky 

dalších potřebných prací. 

Veškeré dění ve sboru je zveřejňová-

no na internetových stránkách spolku na 

adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete 

informace články, fotografi e, odkazy na 

videa a další. 

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín
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Pamatujeme si všichni na loňské jaro 

– studené, deštivé, občas místy i  mrazivé 

a  tomu odpovídala mizerná úroda veške-

rého jádrového ovoce a peckovin. Letošní 

rok je zatím úplně opačný. Denní teploty 

atakují tropické výšky, minimální srážky, 

sucho a  obrovská násada ovoce všeho 

druhu. Zatím ale nevíme, čím nás může 

příroda ještě překvapit, takže je předčasné 

dělat závěry, ale pokud to dobře dopadne, 

můžeme se těšit na slušnou úrodu jádro-

vin, a přiznejme si, i na bohatší moštovací 

sezonu, než byla v loňském roce.

Zahrádkáři se v  současné době při-

pravují na oslavy 55. výročí založení naší 

základní organizace. Hlavní akcí, která se 

uskuteční ve dnech 22.a 23.září 2018, bude 

výstava v Obecním domě, a to nejen ovo-

ce a zeleniny, jak tomu bývalo před mno-

ha lety. Chceme touto výstavou aspoň 

v náznaku přiblížit činnost zahrádkářů po 

celou tuto dobu a ukázat rozdíl života na 

zahradě kdysi a dnes. Tímto se obracím na 

bývalé zahrádkáře i  na širokou veřejnost 

s prosbou, pokud najdou doma jakoukoliv 

věc, která může přiblížit jednotlivé zahrád-

kářské činnosti – staré nářadí, ruční stroje 

i  samo vyrobené, postřikovače či jakéko-

liv zahradnické pomůcky z  dřívější doby 

a byli ochotní nám tyto předměty zapůjčit, 

aby nás kontaktovali. Současně věříme, že 

zahrádkáři i ostatní pěstitelé zapůjčí nebo 

věnují pro tuto výstavu, ať už v  jakékoliv 

podobě, vzorky vlastních výpěstků – ovo-

ce, zeleniny i květin v jakékoliv úpravě, na 

kterých bude také možnost dokumentovat 

stupeň nějakého ošetření, ať už s použitím 

chemie či naprosto BIO výpěstek. V rámci 

výstavy chceme také uskutečnit odbornou 

přednášku na téma skalničkaření a využití 

bylinek na zahrádkách. V neděli pak osla-

vy vyvrcholí slavnostní schůzí, na které 

budou oceněni vybraní členové za věrnost 

a dlouhodobou aktivitu. Oslavy zakončíme 

volnou zábavou, kdy nám zahraje cimbá-

lová muzika. Na všechny tyto akce zveme 

všechny i bývalé zahrádkáře a také širokou 

veřejnost. Detailní přehled akcí bude zve-

řejněn v propagačních vývěskách. 

V závěru se zmíním o velmi vydařeném 

zájezdu v neděli 20. května do oblastí Níz-

kého Jeseníku, kdy jsme navštívili hrad 

Sovinec, kde jsme se stali čirou náhodou 

účastníky slavnosti příjezdu hradních pánu 

na hrad v dobovém oblečení a dobového 

programu. Navštívili js me dále galerii dře-

věných soch Děda Praděda v Jiříkově a pří-

rodní soukromé arboretum Makču Pikču 

na Pasekách s krásným výhledem na Dol-

nomoravský úval. Všem účastníkům děku-

jeme za disciplinovanou účast a těšíme se 

na setkání při dalších našich akcích. 

Ing. Jaromír Havránek

ZAHRÁDKÁŘI informují

 Foto Ing. Jaromír Havránek
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Výměnou vchodových dve-

ří pokračuje adaptace našeho 

střediska. Provedli jsme naočko-

vání králíků proti myxomatóze 

a moru. Koncem května proběh-

la výstava v  Hrabové a  v  červnu 

družební výstava ve Staříči. 

Dvě členky chovatelské-

ho kroužku se 21.4. zúčastnily 

místního kola Olympiády mla-

dých chovatelů. Obě chovatelky 

postoupily do okresního kola. To 

se konalo 24.4. ve Staré Vsi nad 

Ondřejnicí. Okresního kola se 

zúčastnilo celkem 5 soutěžících 

v oborech kočky, hlodavci a krá-

lík v obou věkových kategoriích. 

Do národního kola postoupili 4 

soutěžící. Vše bylo strašně vyrov-

nané. V  každé věkové kategorii 

naše soutěžící postoupily.

Národní kolo se koná v  srp-

nu v Praze, doufám, že se dobře 

umístíme.

Fotografi e jsou z  okresního 

kola soutěže, jedná se o  testy 

a poznávačku.

Za ZOČSCH Miroslav Klimeš

Chovatelé
a chovatelský kroužek

 Foto Miroslav Klimeš
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Mnozí z nás vyjíždějí na výlety na kolech. 

Otázkou je, zdali máme kolo v pořádku? 

Co má být v povinné výbavě 
jízdního kola? 
Dvě brzdy

Zadní červená odrazka

Přední bílá odrazka

Oranžové odrazky na obou pedálech

Za snížené viditelnosti

Světlomet vpředu svítící bílým světlem

Zadní svítilna červené barvy

Doporučením je: zvonek, kryt řetězu, 

blatníky. 

Samozřejmostí je: přilba, která je do 18 

let povinná. 

Připomínáme

Do provozu mohou samy děti od 10 let

Dítě sedící v  sedačce mohou vést děti 

starší 15 let

Od 18 let můžeme vést dítě, které je ke 

kolu připojeno spojovací tyčí

Táňa Trojanová

V roce 2017 jsem nakoupila pro knihov-

nu 458 knih. Z toho 103 knih pro děti a 355 

pro dospělé. Obecní úřad zaplatil za časo-

pisy a knihy celkem 91 659 Kč.

 V  knihovně máme registrováno 239 

čtenářů, z  toho 56 chlapci a  muži a  183 

děvčat a žen. Nejstarší registrovaný čtenář 

má 86 let, nejmladšímu jsou 4 roky. Míst-

ních 224 čtenářů a ostatních 15. 

Za loňský rok si čtenáři vypůjčili 8 872 

knih a 891 časopisů. 

Z  dospělé beletrie byla nejvíce půjčo-

vaná kniha od Patrika Hartla, z  dětských 

knih - Deník malého poseroutky. Z časopi-

sů pak Vlasta a Svět na dlani.

Webovou stránku www.naseknihovna.

cz navštívilo 4 717 čtenářů. Dozvíte se v ní 

mimo jiné, jaké akce v  knihovně pořádá-

me. Elektronický katalog knih, který je sou-

částí webových stránek shlédlo 524 obča-

nů. V katalogu si můžete vyhledat všechny 

knihy, které v  knihovně máme. Přes kata-

log si registrovaný čtenář může půjčenou 

knihu rezervovat. Loni tuto službu využilo 

60 občanů.

Pro čtenáře a návštěvníky je knihovna 

otevřena vždy v pondělí a středu od 16:30 

hod do 19:00 hod, v  pátek od 16:00 do 

19:00 hod. Prodloužení výpůjční doby knih 

a časopisů je možno dohodnout telefonic-

ky na čísle 558  640  830, nebo e-mailem: 

knihovna.krmelin@seznam.cz

V pátek 23. března od 19 hod proběh-

ne v naší knihovně „Noc s Andersenem“ 

pro žáky z 5. třídy ZŠ.

Z důvodu plánované revize knih, bude 

knihovna od 2. července - do 13. červen-

ce 2018 pro čtenáře uzavřena. Půjčujeme 

od pondělí 16. července

Na vaši návštěvu se těší a hodně hezkých 

chvil při čtení přeje Marie Vašicová, vedoucí 

knihovny.

Než vyjedeme na kole

Z knihovny
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Pondělní posezení

Každé pondělní dopoledne jsme se 

pravidelně setkávali na posezení u kávy, ke 

kterému měla předsedkyně vždy připrave-

né zajímavé povídání a  několik vtipů pro 

zasmání. 

Na přátelském posezení 8. března, které 

jsme měli u příležitosti MDŽ, se nás v Klu-

bu sešlo čtyřicet. Muži všem ženám rozdali 

tulipán. Malé pohoštění v  podobě maso-

vých rohlíčků připravily ženy. Zpestřením 

odpoledne bylo vystoupení děti ze Staré 

Vsi se souborem Ondřejnička. Zazpívaly 

a zahrály na fl étny a nechyběl ani taneček. 

Nakonec jsme se bavili u harmonik, na kte-

ré hráli Jaroslav Holboj a Josef Vijačka.

 V  dubnu v  Klubu proběhlo přátel-

ské posezení.  Připravili jsme velikonoční 

výzdobu, napekli jsme linecké cukro-

ví, zavoněla káva a  odpoledne zpestřilo 

vystoupení Jany Pchálkové a Františky Gru-

tmanové, které se vydařilo. Magda Kubíč-

ková obohatila program o  recitaci básně. 

Pak až do večerních hodin hrál na kytaru 

Jiří Koval a my jsme se dobře bavili.

Křeslo pro hosta

Do Křesla pro hosta jsme měli pozva-

nou paní Každoňovou, která nám připo-

mněla staré zlaté časy a  předvedla nám, 

jak se spřádala vlna na kolovrátku. Byl to 

výklad od chovu oveček, stříhání, praní 

vlny, spolu s  celým postupem zpracová-

ní. A kdo chtěl, mohl si sám na kolovrátku 

vyzkoušet spřádání vlny. 

1. máj

Za slunečného počasí se nás na 1. máje 

sešlo celkem dvaadvacet. Položili jsme 

kytičku k  Památníku padlých a  pak jsme 

se vydali okolo nové výstavby domků 

směrem na Světlov. Zamířili jsme k  baru 

Kraken, kde jsme měli zajištěnou rezervaci. 

Zde si každý mohl dát něco na zub.

Den matek

Na DEN MATEK jsme měli zajištěno 

vystoupení herců z  Moravskoslezského 

divadla. V  salónku krmelínského Kultur-

ního domu jsme zhlédli hru s  názvem 

Když dva se rádi mají. Místním rozhlasem 

byla pozvána i  široká veřejnost. Kdo při-

šel, neprohloupil. Byl to úchvatný zážitek 

s  výborným výkonem herců. Za příjemně 

prožité odpoledne jsme dámě poděkovali 

kytičkou a  s  pány herci jsme se rozloučili 

malým dárkem. Velmi spokojeni byli všich-

ni, herci i  diváci. Poděkováni si zaslouží 

také paní Ludmila Adámková, která pro 

nás na Den matek zajistila 80 ks pytlíčků 

s  vůní levandule, které jsme rozdali všem 

přítomným. Ludmilko, děkujeme.

SENIOŘI informují

 Foto Táňa Trojanová
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Návštěva v Dolní Bečvě

Přátelé z  Dolní Bečvy nás pozvali na 

oslavu 30. výročí založení Klubu a součas-

ně k  oslavám MDŽ, kde vystoupily děti 

z  MŠ a  děvčata ze skupiny LINE DANCE 

z Rožnova pod Radhoštěm. Tančily na způ-

sob country. Za výbor se zúčastnili této 

akce manželé Havránkovi a Hronovi.

Smažení vaječiny

Poslední pondělí v květnu jsme smažili 

v Klubu jako každý rok vaječinu. Když je na 

slanině s pažitkou a čerstvým chlebem, tak 

všem chutná. A letos tomu nebylo jinak.

Sport

V  dubnu jsme měli zajištěný bowling 

u  pana Máchy. Této sportovní akce se 

zúčastnilo 14 členů Klubu. Absolutním 

vítězem mužů se stal Evžen Hron, z  žen 

byla nejúspěšnější Jana Pchálková.

Připravujeme 
Na 14. červen máme zajištěný zájezd 

do Babiččina údolí v Ratibořicích. Dou-

fáme, že počasí nám bude přát.

21. června se sejdeme na autodráze 

na opékání špekáčků. 

28. července budeme opékat na 

Benátkách, kde jste všichni zváni.

Blíží se prázdniny
Pomalu se blíží čas letních prázdnin 

a  dovolených. Dětem za pár týdnů skon-

čí další školní rok. Přejeme všem krásné 

počasí, příjemně strávené dny, ať budete 

kdekoli a s kýmkoli. Relaxujte, odpočívejte, 

mějte se moc hezky a ve zdraví se vraťte.

Krásné léto přeje všem Svatava Hronová
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Paní Veronika pochází ze sedmi dětí. 

Ze sourozenců byla tou nejmladší. Když 

jí bylo devět, zemřela jí maminka a o další 

její výchovu se vzorně staral tatínek a sou-

rozenci. 

 Pochází ze Vsetína a  je na to velice 

hrdá. Její vztah k rodnému městu a Valaš-

sku vůbec je stále velice silný a jak tomu ve 

stáří bývá, vždy se ráda ke své rodné hrou-

dě ve vzpomínkách vrací. 

Ve Zlíně se vyučila kadeřnicí. Na toto 

období vzpomíná velice ráda: „Živě si 

vybavuji Tomáše Baťu, který se jako mladý 

chlapec proháněl v  autě, za ním vlála jeho 

pověstná šála a  všichni na něm mohli oči 

nechat,“ vzpomíná paní Golková a oči jí při 

vzpomínce září. 

Paní Golková však ještě není typickou 

stařenkou, ale snaží se jako bývalá kadeř-

nice pečovat o své vlasy, které mají rezavý 

odstín, sama si namaluje obočí a upraví se 

tak, aby se ještě líbila, když ji někdo navští-

ví. Byla vždycky parádnice, nosívala vysoké 

podpatky, rukavičky, kabelky z pravé kůže. 

Měla dobrý vkus při oblékání. 

Komunikuje s  přehledem o  čemkoliv, 

protože sleduje ČT 24, taky soudkyni Bar-

baru a  Nebezpečné vztahy. Jedničkou ve 

sledování je televizní kanál Šlágr TV. K této 

televizní stanici má pěkný vztah už proto, 

že manžel František byl kdysi kapelníkem 

místní dechové kapely. 

V 28 letech se provdala za krmelínské-

ho rodáka pana Františka Golku. Společně 

vychovali 2 děti. Miloška, kterého měl pan 

Golka z prvního manželství, a dcerku. Tou 

dobou byla kadeřnicí v  Brušperku. Praco-

vala také na Geologickém průzkumu a až 

do svých 72 let uklízela na Panelárně v Pas-

kově. Má 7 vnoučat a 2 pravnučky – dvoj-

čátka. 

Jak to, že se tak drží a patří k těm dlou-

hověkým? Je to určitě tím, že tento dar 

má po své stařence, která do svých 96 let 

v plné síle vařila a pečovala o celou počet-

nou rodinu. Zajímavé je, že se nikdy nestra-

vovala dle zásad správné výživy – nesnáší 

ryby, necvičí, nikdy se nenaučila jezdit 

na kole, to byl však dobrý důvod k  tomu, 

že musela chodit všude pěšky. A  kdo ví, 

kde bydlí, tak si dovede představit, jakou 

vzdálenost musela denně překonat, ať šlo 

o cestu za nákupem nebo na autobus. 

V červnu se paní Veronika Golková dožívá krásných 101 let

Jubilantka 101 let

 Foto Táňa Trojanová
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Dalším a  dnes uznávaným elixírem 

dlouhého žití je snad i  fakt, že jako dítě 

musela pravidelně o  prázdninách chodit 

k  paní, která chovala kozu, a  tam vypít 

hrnek ještě teplého, čerstvě nadojeného 

kozího mléka. Ještě dnes zavírá oči, jak jí 

nechutnalo, ale maminku musela poslech-

nout. Miluje koňak „vaječný sen“ a ráda si 

ho cucne přímo z láhve, kterou má jen pro 

sebe. Nemocná? Ta snad měla v životě jen 

angínu, ale zato pořádnou. Poslední zuby 

jí vytrhli až ve 100 letech. Sluch má slabší, 

ale čte bez brýlí! Jedním z dopingů je i ter-

mín, kdy obdrží důchod, ráda z něj všechny 

podělí, a to jí dělá radost největší. 

Dnes má naše oslavenkyně už právo si 

diktovat kdy vstane, kdy bude jíst a všech-

no ostatní. Proto není výjimkou, že někdy 

snídá už ve 4 hodiny ráno, oběd pak násle-

duje už v osm a další chody? Samozřejmě 

dle chuti a přání. Stará se o ni dcera a vnu-

ci, kteří jsou stále nablízku a někdy jim už 

chybí fantazie co připravit, aby babičce 

chutnalo. 

„Přes všechny bolístky, které samozřejmě 

přichází častěji a  intenzivněji je tu s  námi 

a  ráda. A  celá rodina je šťastná, že ji má 

a snaží se ji respektovat v jejích přáních,“ říká 

dcera Věrka.

Přejeme paní Veronice Golkové, aby 

ji zdraví nezradilo, aby měla dost ener-

gie, síly a  dobré nálady v  dalším jejím 

žití. 

K přání se připojuje Klub seniorů Krmelín, 

jejímž je členkou i zástupci Obecního úřadu, 

kteří oslavenkyni přejí hlavně zdravíčko. 

Táňa Trojanová

 Foto rodinný archiv

 Foto rodinný archiv
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Reakce 

Reakce na Rozhovor se starostkou obce 

– Zpravodaj obce Krmelín č. 1/2018 – str. 

47 – 51: Účelové lži a polopravdy aneb vol-

by se blíží

Odst. 1 Mé odstoupení z  funkce sta-

rosty byl poslední bod na jednání zastu-

pitelstva obce jako reakce na odvolání 

z  funkce tří členů rady obce. Pokud tento 

krok nikdo nečekal, svědčí to o  naivitě 

takto uvažujících. Již v roce 2015 jsem byl 

Ing. Kovalčíkovou navržen k  odvolání. Po 

ukončení výkonu funkce jsem zpracoval 

předávací protokol, který byl osobně pro-

jednán s  Mgr. Jakubem Cmielem, jedním 

z místostarostů obce. 

V  předávacím protokolu byly mj. uve-

deny všechny probíhající investičních akce 

a  zahájené projekční práce, o  kterých byl 

průběžně dotyčný informován po celé tři 

roky jako člen stavební komise. Po ukon-

čení funkce jsem čerpal řádnou dovo-

lenou, při níž jsem se zdržoval ve svém 

bydlišti a nabídl jsem kdykoliv po vyzvání 

se dostavit na Obecní úřad Krmelín, popří-

padě podat jakoukoliv telefonickou infor-

maci. Míra využití této nabídky záležela jen 

na pracovnících OÚ. Z  počítače jsem dal 

vymazat jen data týkající se osobní kore-

spondence a telefonních kontaktů, ostatní 

databáze pochopitelně zůstala zachová-

na. Revoluční změna na podzim loňského 

roku ve vedení obce neproběhla standard-

ním způsobem za normálních okolností, 

jak je správně podotknuto v  rozhovoru. 

Touha části členů zastupitelstva obce po 

moci převážila nad dokončením tohoto 

volebního období v  původním složení 

rady obce a rok před řádnými komunální-

mi volbami se rozhodli chopit moci i s tím 

spojenými důsledky. Do vody nebyl nikdo 

hozen, skočili do ní sami, takže stále plava-

jící nové vedení obce není jejich zásluha, 

ale důsledek jejich rozhodnutí.

Odst. 2 Stav zpracování projektových 

prací byl popsán v  předávacím proto-

kolu, se všemi zhotoviteli byly uzavřeny 

smlouvy o dílo, což proběhlo ve 3. čtvrtletí 

r. 2017. Jejich součástí je i  termín dodání 

a sankce při jejich nedodržení, která je uve-

dena ve standardní výši. Termín dodržení 

projektových prací byl koncem roku 2017, 

jehož kontrola byla již záležitostí nové 

rady. Veškeré vytýkané nedostatky jsou 

tak střelbou do vlastních řad. Rekonstruk-

ce Obecního domu není typický příklad – 

při výběrovém řízení na zhotovitele každý 

člen výběrové komise mohl prověřit před-

ložené nabídky. Nazvat odvedenou práci 

„fušerskou“ je obrovská odvaha pisatelky 

a neodpovídá skutečnosti, rovněž jako tvr-

zení, že objekt chátrá. U kolika oken se za 

osm měsíců provedlo jejich natření, aby se 

nemusela vyměnit? To, že tato akce není 

dosud fi nančně ukončena, se nepodařilo 

„naštěstí“, ale zasáhla vyšší moc z důvodu 

probíhajícího dědického řízení po úmrtí 

majitele fi rmy. Úprava okolí OÚ a  MŠ se 

prováděla postupně podle před několika 

lety zpracované dokumentace. Poslední 

etapou měla být opěrná zeď, na zpraco-

vání projektové dokumentace na tuto 

stavbu bylo provedeno výběrové řízení 

dne 15.8.2016, zvítězila fi rma INPROS – 

FM, s.r.o. v ceně 53 500 Kč bez DPH. Díky 

obstrukcí některým členům zastupitelstva 

obce příslušná projektová dokumentace 

dosud není zpracována a  tím ani posled-

ní část úpravy okolí OÚ a  MŠ realizová-

na. Tvrdit paušálně, že většinu zadávací 

dokumentace tvořili radní, a  tím se akce 

prodražila, někdy i  několikanásobně, je 

účelové plivání jedovatých slin bez jakého-

koliv konkrétního údaje. Rekonstrukce OÚ 

byl prováděna za přítomnosti stavebního 

Články zastupitelů
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dozoru, který dohlížel na soulad použitých 

materiálů s projektovou dokumentací. Jak 

souvisí vytápění budovy s  použitím lev-

ných a nekvalitních materiálů? 

A  Co je nového v  přípravě výstavby 

a oprav chodníků, ale i jiných projektů:

-  chybí informace o  stavu projekto-

vé dokumentace zatrubnění potoku 

Machůvka

-  chybí informace o  stavu projektové 

dokumentace rekontrukce můstku Na 

Nový svět přes místní vodoteč, který je 

v  havarijním stavu a  může znemožnit 

jedinou příjezdovou cestu k  několika 

RD – zřejmě marginální problém v sou-

vislosti s potřebou změnit povrch funkč-

ního chodníku podél ul. Brušperská – 

populismus nejhrubšího zrna

-  chybí informace o  stavu projektové 

dokumentace a  žádosti o  dotaci na 

výměnu plynových kotlů v  budovách 

ZŠ a zdravotního střediska

-  upřesnění, s kým bylo jednáno o prode-

ji pozemků za budovou márnice – s  p. 

Dernickým, majitelem fi rmy Concor-

dia, jak je uvedeno ve zpravodaji, nebo 

s týmž p. Dernickým, majitelem pohřeb-

ní fi rmy Charitas?

Snad nejsou i  jiné údaje ve zpravodaji 

takto zavádějící.

Ing. Václav Zezulka, 

bývalý starosta obce Krmelín

„Fake news“ už i v Krmelíně?
Vážení spoluobčané,

Rozhodl jsem se touto cestou oko-

mentovat článek v  minulém čísle Krme-

línského zpravodaje č. 1/2018 „Rozhovor 

se starostkou obce Ing. Yvetou Kovalčíko-

vou“ v  oblasti investiční výstavby. Tento 

rozhovor obsahuje hodnocení dění v obci 

s pohledu paní starostky po uplynutí 100 

dnů od zvolení do funkce starosty po 

odvolání minulého vedení obce. S  tím-

to pohledem se však v  žádném případě 

neztotožňují všichni členové zastupitel-

stva obce.

Osobně se mi nelíbí celý způsob vede-

ní tohoto rozhovoru. Paní starostka nehod-

notí co se jí a nové radě obce v uplynulém 

období podařilo a  co udělala rada obce 

pro realizaci investičních akcí, které byly 

schváleny v  rámci rozpočtu obce na rok 

2018 a jaký má plán, aby sválené investiční 

akce byly v tomto období realizovány.

Spíše se celým rozhovorem táhne jako 

červená nit informace v  jakém špatném 

stavu po minulém vedení obec převza-

la, jaké to bylo těžké, co všechno dělalo 

minulé vedení špatně a jak museli všechno 

jenom napravovat.

Také se mi nelíbí, že z  odpovědí na 

připravené otázky by čtenář mohl nabýt 

dojem, že je všechno v naprostém pořád-

ku, jak má být. To ale zdaleka není pravda.

Stav přípravy investičních projektů, 

které byly v rámci rozpočtu v prosinci 2017 

schváleny, prakticky nijak nepokročil. Na 

některé projekty chybí stavební povolení, 

jiné nemají ani dokumentaci pro stavení 

povolení a u některých ještě není ani jas-

né zadání co vlastně chceme. Vzhledem 

k  tomu, ža za nějaké 4 měsíce jsou tady 

komunální volby, tak mám obavu, že se 

novému vedení obce už toho moc realizo-

vat nepodaří.

Pro občany, kteří se pravidelně jedná-

ní zastupitelstva obce neúčastní, bych jen 

připomněl, že tento rozpočet byl schválen 

jako defi citní se schodkem 13,2 mil Kč, což 

je téměř polovina ročního rozpočtu obce. 

To byl také důvod, proč tento rozpočet 

neschválil fi nanční výbor a  nehlasovala 

pro něj téměř polovina zastupitelů. Tento 

schodek má být pokryt z přebytku hospo-
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daření z  minulých let, tedy z  období, kdy 

z  pohledu paní starostky tak špatně hos-

podařilo minulé vedení obce. 

Dovolil bych si dále uvést krátký pře-

hled těch hlavních investic, které mají být 

letos realizovány:

• Rekonstrukce Okrajní ulice -projekt  

500 000,- Kč Nezahájeno

• Úprava plochy před obecním úřadem 

600 000,- Kč Není koncepce

• Chodník na ulici Proskovická  

 5 100 000,- Kč Není SP

• Chodník na ulici Paskovská   

 600 000,-Kč Příprava DSP

• Chodník podél silnice I/58  

100 000,- Kč Nezahájeno

• Rekonstrukce můstku Na Nový svět 

 1 500 000,- Kč Nezahájeno

• TZ chodníků ul. Brušperská a Kostelní 

 794 400,- Kč  Částečně zahájeno

• II. etapa kanalizace Krmelín  

 13 727 000,-Kč Chybí ROPD

• Hřiště u základní školy   

 6 000 000,- Kč Není koncepce

• Hasičské hřiště I. Etapa?  

Není koncepce

• Zakoupení malotraktoru  

 600 000,- Kč Zakoupen

Můžeme tedy sledovat, jak bude nové 

vedení obce úspěšné při realizaci těchto 

investičních akci.

Ale abych neodbíhal od tématu, chtěl 

bych ještě reagovat na zmíněný článek. 

Dokážu pochopit, že tento článek je již 

ovlivněn blížícími se komunálními volbami 

a tedy některá tvrzení mohou být myšlena 

trochu z nadsázkou ve snaze uspět v pod-

zimních volbách. Nicméně některé odpo-

vědi by si zasloužily alespoň reakci.

Tak například hned v  odstavci 1. kde 

paní starostka popisuje těžkosti po zvole-

ní nové rady obce v  září 2017 a  údiv nad 

tím, že bývalý starosta Ing. Václav Zezulka, 

kterého se pokoušela s některými zastupi-

teli již dříve opakovaně odvolat, odstoupil 

z funkce. Bohužel ale zapomněla připome-

nout, že minulou radu obce spolu s ostat-

ními zastupiteli sami odvolali a  navolila 

členy rady nové. Myslím, že toto musí 

pochopit každý, kdo má zkušenost s  říze-

ním obce ale i jakékoliv jiné fi rmy. Protože 

řídit cokoliv a mít zodpovědnost lze jen při 

podpoře ze strany svých nejbližších spolu-

pracovníků. V  případě složení rady z  jeho 

největších odpůrců by starosta nesl zod-

povědnost za rozhodnutí ostatních členů 

rady, kteří by ho v  důležitých rozhodnu-

tích vždy přehlasovali. Řídit obec s  takto 

složenou radou proto nelze a odstoupení 

z funkce tak bylo naprosto logickým a oče-

kávatelným krokem. 

Nebo třeba hned ve článku 2, kde paní 

starostka hodnotí, v  jakém stavu převzala 

obec po odvolání minulého vedení. Paní 

starostka sice připouští, že obec je fi nanč-

ně stabilizovaná ale dle jejího mínění to 

ale je výsledkem špatného vedení obce 

v minulém období kdy se málo investovalo 

a pokud ano, tak špatně a některé investice 

byly několikanásobně předraženy.

Jako důkaz tohoto tvrzení dlouze pro-

bírá opravu fasády Obecního domu. Tvrze-

ní o chybějícím stavebním dozoru je velice 

zavádějící. Na všechny zakázky většího 

rozsahu byl samozřejmě stavební dozor 

k dispozici. Pouze u zakázek velmi malého 

rozsahu, nebo u  udržovacích prací se sta-

vební dozor nenajímal. Toto lze přirovnat 

ke stavbě rodinného domku. Na celou stav-

bu je stavební dozor potřeba, ale najímat 

si stavební dozor na opravu fasády, nebo 

vydláždění chodníku před domem, to si 

asi stavební dozor nikdo nebere, protože 

by v tomto případě šlo o zbytečné plýtvání 

prostředky. Paní starostka uvádí, že staveb-

ní dozor prováděli sami radní. Ano, u těchto 

typů zakázek za účelem úspory prostředků. 
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K  tomu lze ještě dodat, že v  bývalé radě 

obce a  ve stavební komisi bylo několik 

autorizovaných osob ve stavebnictví a tyto 

malé zakázky pak bylo možné dozorovat 

vlastními silami. Naopak současné vede-

ní obce nikoho tak kvalifi kovaného nemá 

a i na sebemenší maličkost najímá za nema-

lé peníze externí poradce. Tím se jednak nic 

neušetří, ale naopak se vydávají zbytečné 

peníze za činnosti, které by ze svého princi-

pu mělo vedení zvládat samo. 

Oprava fasády Obecního domu byla 

takovouto zakázka malého rozsahu a byla 

to jen udržovací práce. Problém byl jen 

v  tom, že někteří zastupitele začali tuto 

akci kritizovat a vyhledávat problémy aby 

tím zakryli úspěšnou stavbu kanalizace 

a  ČOV, která probíhala ve stejnou dobu. 

Zakázka na opravu OD byla předmětem 

kontroly fi nančního výboru a  následné 

zastupitelstvo obce neshledalo žádné 

pochybení ani předražení. Konstatovalo 

pouze doporučení, že by měla být vydána 

obecně-závazná vyhláška o způsobu výbě-

rového řízení i takovýchto investic malého 

rozsahu. Takováto vyhláška dodnes nebyla 

ani novým vedením obce vydána. 

Není pravda, že by se v minulém obdo-

bí málo investovalo. Již na konci devade-

sátých let byla realizována náročná stavba 

plynofi kace obce za cca 22 mil Kč. V  roce 

2001 byl vydán územní plán obce, který 

se změnami platí dodnes. Byly opraveny 

exteriéry a  okolí všech obecních budov, 

kompletně zrekonstruované škola a školka 

včetně parkových úprav. Dovolím si nesou-

hlasit s tvrzením, že byly práce provedené 

nekvalitně, nebo dokonce „zfušované“. 

Naopak, např. fasáda obecního domu 

vykazovala i  po 15 letech od rekonstruk-

ce pouze drobné vady a  ty byly odstra-

něny renovací uskutečněnou v  předloň-

ském roce. Postaveny byly ostrůvky na 

ulici I/58. Tyto ostrůvky výrazně zvýšily 

bezpečnost chodců a  od jejich realizace 

už k  žádné nehodě s  fatálními následky 

nedošlo. Byly postaveny chodníky na ulici 

Bělská, Brušperská a I/58. S realizací dalších 

chodníků bylo potřeba počkat na realizaci 

kanalizace. Za obecní podpory byly vybu-

dovány tenisové kurty, opravena sokolov-

na, kostel a postaveno komunitní centrum 

u kostela. Obec zajistila nové hasičské auto 

včetně nového vybavení. Byla realizována 

kanalizace obce v  ceně několikanásobku 

ročního rozpočtu obce. 

A to je jenom výčet těch hlavních inves-

tic realizovaných ve funkčních obdobích 

minulého vedení obce. Proto si dovolím 

tvrdit, že v  tomto období byly realizová-

ny investice v největším rozsahu v historii 

obce. Kvalitní vedení těchto investic hlavně 

napomohlo tomu, že paní starostka mohla 

konstatovat, že fi nancování obce je dnes 

v  dobré kondici. Je toto objektivní zhod-

nocení práce předchozí rady, nebo jenom 

urputné hledání chyb za každou cenu?

Rovněž se nemohu nevyjádřit k  reakci 

paní starostky na můj starší článek, ve kte-

rém jsem napsal, že byly opravené všechny 

obecní budovy. To že je tvrzení nepravdivé, 

protože není opraven interiér zdravotního 

střediska a Hasičského domu.

Tady bych se chtěl čtenářům omluvit 

na nepřesnou formulaci. Měl jsem na mys-

li opravu obálky budovy a jejich zateplení 

včetně výměny oken, případně rekonstruk-

ce topení. Tedy to, na co obec mohla čerpat 

dotace z  důvodu úspory energie z  dotač-

ních titulů SFŽP. Z těchto fondů však nelze 

realizovat opravu Interiéru. 

Proto pro rekonstrukci interiéru budov 

zdravotního střediska a  hasičského domu 

byla zpracována samostatná dokumentace 

pro stavební povolení. Realizace interiéru by 

měla proběhnout, až se objeví vhodný dotač-

ní titul. Tyto dvě investiční akce však nebyly 
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do rozpočtu 2018 novým vedením obce 

zahrnuty. Je tedy s  podivem sledovat, jak 

paní starostka kritizuje nedokončení stavby, 

ale sama tyto činnosti realizovat nechce.

Další problematickou investiční akcí je 

„Oprava chodníku na ulici Brušperská“.

Tato investiční akce je v rozpočtu obce 

sválena jako technické zhodnocení společ-

ně s chodníkem na ulici Kostelní.

Rada obce však v rozporu s tímto usne-

sením zastupitelstva rozhodla, že se pro-

vede pouze oprava chodníku v  úseku od 

křižovatky po restauraci Na Benátkách. 

Takto formulovaná prostá obnova chodní-

ku nevyžaduje stavební povolení.

To ale znamená, že se nemusí ani zpra-

covávat dokumentace pro stavební povo-

lení, neproběhne její připomínkování a ani 

se k  záměru nemohou vyjádřit dotčené 

orgány statní správy, případně jiní účastní-

ci řízení. Tím se stalo, že součásti této akce 

není odvodnění povrchových vod, záliv 

pro zastávku veřejné dopravy, bezpečný 

přechod u  zastávky z  chodníku na chod-

ník s osvětlením případně i další opatření, 

které by mohly vyplynout z  připravované 

studie pro vytvoření nového centra obce, 

které většina politických stran má ve svém 

volebním programu. Práce je sice vidět 

hned (což byl asi hlavní důvod této činnos-

ti ve vztahu k blížícím se volbám), ale záro-

veň obec riskuje rozkopání tohoto chodní-

ku, jakmile se budou řešit navazující práce. 

Proto jsem se také k  této stavbě vyjádřil 

negativně jako předseda stavební komise. 

Rada obce se ale rozhodla toto doporučení 

ignorovat a stavbu přesto provést. Nechť si 

proto sami občané udělají obrázek, jestli se 

takto chová dobrý hospodář. 

Zdeněk Šindel

Dlouholetý zastupitel, bývalý neu-

volněný místostarosta a radní. Pracuje 

v nadnárodní fi rmě jako technický vedoucí 

investičních projektů. Je členem komory 

autorizovaných inženýrů ve výstavbě.

Náš obecní traktůrek STIGA
Jak jste si zajisté všimli, zakoupila naše 

obec malý traktůrek značky Stiga. S tím, že 

se má jednat o multifunkční stroj na sekání 

trávy, zametání chodníků a odvoz materi-

álu. Nová rada na konci roku 2017 vytvo-

řila hodně narychlo specifi kaci stroje, ten 

následně prostřednictvím internetových 

stránek zveřejnila, uskutečnila marketin-

gový průzkum a  tento stroj vybrala. Je 

potřeba si jen připomenout, že jsme měli 

v obecním rozpočtu vyčleněnou částku na 

nákup malotraktoru 600 000 Kč. Původní 

rada, která byla na zářijovém zastupitel-

stvu odvolána, měla totiž v záměru zakou-

pit stroj s homologaci, určený pro provoz 

po pozemních komunikacích. Cílem bylo 

používat malotraktor hlavně na obsluhu 

ČOV, mulčování příkopu, shrnování chod-

níků a  převoz malých zahradních strojů 

potřebných pro údržbu naší obce. Noví 

představitelé obce se nyní hrdě bijí do 

hrudě, že zakoupili stroj téměř o polovinu 

levněji, než bylo v  plánovaném rozpočtu. 

Jaká je ale skutečnost? Zakoupený stroj 

nemá žádnou homologaci ani schválení 

pro provoz po pozemních komunikacích, 

tudíž nemůže ani přejíždět cestu I., II. nebo 

III. třídy. Zde se dle mého projevila nedo-

statečná znalost problematiky, a  hlavně 

technická specifi kace stroje byla zvolena 

velmi nešťastně. V  minulosti jsme hodně 

slýchávali z  úst nynějšího vedení obce, 

co vše se dělá špatně, netransparentně 

a nyní se jen tak vyhodí částka přesahující 

300  000 Kč z  okna za stroj absolutně pro 

naše podmínky nevyhovující. 

Tak mi to prosím vážení nemějte za zle, 

ale napadá mě něco o  kázání vody a  pití 

vína!

Ing. Marek Folta
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Reakce na články zastupitelů

Malotraktor

Malotraktor Stiga Park Pro 540 IX byl 

vybrán na základě výběrového řízení a spl-

ňuje parametry pro celoroční komunální 

použití, a  má dobré reference z  okolních 

obcí, ve kterých je také využíván. Byl poří-

zen za účelem odklízení sněhu na chodní-

cích v obci v zimních měsících, pro údržbu 

zeleně v letních měsících a celoroční úklid 

v obci.

Rada obce rozhodla o zakoupení malo-

traktoru z  důvodu, že v  současné době 

nemá zaměstnance pro údržbu obce, který 

by disponoval řidičským oprávněním typu 

T, který by pro řízení traktoru byl potřeba. 

Dalším důvodem byl kritický stav malo-

traktoru Terra, který doposud zaměstnanci 

používali, podotýkám po několik deseti-

letí také bez homologace, navíc ve stavu 

ohrožujícím minimálně zdraví pracovníků 

(mimo jiné např. řídítka držela jen omo-

taná páskou). Obec také ušetřila fi nanční 

prostředky, které platila externímu pracov-

níkovi za odklízení sněhu z chodníků sně-

hu. Při realizaci těchto prací vlastním stro-

jem jsme schopni ohlídat i kvalitu odhrnu, 

včasnost nasazení techniky apod.

Otázkou je, proč bývalé vedení obce 

nezakoupilo údajně vybraný traktor v hod-

notě za 600 tisíc, když k  tomu mělo mož-

nost a  peníze k  tomu určené v  rozpočtu 

obce.

Jak píše autor dalšího článku pan 

Zdeněk Šindel, jeho článek je již ovlivněn 

blížícími se komunálními volbami, a  tedy 

některá jeho tvrzení mohou být myšlena 

trochu s nadsázkou ve snaze uspět v pod-

zimních volbách.

Také se mu nelíbí, že z  odpovědí na 

připravené otázky by čtenář mohl nabýt 

dojmu, že je všechno v naprostém pořád-

ku, jak má být. To ale zdaleka není pravda. 

V  tomto musím s  panem Šindelem sou-

hlasit, neboť projekty, které jsme převzali 

od bývalého vedení obce, stále brzdí práci 

současného.

Dotace na dodávku kompostérů
Bývalý pan starosta podepsal „výhod-

nou“ smlouvu, kdy součástí schválené 

dotace je dodávka kompostérů pro 4 obce. 

Bohužel nám zapomněl sdělit, že veškeré 

kompostéry zaplatí obec Krmelín (4 mil. 

Kč) a  všechny budou v  našem majetku 

(Krmelín 270 ks, ostatní obce 837 ks) po 

dobu udržitelnosti dotace, to je 5 let, rov-

něž tak obec zaplatí s tím související nákla-

dy. Dotace na tuto akci je 85% a obce, kte-

ré jsou do tohoto projektu zapojeny, nám 

jistě zbývající prostředky zaplatí, ale co je 

z  mého pohledu nejhorší, je neskutečná 

administrativa projektu, která nás už teď 

neúnosně zatěžuje.

Dotace na výměnu kotlů 
v ZŠ a zdravotním středisku

Krátce řečeno, opět „super akce“, dota-

ce byla přidělena, leč obec zaplatila jen za 

posudky, které doporučují výměnu kotlů 

kolem 130 tisíc korun!!!, další fi nance bude 

hradit fi rmě, která dotaci vyřizuje, a to jsme 

se ještě nedostali ke kotlům. Pro zadání 

výběrového řízení jsme oslovili odbor-

níky, kteří nám u  stávajících kotlů dělají 

revize, popřípadě opravy. Překvapení – nic 

o  této výměně a  posudcích nevědí, navíc 

dle jejich názoru, projekt na výměnu kotle 

v ZŠ je celý špatně a jeho realizace s sebou 

ponese vyšší náklady. Řešení například 

navrhuje další zařízení na ohřev vody, který 

i podle pana ředitele není potřeba, protože 

v loňském roce byl pořízen nový bojler na 

ohřev vody, které je víc než dostačující, 

projekt neřeší estetické následky – vývody 

na fasádu školy a pod. 
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Projekt rekonstrukce 
propustku na Nový svět

Jak jsem už psala, projekt, který byl dle 

pana Zezulky předán, byl vrácen ze SÚ takřka 

ke kompletnímu přepracování s připomínka-

mi, co chybí nebo je špatně na celou A4.

Úprava plochy před OÚ

Bývalé vedení nechalo zpracovat pro-

jekt, který by kopíroval druhou stranu 

schodiště k OÚ. Současná zeď je nefunkční 

a v hrozném stavu, zastupitelstvo proto ten-

to projekt zastavilo, aby se našlo jiné schůd-

né řešení. Je zpracovaná studie a  nový 

projekt se nyní připravuje. Schodiště k OÚ 

jsme již 2x reklamovali pro nedostatky, zeď, 

která nemá izolaci, je prakticky neopravi-

telná, neboť dle měření neustále propouští 

vlhkost a  jakékoliv stavební úpravy (nátěr, 

obklad) jsou jen provizorní řešení, které 

dlouho nevydrží. Nechali jsme ji očistit od 

nečistot a hledáme řešení, co s tím.

Předseda stavební komise Zdeněk Šin-

del, byl na špatný stav upozorněn obča-

nem na zastupitelstvu již dne 28. 6. 2016. 

Když ho budu citovat, odpověděl násle-

dující: „– je na to záruka pět let. Samozřej-

mě bude se to reklamovat, pokud tam 

něco takového je, ale já o tom v tuto chvíli 

nevím.“

Pomiňme to, že jakožto odborník na 

stavební práce, musel být upozorněn na 

špatný stav laikem. Ovšem je zarážející, že 

i  když se považuje pan Zdeněk Šindel za 

dobrého hospodáře, tak ani přes upozor-

nění a přes jeho slib, nebyl schopen učinit 

žádný krok vedoucí k  reklamaci daného 

stavu. Tento stav trval plných 15 měsíců 

až do 21. 9. 2017, kdy byla převolena rada 

a nové vedení jako jeden z prvních kroků 

podalo reklamaci na stávající stav. Je na 

škodu, že odborníci na stavební činnost 

z bývalé rady, nenechali pro tento projekt 

zpracovat pořádnou technickou doku-

mentaci a  zajistit stavební dozor. Dnes 

i  díky podepsané smlouvě a  špatnému 

zadání, zhotovitel za nevyhovující stav 

odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost, 

tudíž obec čeká v  příštích letech další 

rekonstrukce schodiště a  opěrné zdi za 

několik stovek tisíc korun, jen z toho důvo-

du, že se ušetřila mnohem menší částka na 

pořádném projektu a stavebním dozoru.

 Chodníky
Komentovat stále toto téma je už 

únavné. Čekání na výstavbu po dokonče-

ní kanalizace je u  chodníku Proskovická 

směšné, jeho realizace mohla být už před 

deseti lety, neboť Světlov je napojený na 

ČOV již vybudovanou. Chodník Paskovská 

– realizace mohla být rychlejší, kdyby pan 

Zezulka „nenaštval“ pana Havránka, který 

nesouhlasí s  odprodejem pozemků, aby 

po nich mohl vést chodník. Realizace na 

straně domů je sice logická, ale po schůzce 

s projektantem by ji většina obyvatel Pas-

kovské uvítala právě na druhé straně. Pro-

jekt je složitější s mnoha přeložkami a urči-

tě jeho realizace bude pro obec drahá, ale 

má naprostou prioritu. Chodník Brušper-

ská netřeba komentovat. Řešení zálivu 

u  zastávky bylo odloženo již v  minulosti 

jako neřešitelné, mimochodem i  na tento 

projekt byly vynaloženy nemalé a zbyteč-

né prostředky. Oprava chodníku navíc záli-

vu u  zastávky nijak nebrání, pokud by se 

v budoucnu nějak záliv vyřešil. Rozkopání 

chodníku při navazující stavbě budoucí-

ho kruhového objezdu nehrozí, neboť ho 

nezasáhne, oprava byla ukončena před 

navázáním.

Oprava Obecního domu 
(Nautilus)

Popsáno už bylo dost, z  dálky vypadá 

celkem dobře, při bližším ohledání je tomu 
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jinak. Zajděte se podívat na balkón, posuď-

te sami, zda okna jsou kvalitně opravena, 

prohlédněte si fasádu zblízka, o  estetic-

ké stránce nemluvím, v  přední části byly 

kamenné obklady soklu vyměněny za mar-

molit, v  bočních částech zůstaly. O  tom, 

zda mít stavební dozor na „opravu“ OD za 

půl milionu v majetku obce, je diskutabil-

ní. Pokud si pan Šindel nevezme stavební 

dozor na opravy rodinného domu, budiž, 

je to jeho věc, tady se jedná o veřejné pro-

středky.

Rekonstrukce 
Obecního úřadu

O  stavebních pracích na Obecním 

úřadu jsem se zmiňovala ve svém článku, 

a stojím si za tím. Tento týden navíc vyply-

nul další nešvar, jelikož v zimních měsících 

nefungovala regulace teplot a  vytápění, 

nechala jsem systém zkontrolovat. Čidla, 

která měla reagovat na teploty a  upravo-

vat tak topení na celém OÚ, nebyla vůbec 

propojena se systémem!!! Důsledkem toho 

bylo, že v topné sezóně se topilo bez regu-

lace na 100 % a zároveň se větralo, jak by 

řekla má babička, „pánu bohu do oken“. 

Tahle „hloupost“ stála obec nemalé fi nanč-

ní prostředky za energie, tomu se říká pod-

le pana Šindela „správné hospodaření“. 

V současné době se pracuje na opravě sys-

tému, aby fungoval, tak jak má, což se po 

celou dobu deseti let nedělo.

Kanalizace
Podle pana Šindela někteří zastupitelé 

začali kritizovat opravu Obecního domu 

a  vyhledávat problémy, aby tím zakryli 

úspěšnou stavbu kanalizace a ČOV, která 

probíhala ve stejnou dobu. Tato úspěšná 

stavba byla bohužel úspěšná pouze tím, 

že se ji podařilo dokončit. Zátěž, kterou 

nechalo bývalé vedení nám, již nekomen-

tuje. Vezměme to postupně: vymáhání 

peněz za asfaltování soukromých pozem-

ků, kde nejsou sepsány žádné dohody 

o provedení, na základě kterých, bychom 

mohli nezaplacené peníze vymáhat. 

Samotná realizace asfaltového povrchu 

zřejmě nebyla dozorována, neboť jejich 

stav v  některých částech je víc než špat-

ný. Některé ulice nebyly vyasfaltovány 

vůbec a  technologie, která byla použita 

pro jejich uvedení do původního stavu, 

je absolutně nevhodná. Díry, neustálé 

stížnosti, reklamace. Dodnes nenapojené 

domy ke kanalizaci, kde neustále urguje-

me jejich napojení. U  většiny těch, kteří 

napojeni jsou, nebyly přípojky zkontrolo-

vány. To zřejmě vedlo k  tomu, že někteří 

majitelé napojili i  dešťovou kanalizaci, 

která být napojená nesmí a  ČOV po vět-

ších deštích dělá neskutečné problémy, 

o  samotné ČOV nemluvím. Od začátku 

mého působení na OÚ (pravděpodobně 

i  před tím), není provoz ČOV bezproblé-

mový. V případě výpadku proudu nefun-

goval náhradní zdroj, neustále chodí SMS 

zprávy – maximální hladina čerpací sta-

nice, nebo dokonce havarijní hladina ČS. 

Jsou nadměrné ukazatele segmentace 

ČOV. Samotná budova ČOV, kde jsou jen 

v  technologii „utopeny“ miliony korun, 

nebyla pojištěna, ani zabezpečena, což 

bylo námi napraveno. Co je s  podivem, 

podle Zákona č. 274/2001 Sb. O  vodo-

vodech a  kanalizací, je vlastník kanaliza-

ce povinen vypracovat tzv. Plán obnovy 

vodohospodářského majetku, který měl 

být zpracován již v roce 2016, nebyl zpra-

cován ani v roce 2017, zpracovat ho musí-

me my. V plánu je uvedena tvorba rezervy 

fi nančních prostředků na obnovu kanali-

zační sítě. Čeká nás rekonstrukce kanálo-

vých vpustí, které se na mnoha místech 

propadají, apod. To vše více jak po dvou 

letech od kolaudace.
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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

Další projekty, o kterých píše 
pan Šindel, už jen krátce

Školní hřiště – projekt rozpracován, 

hasičské cvičiště, jehož součástí bude hlav-

ně sportovní zázemí pro rodiny s dětmi na 

Světlově – pozemek není v územním plánu 

převeden na občanskou vybavenost, čeká 

se na schválení územního plánu, studie je 

již zpracována.

Komunitní centrum, tenisové kurty, 

oprava sokolovny – na tyto projekty obec 

sice poskytla fi nanční prostředky, ale rea-

lizace byla plně v režii spolků, kterým byly 

fi nanční prostředky poskytnuty. V  tomto 

případě se pan Šindel „chlubí cizím peřím“.

K článku pana bývalého 
starosty

K  článku pana bývalého starosty Ing. 

Zezulky se už nechci obšírně vyjadřovat, 

proto jen pár postřehů.

Jeho tvrzení: „Z počítače jsem dal vyma-

zat jen data týkající se osobní koresponden-

ce a telefonních kontaktů, ostatní databáze 

pochopitelně zůstala zachována.“

Nikdo po panu Zezulkovi nechtěl 

jeho soukromou korespondenci, bohužel 

používal k  ní obecní mailovou adresu, 

která má být starostou používána jen 

k pracovním účelům. V této pracovní kore-

spondenci jsou i  podklady pro dohledání 

některých faktů. Potřebovali jsme dohle-

dat mailové komunikace s fi rmou Igea, kte-

rá zpracovávala projektovou dokumentaci 

na kanalizaci z  důvodu uplatnění sankcí, 

které mohou činit až půl milionu Kč, ovšem 

pan Zezulka ji odmítl vydat.

Projekt zatrubnění potoka zamítlo 

Povodí Odry.

Mohla bych tady psát další slohová cvi-

čení, abych se obhájila oproti účelovým 

a  nepravdivým tvrzením. To ale nechci, 

raději ušetřený čas věnuji smysluplněj-

ší práci, nebo ho strávím s  rodinou, kte-

rou v  poslední době zanedbávám. Je mi 

upřímně líto, že všechny tyto články muse-

ly být vydány ve zpravodaji, protože dle 

mého názoru sem obsahově nepatří. Proto 

se omlouvám všem, které tímto obtěžuji.

Ing. Yveta Kovalčíková
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Pro spoustu lidí je letní dovolená samo-

zřejmou součástí prázdnin. Tito tráví celý 

rok vymýšlením vhodného letoviska, pří-

pravami, později i  nákupy – zkrátka bez 

moře pro ně léto není létem. Ovšem stejně 

tak se kolem nás vyskytuje i druhá skupina 

lidí, kteří naopak neradi tráví svou dovole-

nou ve vedru u moře, často na přeplněné 

pláži, ale raději poznávají krásy historie, 

kultury a přírody, které jsou mnohdy „ukry-

ty“ blíže, než si představujeme. V  tomto 

seriálu článků bych vám rád přiblížil něk-

teré z nich. Věřím, že se některá z destinací 

stane cílem některého z vašich budoucích 

výletů.

Nezapomenutelné krásy 
kultury a historie u severních 
sousedů…

Mám-li jmenovat jedno z  polských 

měst, do kterého se rád vracím a  které 

bych doporučil i  ostatním, bez vteřino-

vého váhání a  přemýšlení musím jedno-

značně zmínit Krakov. Tato bývalá polská 

metropole je jedním z mála měst, do kte-

rého se několikrát ročně vracím. A co tedy 

v  tomto malopolském městě vzdáleném 

asi 170 km od Ostravy navštívit? Možností 

je hodně. Celé centrum města, které spolu 

s  hradem tvoří ucelené historické město, 

patří mezi památky UNESCO. I  proto Kra-

kov každoročně navštíví zhruba 3 až 4 mili-

ony turistů.

Já jednoznačně doporučuji, abyste své 

poznávání rozhodně začali na wawelském 

návrší. Na levobřehém kopci nad polskou 

národní řekou Vislou můžete navštívit 

dvě hlavní památky – katedrálu a  králov-

ský zámek. První osídlení kopce je dato-

váno v 11. století. V průběhu staletí došlo 

k  mnoha přestavbám. Dnešní zástavbu 

tvoří kromě dalších budov hlavně čtyř-

křídlý zámek, jehož součástí je Katedrála 

svatého Stanislava a svatého Václava. Ta je 

v posledních staletích možná významnější 

než zámek. Právě zde totiž byli v  dlouhé 

polské historii korunováni králové a  v  je-

jím sklepení se nachází hrobka polských 

CESTOVÁNÍ
Nechcete v létě k moři? 

Objevte i jiné krásy blízkých zemí…

Mám-li jmenovat jedno 
z polských měst, které bych 
doporučil potom jednoznačně 
Krakov
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králů a dalších osobností. Krásná vyhlídka 

na velkou část města se pak naskýtá z věže 

katedrály. V  jedné z  věží je zavěšen zvon 

Zikmund – jedenáctitunový, 498 let starý 

král polských zvonů. Vstupné do katedrály 

je 12 PLN (tedy asi 80,- Kč) – za tuto částku 

si prohlédnete interiér, věž i podzemí.

Pokud jste právě dostali chuť toto mís-

to navštívit, mám jednu méně dobrou 

zprávu. Podle pověsti byste se na hrad-

ní vrch neměli vydat se svou milou nebo 

svým milým, protože jinak do roka už spo-

lu nebudete. Je to sice pověst, ale kdo ví… 

Volba je na vás… Můžete se třeba na chvíli 

rozdělit a  během toho si prohlédnout na 

břehu řeky pod hradbami i draka (místními 

nazýván smok), který střeží vchod do dračí 

jeskyně pod hradem. Buďte opatrní, drak 

chrlí i oheň.

A teď vzhůru, tedy vlastně dolů, 
do Starého města…

Z  hradu je to jen kousek do samot-

ného historického centra. Můžete projít 

Kanovnickou ulicí kolem domu, ve kterém 

působil Karol Wojtyla (pozdější papež Jan 

Pavel II.) během své „zastávky“ v Krakově; 

v budově dnes sídlí arcidiecézní muzeum. 

Kanovnická ulice se pak napojí do ulice 

Grodzka, a to přímo u nádherného román-

ského kostela sv. Ondřeje, který je považo-

ván za nejstarší v Krakově. Hned vedle něj 

stojí jezuitský chrám svatého Petra a Pavla, 

před nímž stojí na pilířích plotu dvanáct 

apoštolů.

Po asi pěti minutách další chůze se 

před vámi otevře nádherný pohled na 

krakovský rynek, tedy náměstí. Na něm 

vás kromě velkého množství historických 

domů lemujících bez výjimky celé náměstí 

zaujme několik dalších důležitých staveb. 

Nepřehlédnutelná je budova tržnice Suki-

ennice stojící uprostřed náměstí. Tato 108 

metrů dlouhá budova zdobená po obvodu 

novogotickými arkádami pochází ze 13. 

století. Dodnes se v ní dochovaly obchůd-

ky se suvenýry a  dalším zbožím, ty však 

patří k těm výrazně dražším. V horním pat-

ře jsou výstavní prostory – Galerie výtvar-

ných umění Národního muzea. V  rohu 

budovy je vstup do krakovského podzemí, 

kde si můžete prohlédnout mnoho arte-

faktů z  nedávných archeologických prů-

zkumů. Vstup je sice 19 PLN, ale pokud při-

jedete v  úterý, máte vstup zdarma. Hned 

vedle Sukiennice stojí radniční věž, která je 

pozůstatkem původní radnice z  přelomu 

13. a 14. století. 

Nejvyšší budovou náměstí je Marián-

ský kostel, který poznáte už z  dálky díky 

svým dvěma různým věžím. Z jedné z věží 

dodnes trubač několikrát denně trou-

bí do všech čtyř světových stran melodii 

hejnal, ohlašuje tak celou hodinu a  mává 

kolemjdoucím. Podle pověsti je tato tra-

dice udržována na počest jednoho z  tru-

bačů, který byl při obléhání města Tatary 

střelen šípem přímo do krku. I  díky tomu 

je původní melodie v  jednom okamžiku 

vždy přerušena a už nedokončena. V pravé 

poledne je toto troubení přenášeno veřej-

noprávním polským rádiem. Tato melodie 

je zde hrána již od února roku 1838 a Kra-

kov byl tak prvním polským městem, kde 

byl ohlašován tímto způsobem přesný 
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čas. Jen dvakrát v historii zněla z věže jiná 

melodie, a to v den smrti a v den pohřbu 

papeže Jana Pavla II. Vstup do kostela je 10 

PLN. Pokud se však jdete modlit, je vstup 

zdarma. Vstupuje se bez kontroly stejným 

vstupem, pokladna je jinde – takže je to 

jen o svědomí každého návštěvníka.

Kromě toho si můžete na rynku pro-

hlédnout i malý kostelík svatého Vojtěcha 

a sochu Adama Mickiewicze. Pokud byste 

viděli kolem sochy místní omladinu skákat 

na jedné noze, nedivte se. Podle tradice 

totiž musí každý student posledního roční-

ku střední školy sochu obskákat na jedné 

noze, jinak jej čeká neúspěch u  maturitní 

zkoušky.

Na náměstí vás však upoutá ještě jed-

na věc – desítky stánků s květinami. I zde 

máme jednu zajímavou pověst, nebo 

vlastně spíše tradici. Je-li totiž muž v Kra-

kově s dívkou, která je zde poprvé, musí ji 

koupit právě zde na náměstí květinu, jinak 

oba čeká rok plný nepříjemných chvil. Zda 

je to pravda nebo jen výmysl místních pro-

dejců květin raději nezkoušejte, to za těch 

pár ušetřených zlotých nestojí… 

A nakonec třeba do židovské 
čtvrti…

Dalším místem, které určitě stojí za nav-

štívení, je stará židovská čtvrt Kazimierz. 

V  ní se nachází několik synagog, židov-

ských restaurací a obchůdků a mnoho dal-

ších míst spojených s židovskou kulturou. 

Centrem židovské čtvrti je ulice Szeroka, 

která je v podstatě takovým malým náměs-

tím, dříve bývala tržištěm. Na místním 

náměstíčku Plac Nowy si pak můžete po 

procházce dát krátkou přestávku a ochut-

nat například zapiekanku, což je typický 

polský pokrm připomínající obdélníkovou 

pizzu obohacenou o zajímavý dresink.

Vyjmenovat další památky, které stojí 

za to vidět, je skoro nemožné. Musel bych 

psát ještě hodně dlouho. Musíte se pře-

svědčit sami. A  jak se do Krakova dostat? 

Volíte-li spíše cestu autem, pojedete celou 

cestu z Ostravy až do cíle po dálnici. Jedi-

né zpoplatněné místo je mezi Katovicemi 

a Krakovem, kde v mýtných branách zapla-

títe 20 PLN za jeden směr. Parkovat můžete 

například v  obchodním centru u  krakov-

ského hlavního nádraží, které je asi 10 

minut chůze od centra města a  20 minut 

od Wawelu. Výhodou cesty autem je také 

možnost snadné návštěvy i  několika dal-

ších míst v blízkosti Krakova – např. solných 

dolů Wieliczka nebo Osvětimi. Kromě auta 

lze využít jak vlaky, tak autobusy několika 

společností, kterými se z Ostravy do Krako-

va dostanete cca sedmkrát denně. Peníze 

nemusíte měnit v  Česku, v  Polsku téměř 

na každém kroku narazíte na „Kantor“, tedy 

typickou polskou směnárnu.

Krakov je považován za metropoli pol-

ské kultury. Nesouhlasit s  tímto? To roz-

hodně nelze. Ať už se ocitnete v  úzkých 

historických uličkách starého města, nav-

štívíte některý z mnoha kostelů, kocháte se 

krásami židovské čtvrti nebo vystoupáte 

na hradní vrch, všude na vás dýchá nesku-

tečně zvláštní inspirativní duch velkoměs-

ta, který v sobě snoubí moderní metropoli 

s  historickým královským městem a  který 

vás při každém odjezdu z Krakova donutí 

říct: „Sem se ještě vrátím!“ Vyzkoušejte to!

Petr Sedláček



Pronajmu nebytové 

prostory o rozměru 130 m2 

a 40 m2. Jedná se o prostory 

vhodné pro podnikání, 

skladování materiálu zboží, 

atd., zřízení obchodu či 

prodejny. Elektřina, voda 

a internet jsou součástí 

vybavení prostor. Cena dohodou. Prostory se nachází v centru obce 

Stará Ves n. Ondřejnicí., ul. D. Růži 24. Kontakt tel. 732 829 109.



Domeček - Bytové studio
Školní 282, Krmelín

tel. 774 402 310, e-mail: verazborovska@seznam.cz

facebook: Domeček - Bytové studio 

Nabízí šití 
záclon, závěsů, polštářů 

a jiných textilních 

doplňků pro váš útulný 

byt a dům. 

Prodej 
kolejniček, garnýží, roletek, 

metráže, dekoračních 

i čalouněných látek, záclon 

a hotových výrobků.



Vítání občánků
Foto Ing. Yveta Kovalčíková



Uklidíme Krmelín
7. 4. 2018
Foto Ing. Yveta Kovalčíková

 
22. – 24. 6.  Krmelínská pouť 

* Pátek – Letní kino – fi lm Po strništi bos (Svěrák J. a Z.)

* Sobota – sportovní odpoledne od 13. hod házená, následně futsal 

* Neděle – Pouťové odpoledne - vystoupení pro děti od 14 hod.

29. 6.  ROCKSHOW 
30. 6. – 1. 7.  Soustředění mládeže 
1. 9. VDOLEKOP – fotbalový turnaj pro občany 

1. 9.  Rozloučení s prázdninami 
 - zábavný program pro všechny

31. 8. Holubářská soutěž 
31. 8. – 1. 9. Chovatelé výstava 
28. 9. Výplaz na K1 
28. – 30. 9. Výstava zahrádkáři 
27. 10. Obecní slavnosti k založení republiky

Termíny akcí v roce 2018


