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Slovo starostky

mile bude stavba zkolaudována, mohou
se napojit další lokality obce. Chtěla bych
apelovat na majitele nemovitostí, aby tak
učinili co nejdříve po vyzvání k připojení.
Co se týče samotného provozu kanalizační
sítě, opět byly při čištění nalezeny tukové
zátky a čistící hygienické ubrousky!

Opravy místních komunikací
V rámci projektu kanalizace II. etapy byly opraveny ulice v lokalitě Světlov,
v lokalitě Zahradnická a Na Brodě. Zároveň byl položen nový povrch v části ulice
U Paleska.
Vážení občané,
jaro, nebo spíše už léto se nám ukazuje
v plné síle a my začínáme realizovat projekty, které jsme přes zimu připravili. Ale
nejprve začnu tím, co se již podařilo zrealizovat.

Kanalizace II. etapa
Tato důležitá stavba byla dokončena
v dubnu, požádali jsme o kolaudaci a jak-

Foto Ing. Yveta Kovalčíková

Proběhlo několik výběrových
řízení na:

Foto Taťána Šimečková
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1) „Rekonstrukce propustku přes
místní potok v Krmelíně, ul. Na Nový
svět“– byla vybrána firma KONSTRUKTIAL
s. r. o. Rekonstrukce začne v polovině července a měla by trvat nejpozději do konce
srpna.
2) „Hřbitovní zeď s kolumbáriem,
Krmelín“ – výběrové řízení bylo zrušeno,
neboť se přihlásila pouze jedna firma s rozpočtem, který přesahoval plánovaný roz-

počet o 40 %. Vyhlásili jsme nové výběrové
řízení, snad bude tentokrát úspěšnější.
3) „Školní hřiště pro ZŠ v Krmelíně“
– bylo vyhlášeno výběrové řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
U všech tří projektů čekáme na rozhodnutí
o dotaci.
4) „Předcházení vzniku biologicky
rozložitelných odpadů v obci Krmelín“ –
dodávku kompostérů a štěpkovače získala
firma SDO technika s. r. o., která nám dodávala kompostéry i v minulé výzvě. Občané
mohou nadále dávat žádosti na přidělení
kompostéru. Obec na tento projekt získala
dotaci 85 %.

Kruhový objezd
1. června začala další důležitá stavba
v centru obce, stavba okružní křižovatky,
a s tím začaly očekávané i neočekávané
problémy. Dopravní značení není úplně
ideální a snažíme se to co nejdříve vyřešit.
Největší problém - řidiči nerespektují zákaz
vjezdu a bezostyšně najíždí do křižovatky
mezi pracující dělníky a techniku. Otáčení
vozidel před zákazem vjezdu nevyjímaje.
Další problém nastal na objízdných trasách, kde řidiči na úzkých cestách nedo-

Foto Ing. Yveta Kovalčíková

držují stanovenou rychlost, která je většinou 30 km/hod. Žádám proto všechny,
aby dodržovali pravidla na všech úsecích
a respektovali dopravní značení.
Jiná kapitola jsou objízdné trasy autobusové dopravy. Po několika urgencích
se snad problémy s řidiči, nedodržování
objízdné trasy a zastávek vyřešily. Opět
žádám o zachování průjezdu pro autobusy
na ulici Školní a Benátské. Zvláštní opatrnost, prosím věnujte před základní školou,
zde je povolená rychlost 20 km/hod.

Rozhlas
Jak jistě víte, stávající rozhlas byl dlouho mimo provoz, a nyní se ho podařilo
zprovoznit. Stále ještě přetrvávají problémy z důvodu zastaralého vedení, které
nebudeme měnit, získali jsme dotaci na
Povodňový plán obce (70 %), jehož součástí je i bezdrátový veřejný rozhlas. Jeho
instalace proběhne v letošním roce.

Veřejné osvětlení

Foto Ing. Yveta Kovalčíková

Po získání dotace z projektu EFEKT
byl vypracován projekt nového osvětlení
v obci. V nejbližší době bude vyhlášeno
výběrové řízení na zhotovitele, takže se
již brzy můžeme těšit na nově osvětlenou
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019
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obec. Podotýkám, že se jedná o výměnu
starého za nové. V rámci dotace nejsou
řešeny nové lokality. Na ulici Okrajní bude
situace vyřešena solárním osvětlením, připravuje se žádost na územní rozhodnutí. Ostatní neosvětlené části obce budou
řešeny novými projekty.

Oprava hasičské zbrojnice
Byla aktualizována projektová dokumentace na opravu vnitřních prostor
hasičské zbrojnice. Je vyhlášen dotační
titul, který chceme využít, zažádali jsme o
dotaci.

Foto Ing. Yveta Kovalčíková
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Chodník Paskovská
Projektová dokumentace je již dokončena a žádost na společné územní a stavební řízení bude v nejbližší době podána. Pokud se podaří získat povolení včas,
budeme žádat o dotaci, která bude vypsána letos na podzim. Stavba začne v roce
2020.

Projekt „Náves“
Proběhla setkání s několika architekty,
abychom získali co nejlepší informace pro
zpracování studie, na základě které bude
pokračovat vypracování projektu. Na pří-

Foto Ing. Yveta Kovalčíková

pravu samotné projektové dokumentace
jsme získali dotaci 500 tisíc z Moravskoslezského kraje.

Zdravotní středisko
Od 1. července bude otevřena ordinace
dentální hygieny MUDr. Venduly Mičanové, která ordinuje ve Staré Bělé.

Kotlíkové půjčky
Přihlásilo se 30 občanů, majitelů nemovitostí, někteří byli úspěšní, ostatní se
dostali do tzv. zásobníku. Podali jsme na
odbor životního prostředí Moravskoslezského kraje žádost o přidělení finančních
prostředků.

Zeleň v obci
Na parkovišti u hřbitova byly vysázeny nové stromky, další výsadba proběhla
u provozoven na ulici Zahradnické v rámci
Dne země, sadby se účastnili rodiče s dětmi naší základní školy a školky. Stromy byly
vysázeny na pozemku paní Jany Bartošové, moc jí děkujeme, že nám to umožnila.
Ve výsadbě chceme i nadále pokračovat,
pokud má někdo vhodné pozemky a je
ochoten je nabídnout k výsadbě, dejte
prosím vědět, mohou to být i polní cesty.
Na ulici Zahradnické došlo k revitalizaci sběrného hnízda na separaci odpadu.
Následovat bude sběrné místo Na Cigánce.

Evakuace
Dne 6. června došlo na ulici Světlovské
a přilehlém okolí k evakuaci obyvatel. V objektu bytového domu se našly nebezpečné chemikálie, které musely být odvezeny k likvidaci.
Evakuace obyvatel byla preventivním opatřením pro případ úniku nebezpečných látek do
ovzduší. Naštěstí vše proběhlo bez problémů
a obyvatelé se mohli vrátit do svých domovů.
V této situaci se osvědčila aplikace Mobilní
rozhlas, kdy informace o události dostali lidé
do svého mobilního telefonu formou SMS
zprávy nebo mailu.

Den dětí a Rockshow
První ročník - Den dětí, byl tentokrát
spojen s 29. ročníkem ROCKSHOW. Chtěla bych touto cestou poděkovat Davidovi
Ptáčkovi, který pomohl tuto akci zorganizovat a MUDr. Jozefu Chmelovi který se
ujal moderování. Poděkovat musím i členům Sokola a hasičů, kteří se podíleli na
přípravě zázemí a občerstvení.

Léto na kole
V sobotu 22. června proběhne 3 ročník
Léto na kole, na který jsou všichni příznivci
cyklistiky srdečně zváni.
Chtěla bych Vám popřát krásné léto,
děti, užijte si prázdniny a nám dospělým
přeji pohodovou dovolenou.
Vaše starostka Ing. Yveta Kovalčíková
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019
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Mezi námi
Vážení spoluobčané, víte, že 12. ročník koncertu operních árií a duetů, který se konal dne 18. 5. 2019 v zahradě
Domu s pečovatelskou službou v O-Nové
Bělé, byl pro nás, přítomné, velkým kulturním zážitkem? Za jeho přípravou je především sólistka paní Jana Šafář Doležílková,
rodačka z Nové Bělé. Kdo se s ní setkal
osobně, zná ji jako usměvavou, pohodovou a příjemnou, já dodávám, že je navíc
odpovědná a nápaditá. A tak i letos jsme
se setkali s novými sólisty - slovenským
barytonem, italským tenorem a polskou
sopranistkou. Byla to opravdová paráda,
které přálo i počasí. Paní Jano, děkujeme,
těšíme se na další ročník a třeba nás přijede ještě více než letos, kdy nás bylo 41.
A přijedeme rádi!
Letošní Noc kostelů, která byla 24. 5.
2019 opět potvrdila, že v naší obci je hodně občanů, kteří jsou ochotní a nápadití. Sborové zpěvy v kostele byly, tak jako
vždy, pod skvělým režijním vedením Mgr.
Petra Paličky, o sportovní vyžití dětí se
příkladně postarali naši skauti a rukodělné výrobky v Domečku, vč. výroby mýdla,
byly vedeny manžely Pavlou a Radkem
Třískovými. I děti byly šikovné, téměř každý si domů nějaký výrobek odnášel. Podě-

kování patří i všem těm, kteří připravili
občerstvení a všem ostatním, kteří dokázali, že Noc kostelů se těší zájmu občanů, a to
nejen místních.
28. 6. je letošní ukončení školního roku.
Za občany obce, ty, kteří mají v MŠ nebo
ZŠ děti nebo vnoučata, děkuji především
pedagogům obou škol, za lásku, snahu
a trpělivost při výuce dle osnov. Škola
mateřská, která děti vychovává a prohlubuje jejich hygienické návyky, zahájila
úspěšnou spolupráci s 5. třídou místní
ZŠ projektem „Páťáci čtou předškolákům“.
Jde o ojedinělou spolupráci, v okolních
školách tyto aktivity neznají. Děti jsou nadšeny a já věřím, že ZŠ bude v této aktivitě
pokračovat. A škola základní, která vzdělává a vychovává?
Žákům 5. třídy, kteří odcházejí na 2.
stupeň do okolních obcí, přeji hodně
zdaru a stejně skvělé kamarády, jako mají
doma dosud a na ZŠ TGM Krmelín.
Děti a žáci, přeji hezké prázdniny, především s rodiči nezapomenutelné dny volna, na které budete rády vzpomínat.
A vám, vážení spoluobčané, mějte
se hezky, buďte zdrávi a těšte se z dětí,
vnoučat, hezkého počasí a úrody na svých
zahradách. Vždyť kdo umí, ten umí a je
radost být u toho.
Zdraví vaše L. Adámková
foto: Ing. Martina Stozsková

Noc
kostelů
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Povinnost čipování psů
Novela veterinárního zákona, kterou
Senát schválil 16. 8. 2017 počítá s povinným čipováním psů v ČR od roku 2020.
Naše země se bohužel stala „rájem“ nepoctivých množitelů psů, kteří z nich ždímají
poslední zbytky sil, aby přiváděli na svět
další a další, byť i nemocná, postižená nebo
dokonce mrtvá štěňata. Výhody čipování
jsou: zaběhnutý pes se vrátí majiteli, při
odcizení psa se prokáže skutečný majitel,
lepší průkaznost identity, snadný monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele, snadnější vycestování se psem do
ciziny, umožnění kontroly psů při prodeji
a usnadnění potírání množíren.

Nechat čipovat psa můžete už nyní.
Jednoduše stačí přivést svého psa k veterinárnímu lékaři. Nikdo si čip vašeho psa
nespojí ani s vaším jménem, ani s vaším
telefonním číslem, pokud jej nezaregistrujete do některého aktuálního registru. Číslo lékař jen zapíše do průkazu zvířete a do
svého seznamu psů. Cena jednoho čipu je
120 - 450 Kč podle typu. Aplikace u veterinárního lékaře je v rozmezí 300 – 550 Kč.
Životnost čipu je asi 25 let. Sankce za nedodržení tohoto zákona se mohou pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc.
Zpracovala MUDr. Jana Kolářová

Množství odpadů z obalů, které
obec vytřídila v období 1. 1. 31. 3. 2019 a předala k využití

Volby

Výše odměny, kterou obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s.
celkem ......................................... 68 472,00 Kč
Z toho:
Odměna za zajištění zpětného
odběru ..................................... 11 810,00 Kč
(odměna za zajištění míst zpětného
odběru, bonus za minimální dostupnost sběrné sítě)
Odměna za zajištění využití odpadů z obalů (odměna za obsluhu míst
zpětného odběru, odměna za zajištění
využití odpadů z obalů)
Papír 5,600 t ...................................6 797,28 Kč
Plast 8,643 t ................................. 38 539,14 Kč
Sklo 10,244 t .............................. 10 952,88 Kč
Kovy 0,132 t ....................................... 372,77 Kč
Celkem 24,619 t ......................... 56 662,07 Kč

ve dnech 24. a 25. května
proběhly volby
do evropského parlamentu,
volební účast 37,34 %

ANO . . . . . . . . 150 . . . . . 22,09
ODS . . . . . . . . 122 . . . . . 17,96
KDU ČSL . . . . . 71 . . . . . 10,45
SPD . . . . . . . . . . 71 . . . . . 10,45
Piráti . . . . . . . . 70 . . . . . 10,30
Koalice STAN,
TOP 09 . . . . . 50 . . . . . . 7,36
KSČM . . . . . . . . 43 . . . . . . 6,33
ČSSD . . . . . . . . 22 . . . . . . 3,24
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019
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Výpis z usnesení
ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Krmelín,
konaného dne 21. 5. 2018
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje
3. a) V zápise ze ZO bude u každého hlasování jmenovitě uvedeno, kdo a jak
hlasoval.
3. b) V zápise ze ZO bude stručně uveden
průběh rozpravy.
3. c) Účastník jednání ZO má právo
v rozpravě požádat o detailní zapsání svého komentáře do zápisu.
Bude mu vyhověno.
3. d) V případě odmítnutí podepsání zápisu ověřovatelem zápisu uvede ověřovatel své výhrady do zápisu vyhotoveném
pořizovatelem zápisu. Ověřovatel zápisu musí své námitky podat písemně do
30 dnů.
3. f ) Jednací řád zasedání zastupitelstva
6. Mimořádnou splátku úvěru u ČSOB
ve výši 5 548 000 Kč – splacení celého zůstatku úvěru + úroků (Smlouva
o úvěru č. 1024/14/5631 z 21. 5. 2014)
a zrušení stávajících účtů u ČSOB.
Finance na splacení budou převedeny
z běžného účtu u ČS.
7. Převod uložených peněžních prostředků u J&T banky, v celé výši plus úroky, na
termínovaný vklad u Raiffeisen bank na
12 měsíců (s výpovědní lhůtou 6 měsíců).
Převod peněžních prostředků běžného
účtu obce z České spořitelny ve výši 10
mil. Kč na spořící účet u SBERBANK CZ,
a.s. s výpovědní lhůtou 31 dní.
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Převod celého zůstatku z běžného účtu
u České spořitelny na nově zřízený běžný účet u Raiffeisen bank.
Pověření Rady obce rozhodovat o převodech finančních prostředků mezi všemi
účty obce.
Kompetenci pro starostku a účetní obce
pro převody mezi běžnými účty obce.
8. a) Finanční prostředky z rozpočtu obce na
protipovodňová opatření obce Krmelín
b) Finance na základě přidělení dotace
akci na „Protipovodňová opatření obce
Krmelín“
9. Rozpočtové opatření č. 7.
11. Smlouvu o poskytnutí dotace pro TJ
Sokol Krmelín na provoz sportovní haly,
činnost oddílu na rok 2019 (250 tisíc Kč)
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kanalizace Krmelín – II etapa“
16. Revokaci z 3. zasedání ZO bod 16 b)
k uložení finančních prostředků pro
Plán obnovy kanalizační sítě do UniCredit Bank, a to na spořící účet na 6 měsíců
s úrokem 1,27 % k 30. 4. 2019. Finance
na obnovu kanalizace dle PFO pro rok
2018 ve výši 1 109 000 Kč je součástí
spořícího účtu obce.
18. Přijetí daru do majetku obce Krmelín
– nabytí hmotné věci pozemek parc.
č. 1048/6 ostatní plocha, zapsaný na
LV 310, pro katastrální území Krmelín,
obec Krmelín, u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, včetně všech jejich
součástí a příslušenství, od paní Martiny

Blechové, nar. 7. září 1997, bytem Proskovická 494, 739 24 Krmelín

Neschvaluje
3. e) Zveřejňování zvukového záznamu ze
zastupitelstva obce

14. Motivační doložku pro radní a zastupitele
17. Záměr obce prodat část pozemku č. p.
789 v k. ú. Krmelín ve vlastnictví obce
Krmelín o výměře 68 m2

Zóna č. 18

Jubileum

je pro seniory nad
70 let stále zdarma

Ludmila Zezulková

V posledních měsících se množily
stížnosti občanů, že jim řidiči ČSAD Vsetín, a.s., neumožňují cestovat do Ostravy
zdarma a místo toho nabízejí tzv. „Babišovu slevu“ 75 % od 65 let. Bohužel
u nového dopravce nebyli dostatečně
proškoleni všichni řidiči a jejich software
možnost jízdy zdarma neobsahuje. Nicméně cestování zdarma v zóně č. 18 (tj.
zastávky Benátky, Hasičská zbrojnice
a U lesa) pro seniory nad 70 let stále platí a je financováno z obecních rozpočtů
Paskova, Řepiště a Vratimova.

Dne 23. 2. 2019 oslavila úctyhodných 95 let krmelínská občanka
a rodačka paní Ludmila Zezulková,
rozená Matějová. Narodila se manželům
Ludmile a Maxmiliánovi Matějovým
z čísla popisného 129 v Krmelíně. Školní
léta absolvovala v jednotřídce, v nynější
budově Obecního úřadu, pod vedením
pana učitele Josefa Zmrzlíka. V roce
1953 se provdala za Milouše Zezulku a narodily se jim dvě děti, Miroslav
a Zdeněk. Pracovala v JZD, účastnila se
akcí „Z“ – např. stavby školy, kde odpracovala 100 hodin a dalších akcí. V Metasportu získala ocenění „vzorný pracovník“ v šicí dílně sportovních výrobků.

S novým dopravcem jsme tuto
záležitost konzultovali a on přislíbil,
že řidiči budou co nejdříve proškoleni.
Nebojte se tedy u řidičů jízdné zdarma nárokovat. Cestování bude tak jako
dosud probíhat tzv. „na občanku“. Cestující se jí tedy prokáže řidiči, který ho
vpustí do vozidla, ale nevydá mu lístek.
V případě setkání s revizorem se cestující opět prokáže občanským průkazem.

V Krmelíně s manželem a dalšími
občany založili červený kříž, divadelní
soubor, lékařskou péči atd. V 60. letech
odešla do důchodu a nadále má zájem
o dění v obci. Vždyť doteď nevynechá
žádné volby a osobně dojde do volební
místnosti. Paní Zezulková je nejstarším
žijícím člověkem v naší obci. Přejme jí
do dalších let pevné zdraví a mnoho
radostí.

Mgr. Jakub Čmiel

Napsala Martina Helísková
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019
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Z HISTORIE

aneb Mezi světovými válkami

Dne 28. října 1922 byl odhalen v Krmelíně pomník k I. světové válce. O postavení pomníku se postaral výbor skládající
se z funkcionářů a zástupců všech místních spolku v čele s p. Aloisem Máchou.
Postaven byl nákladem 14 500 Kč na louce
a zahradě p. Ludvíka Máchy, který místo
pro pomník daroval zdarma. Pomník je
vytesán z hořického pískovce a je to práce sochaře pana A. Vávry. Slavnostního
odhalení pomníků se účastnily všechny
spolky v obci a také všechno žactvo zdejší školy. U odhalení pomníku promluvil
správce školy, pan Josef Ručka. Těch, kteří
se nedočkali svobody našeho státu a padli na bitevních polích, bylo z Krmelína 27,
mezi nimi i dva legionáři, bývalí členové
zdejší jednoty „Sokol“. Jak si obyvatelstvo
naší obce vážilo památky padlých hrdinů,

12
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dokázalo svou ohromnou účastí na slavnosti.
Jednou z největších událostí u nás
v Krmelíně bylo otevření nové sokolovny.
To se uskutečnilo 20. května 1923. Slavnost
otevření sokolovny se velmi vydařila. Školní kronika uvádí, že účastníku bylo přes
4 000, což byl počet nevídaný, jaký Krmelín
do té doby neviděl. Čistý výtěžek ze slavnosti činil přes 21 000 Kč.
Na podzim roku 1923 se uskutečnily volby do obecních zastupitelstev. Do
volebních listin bylo zapsáno 590 voličů
v Krmelíně. K volbám přišlo 563 voličů. Starostou obce byl zvolen pan Rudolf Jarolím.
Celý podzim roku 1928 se nesl v přípravách na stavbu nové školní budovy, neboť
ta stará (nynější obecní úřad) už požadav-

Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019
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kům, hlavně kapacitním, nevyhovovala.
17. dubna 1929 se začalo s výkopovými
pracemi. Kolaudace nové školní budovy
byla provedena již 20. prosince 1929 a dne
5. ledna 1930 v 10.30 dopoledne byla veřejně prohlášena nová školní budova za otevřenou. Byla to škola dvoutřídní a této
významné událostí
se zúčastnili členové
obecního
zastupitelstva,
obecní rady, místní školní rada, členové stavebního
odboru pro stavbu
školy a zástupci
spolků. Vyučování bylo zahájeno
již 7. ledna 1930.
Učitelský sbor připravil 29. června
1930 letní slavnost
spojenou s dětskými radovánkami.
Ten den probíhala
ve školní budově
výstavka. Odpoledne byl sestaven
průvod školních
dětí, z nichž mnohé byly v malebných krojích pro
veřejná vystoupení
a žáci hospodářské
školy byly v krojích národních. Ze
začátku
nebylo
v průvodu mnoho účastníků, ale
postupně se cestou přidávali další
občané.
Nebylo
divu, všichni měli

14

Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019

ten den slavnostní obědy, neboť to bylo
o pouti. Slavnostní průvod zastavil u nové
školní budovy. Ta byla vyzdobena prapory
a státními vlajkami. Po přečtení proslovu
panem řídicím učitelem Pavlem Ruskem,
který hlavně ocenil snahu místní správy,

že uskutečnila záměr postavit novou školní budovu, aby se děti zdejší obce mohly
lépe a kvalitněji vzdělávat, pokračovalo
ještě několik proslovů. Po zaznění národní
hymny nastala lidová veselice, která trvala až do večerních hodin. V obci bylo v té
době 182 domů, 1200 obyvatel a přes 200
školních dětí (ty chodily do zdejších škol na
osmiletou docházku).
V neděli 19. března 1933 zaznamenává
naše obec důležitou událost, a to otevření

obecní knihovny. Knihovna byla otevřena
provizorně v pracovně nové školní budovy. Také se v tomto roce otevřela nová
instituce: Poradna matek a dětí. Ta byla
umístěna v domě č. p. 166. Jednou z nejvýznamnějších událostí roku 1937 byla bezesporu elektrizace Krmelína, na jejíž provedení získala obec subvenci od ministerstva
veřejných prací.
Kronikářka obce Krmelín
Martina Helísková
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ROZHOVOR S KRMELÁKEM
Náš občan - vojenský pilot
pan Jaroslav Adámek
Vážení spoluobčané, věřte, baví mě
sledovat životní osudy lidí, jejich klikaté
cesty a barvité podoby. Jako posluchačka jsem vyprávějícím vděčná za upřímnost a občas až žasnu nad odhodláním,
s nímž rozvinou mnohdy křehká a citlivá
témata. O dlouhé cestě k profesi vojenského pilota jsem si vyprávěla se synovcem,
Jaroslavem Adámkem.

Jardo, jaká byla Tvoje motivace
stát se stíhacím pilotem?
Vyrůstal jsem v této obci, která je v blízkosti mošnovského letiště. V té době byly
na letišti dislokovány dva letecké pluky - stíhací s letadly MIG-21 a dopravní
s letadly IL-14, L-410 atd. Denně nám nad
hlavami létávaly různé typy letadel, a tak
z rodinného alba pana Jaroslava Adámka
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jsem jako malý kluk, mnohokrát bez vědomí rodičů, odjížděl na mošnovské letiště,
odkud jsem dlouhé hodiny pozoroval letecký provoz. Byl jsem vášnivým čtenářem všeho, co bylo o letectví a mým velkým koníčkem bylo stavění leteckých modelů. Mnohé
z nich mám ještě doma uloženy ve vitríně.
Po maturitě na strojní průmyslovce
jsem se přihlásil na leteckou školu do Košic.
Tento pokus se nezdařil, štěstí mělo jen 16
uchazečů. Začal jsem tedy studovat strojní fakultu VŠB a během studia se znovu
na leteckou školu do Košic přihlásil. Tento
druhý pokus vyšel.

Jaký byl přechod z civilních škol
na vojenské studium?
Z celé republiky nás bylo přijato 24
uchazečů a po 3,5letém studiu nás skončilo 18, z toho 16 uchazečů dále schopných pokračovat ve studiu na nadzvukových letounech. Z toho vyplývá, že škola
a výcvik byl pro každého z nás nesrovnatelně tvrdší a těžší než na civilních školách.
Přibyly i nové předměty, jako konstrukce leteckých motorů, navigace, meteorologie, vzdušná střelba a bombardování,
letecké rakety, zeměpis, cizí armády, taktika a mnoho dalších. Kromě toho para
výcvik a výcvik v přežití, velký důraz byl
kladen na tělovýchovu a psychologii.

A jak jsi se dostal po ukončení
školy do Mošnova?
Tenkrát byly u nás tři letecké protivzdušné obrany - Mošnov, Žatec a České
Budějovice. Na každém z těchto letišť mělo
být umístěno po dvou pilotech. Jelikož
Mošnov a Žatec byly mezi mladými piloty
postrachem, tak jsem byl jediným, kdo se
do Mošnova přihlásil a byl přijat. Ostatních
10 spolužáků bylo rozlosováno na letiště
v naší republice.

A jak se dále vyvíjel
po škole Tvůj život
na mošnovském letišti?
Zde začal opravdový bojový výcvik.
Každý pilot si musel především vylítat
3. výkonnostní třídu, tzn. že byl schopen
bojového nasazení za pěkného počasí, ve
dne a v noci. Poté druhou třídu, tzn. pilot
byl schopen působit za všech podmínek
ve dne i v noci, za deště, mlhy apod. Vrcholem bylo vylítat si 1. třídu, tzn.: pilot byl
schopen bojového nasazení za jakéhokoliv
počasí ve dne i v noci. To vše trvalo další
4 roky. Pak jsem byl zařazen do hotovostního systému protivzdušné obrany státu.
V tehdejší době stály proti sobě 2 světy socialistický a kapitalistický, oba maximálně vyzbrojeny. A sedět v té době v ostré
hotovosti nebyla žádná legrace. Docházelo
na obou stranách k provokacím a k velmi
častým ostrým startům proti sobě, naštěstí
to většinou skončilo u hranic našeho státu.
Kromě výcviku na třídy a udržovacího
výcviku jsem každé dva roky absolvoval ostré střelby nad Baltem - tehdejší NDR
a každé tři roky ostré střelby nad stepí
v Astracháni - tehdejší SSSR. V tehdejší
době byly nejvíce chráněnými místy v naší
republice Ostrava a Praha, a tak byla v Mošnově umístěna letka, 12 letadel, speciálně
cvičená pro manévrový vzdušný boj, něco
podobného modelu v USA, jehož jsem byl
členem, a tak na každém letišti u nás byli
365 dnů v roce připraveni k okamžitému
startu dva piloti na letadlech MIG-21 a dva
piloti na L-39.

A údajně jsi působil
jako instruktor létání
na nadzvukové technice?
Ano, pět let jsem působil u školy Košice na letišti Přerov. Za toto období jsem
naučil létat šest našich pilotů, tři Maďary,
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019
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z rodinného alba pana Jaroslava Adámka

tři Alžířany a tři Libyjce. Při této práci jsem
zastával funkci zalétávajícího pilota všech
typů letadel MIG-21 a L-39 po opravách
a generálkách. Byl jsem také ve výběru 12
pilotů na našeho kosmonauta. Dále jsem
naštěstí neprošel.
Po revoluci a následné redukci našeho
letectva, kdy pilot nad 40 let musel svou
kariéru ukončit, jsem skončil v roce 1996
s náletem 3 184 letů a ve vzduchu strávil
2 850 hodin s hodností podplukovníka.

A co létání u civilních aerolinií,
to Tě nelákalo?
Faktem zůstává, že v tehdejší době aerolinie z 90% nabíraly tehdejší vycvičené
armádní piloty a kdybych měl zájem, určitě bych se tam dostal, ale kdo šel k letectví
kvůli lítání, tomu se k aeroliniím nechtělo.
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Když jsem skončil s létáním, ještě 5 let
jsem působil jako řídící letového provozu a jako důchodce pět let jako instruktor létání a technický vedoucí trenažéru
MI-171.
Nyní jsem důchodcem na plný úvazek
a moje zájmy? Práce všeho druhu okolo
domu, v zimě sjezdovky, běžky a v létě?
Kolo, turistika, plavání. A celoročně? Čtyři
vnoučata a jeden malý pes.

Jardo, mnohokrát děkuji za čas a otevřenost. Víš dobře, že dávněji, při rodinných
setkáních jsme se nikdy k tomuto tématu
nedostali. Takže, alespoň nyní, po létech,
jsem rozhovor se synovcem o jeho profesním
životě ráda zveřejnila,
teta Ludmila Adámková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Páťáci čtou předškolákům
Celoroční projekt zaměřený na usnadnění vstupu dětí do ZŠ a na rozvoj čtenářské (pre)gramotnosti
V době od října do června letošního
roku, vždy jednou za 2 měsíce, jsem s předškoláky navštívila děti z 5. třídy v čítárně ZŠ.
Předškolákům se ve škole moc líbilo.
Po seznámení si každý páťák našel svého
mladšího kamaráda. Spolu pak plnili zajímavé úkoly, které jsem pro ně připravila
po poslechu příběhu z knížek.
Celý text příběhu, či pohádky si páťáci
rozdělili a každý přečetl danou část.
V říjnu to byl příběh O dvou ježečcích
a děti pak společně nakreslily obrázek.
V prosinci po Vánoční pohádce vyrobily
a napsaly vánoční přáníčko. V únoru po
přečtení příběhu O partě sněhuláků vyluš-

tily zimní křížovku plnou sportů. V dubnu
to pak v návaznosti na ekologický týden
v MŠ byla Policejní pohádka. Děti si poté
ve dvojicích zahrály stolní hru o třídění
odpadu.
Moc se těšíme na další čtení, které se
uskuteční 19. června. To si pro nás připraví
pohádku a zajímavý úkol zase páťáci.
Věřím, že tento projekt ve spolupráci
s p. uč. Adámkovou a dětmi z 5. třídy ZŠ,
byl pro naše děti přínosem a snaha zjednodušit předškolákům přestup do 1. třídy ZŠ
byla úspěšná.
Děti si s předstihem zvykly na prostředí
ZŠ a zjistily, že ze soužití se staršími kamarády nemusí mít obavy.
Marie Vašicová,
třídní učitelka třídy „Žlutých“

foto: Marie Vašicová
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Pro úsměv země
Environmentální projekt Mateřské školy Krmelín ke Dni Země
Proč slavíme Den Země? Aby si všichni
lidé uvědomili, že mají naši planetu chránit
a uchovávat její krásy pro další generaci.
Proto vznikl v naší mateřské škole projekt
s názvem „Pro úsměv Země“.
Děti v mateřské škole navštívili dva
Smeťáci s písničkou. Chtěli zničit lesy, louky a znečistit řeky. Také rozházeli po třídě
odpadky. Tyto nezbedné Smeťáky děti učily, jak a proč se musí naše planeta Země
chránit a udržovat v čistotě a ve zdraví.
Děti třídily odpadky, které odnášely do
barevných kontejnerů, zúčastnily se sběrové akce starého papíru v ZŠ, poslouchaly
příběhy stromů, na třídách vytvořily zeměkoule se světadíly a zvířaty.
Děti si užily tvořivé odpoledne s rodiči. Z různých materiálů nám pod rukama
vyrůstali roboti, zvířata, podivní panáčci.
Z obyčejných plat od vajíček vznikly květiny a housenky, z plastových lahví květináče, závěsné ozdoby a krásné náram-

foto MŠ: Bc. Ilona Galiová
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ky. Výtvory pak zdobily celou mateřskou
školu. Tatínci na školní zahradě vyráběli
krmítko a hmyzí hotel. Žlutá třída krášlila
vyvýšený záhon, ve kterém budeme s dětmi pěstovat bylinky.
Naučili jsme se písničky o naší planetě,
třídění odpadu a také taneček „Popeláři“.
Při realizaci projektu jsme prožili spoustu
pěkných chvil a znalosti, které jsme získali budeme využívat i v dalších dnech.
Smeťáci se ještě jednou vrátili do školky,
ale dočista se změnili. Už nechtěli ničit
přírodu, ale přišli s nápadem, že se stanou
popeláři a tím budou pomáhat lidem. Děti
je totiž naučily proč a jak Zemi chránit.
Jana Vaňková, učitelka třídy „Zelených“

Den dětí
U příležitosti Dne dětí nám v tělocvičně mateřské školy manželé Dvorští uspořádali výstavu Lega a úžasných staveb z něj.
Děti si nadšeně prohlédly velkolepý hrad
a podhradí, westernové městečko, nádraží,
pyramidy i vojenskou bitvu. Moc děkujeme za realizaci výstavy.

A oslavy dne dětí vyvrcholily v pátek
zábavným odpolednem s rodiči v Dole. Pro
všechny byla připravena spousta soutěží,
her a zábavy. Dokonce i počasí se konečně
umoudřilo, takže se den opravdu vydařil.
Děkujeme dobrovolným hasičům z Krmelína, v čele s velitelem panem Jareckým, za
odborný hasičský dohled při rozdělávání
a udržování ohně po celou dobu akce.

A co nás ještě čeká do konce
školního roku?
Ještě je toho spousta!!!
Výlet do Kunína, Vítání léta, Bubnování,
Pasování školáků a Rozloučení s předškoláky, Ozdravný pobyt v Chorvatsku a pak
konečně hurááá na PRÁZDNINY…
Přeji všem dětem, rodičům i zaměstnancům mateřské školy krásné prázdniny
plné sluníčka a pohody a po prázdninách
se na Vás opět těšíme v naší školce.
Bc. Ilona Galiová, ředitelka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

foto: Mgr. Romana Tylečková
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Husité a křižáci, bitva ve 4. třídě
22. května 2019 se v krmelínské čtvrté
třídě odehrála bitva.
Hodinu před soubojem si oddíly křižáků i husitů vyráběly brnění a zbraně. Husité
si z dřevěné stavebnice postavili vozovou
hradbu. Na protější straně si křižáci udělali
z velkých balonů opevněné hradby. Husitský vojevůdce byl Franta jako Jan Žižka,
křižáky vedl Daniel jako Zikmund Lucemburský.
Křižáci měli na bílých pláštích černé
kříže, husité měli na vozové hradbě kalich.
Bitvu zahájila paní učitelka cinknutím
zvonku. Pustila nám i husitský chorál.
Druhé cinknutí znamenalo konec bitvy.
Naše papírové náboje jsme rozložili do
beden.
Potom si všichni potřásli rukou a celou
bitvu jsme zhodnotili.
Samozřejmě zvítězili husité.
N. Adámková, L. Doležalová, 4. třída

22. května se ve 4. třídě
odehrála velká bitva křižáků
a husitů z Krmelína
Křižáci měli bílé pláště a ve znaku kříž,
husité měli vozové hradby s kalichem.
Bojovalo se papírovými koulemi. Bitvu vyhráli husité 2: 1 nad křižáky. Husité
se s křižáky trochu pohádali. Po bitvě byli
v úklidu rychlejší husité.
I když jsme se pohádali, tak jsme si bitvu moc užili.
L. Lazařová, S. Vaňková, 4. třída
22. 5. se žáci 4. třídy zúčastnili husitské
bitvy. Vyhráli husité. Statečně bojovaly
oba týmy – husité i křižáci, ale vyhrát mohl
jenom jeden tým.
foto: Mgr. Romana Tylečková
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foto: Mgr. Romana Tylečková

Křižáky vedl Zikmund Lucemburský
(Daniel) a husity Jan Žižka (Franta).
N. Ježová, 4. třída

Den Země
Na Den Země jsme šli my čtvrťáci uklízet kolem školy a k prodejně Hruška.
Netušil jsem, že tam bude tolik odpadků. Proto bych chtěl poprosit občany
Krmelína, aby po sobě uklízeli a neházeli
odpadky do přírody.
Neměli bychom uklízet jen na Den
Země, měli bychom po sobě uklízet každý
den.
Prosím i rodiče, aby to své děti učili.
P. Kovalčík, 4. třída

Den Země
Den Země se konal 26. dubna. V tento
den se uklízí celá planeta Země. Uklízí se
příroda kolem nás, např. potoky, řeky, lesy,
louka.
Ptáte se proč?
Proto, že naši zemi znečišťují různí lidé,
kteří by se měli nad sebou zamyslet a nehá-
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zet odpadky do přírody, ale do popelnic!
A naše škola právě po těchto lidech
uklízela. Čistili jsme les Machovec a také
potok Machůvku. A také zasadili malé žaludy, aby z nich vyrostly velké stromy.
Barbora Polachová, 5. třída

Den Země
Den Země se konal 26. dubna. Koná se
každoročně proto, aby byla Země čistší.
Uklízeli jsme v lese Machovec a čistili
potok Machůvka. Také jsme zasadili žaludy, aby z nich vyrostly stromy.
Chytili jsme i žábu, abychom si ji prohlédli a pustili zpět, vyplašili jsme i kačera.
Pomáháme podle svých možností.
Dělejte to taky tak a nevyhazujte odpadky
do přírody!
Pomůžete Zemi?
Amálie Blažková, 5. třída

Oslavy Výročí osvobození České
republiky
Dne 29. 4. se slavilo v naší obci výročí
osvobození České republiky.

Ke škole v 8 hodin přijela vojenská auta,
která jsme si mohli prohlédnout a také se
do nich posadit.
Poté se hromadně celá škola přesunula k pomníku, kde vojáci vystoupali na
pomník a vystřelili do vzduchu několik sle-

pých ran. Po výstřelech položila paní starostka na pomník věnec.
Slavnost se mi líbila, jenom byla škoda,
že jsme si nemohli vzít domů ty čerstvě
vystřelené náboje.
Tomáš Zezulka, 5. třída

Jedeme do Strážnice!
Naše škola je již osmým rokem zapojena do celostátního projektu „Tady jsme
doma“.
„Tady jsme doma – Regionální folklor
do škol“ je projektem prohlubujícím kulturní vnímání dětí. Jeho hlavním cílem je
začlenění regionální tradice lidové kultury
zpět do vyučování na základních školách.
Projekt je zaštiťován Národním ústavem
lidové kultury ve Strážnici a vznikl v roce
2008 na základě výsledků výzkumů, které
se zabývaly problematikou folkloru a kulturního vědomí dětí.
Hlavním cílem projektu je začlenit regionální tradice lidové kultury zpět do vyučování prvního stupně základních škol.
Tím se prohlubuje i rozšiřuje poznání dětí
i aktivizuje jejich přístup k tradicím lidové
kultury kraje, v němž žijí.
S folklorem se seznamují jednak
v hodinách hudební výchovy, při nácvicích
na školní besídky, v prvouce a vlastivědě
poznávají dějiny a historii obce Krmelín, ve
čtení a literatuře pracují s místními pověstmi a lidovou slovesností v lašském nářečí.
Každoroční důležitou součástí projektu
jsou také tři projektové dny: Vánoční koledování, Masopust a Vítání jara.
Do tohoto projektu je v současné
době zapojeno již velké množství škol naší
republiky. Odměnou a bonusem bývá,
když je některá ze zapojených škol vybrána a přizvána k účinkování v pořadu na

prestižním Mezinárodním folklórním festivalu ve Strážnici. Kromě toho, že děti mají
proplacenou cestu, ubytování, tak kromě
účinkování se mohou zúčastnit připravených dětských zábavných programů,
mohou navštívit areál skanzenu i výstavy
v Zámku. Získají nové kamarády, pro něž se
tradiční lidová kultura stala již dříve zábavou i poučením.
Nabídku účasti na MFF Strážnice jsme
letos dostali my – krmelínští žáci. Moc
si toho vážíme. Je to již podruhé (v roce
2012 se stala hostem tehdejší pátá třída)
a z vlastní zkušenosti musím říct, že děti
čeká nezapomenutelný zážitek.
V listopadu byl s žáků 2. – 4. třídy
vytvořen tým zpěváků a hudebníků, kteří
prokázali své kvality při akcích „Rozsvěcování vánočního stromu“ a „Benefiční koncert“. S touto skupinou jsem pokračovala
v práci a to konkrétně na programu, s kterým vystoupíme ve Strážnici. Nastudovali
jsme pásmo o zbojníkovi Ondrášovi, který
pocházel z našeho kraje. Děti zpívají a tančí za doprovodu malé muzičky. Děti budou
součástí pořadu „Tady jsme doma“, který
proběhne ve Strážnici v areálu skanzenu
28. 6. 2019 v 17.00.
Srdečně zveme!
Yvona Voráčová
Tento projekt má své webové stránky:
http://www.nulk.cz/tadyjsmedoma
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019
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Akce: Jízda
historických vozidel
foto: Ing. Yveta Kovalčíková

foto: Mgr. Romana Tylečková

foto: Ing. Yveta Kovalčíková

foto: Ing. Yveta Kovalčíková

Z NAŠÍ FARNOSTI

fotky z farnosti Ing. Martina Stozsková

Noc kostelů 2019
Motto: Dáte se do zpěvu jako v tu noc,
kdy se zasvěcuje svátek. Iz 30,29
Letos už popáté proběhla u nás Noc
kostelů, a protože základní myšlenkou byl
zpěv oslavující Boha, také náš kostel se
rozezněl písněmi.
Zpíval kostelní sbor, děti, rodiče i návštěvníci a hosté – schola z proskovického
kostela.
Pro děti jsme připravili program v Centru setkávání, kde si mohly pod vedením
manželů Třískových vyrobit andílka a přírodní mýdlo. Venku se dětem věnovali
opět naši krmelínští skauti, kteří si pro ně
připravili hry a skautské dovednosti.
Závěr patřil ztišení a prosebným modlitbám za naše rodiny, děti, mládež, za život
v naší vesnici a za mír na celém světě…
Touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat manželům Třískovým
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i našim skautům za jejich pomoc, spolupráci, ochotu a čas, který této akci věnovali.

Boží Tělo
Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme 20.
6. v 16:45 hodin mší svatou a poté vyjdeme průvodem s Eucharistií po naší obci.
Tato slavnost, dříve zvaná Boží Tělo, se
začala slavit proto, aby se zdůraznila reálná přítomnost Ježíše Krista nejen v jeho
Božství, ale i v jeho lidství, které je přítomno v Eucharistii.
Svátek zavedl papež Urban IV. v roce
1264. Slavnost začíná mší svatou, následuje krátká adorace a pak se koná procesí
s Eucharistií se zastaveními u vyzdobených oltářů za zpěvu písní. Děti oblečeny
v bílém házejí plátky květin, nejčastěji růže
a pivoňky, před kněze, který nese v monstranci Nejsvětější svátost. Květy posypaná cesta je jedním z výrazů úcty k Ježíši
nesenému v průvodu. Smyslem tohoto
svátku je modlitba za všechny lidi zde žijící
a požehnání pro celou obec.

Pouť k sv. Janu a Pavlu
Zveme vás všechny v neděli 23. června
2019 v 8:45 hodin na slavnostní mši svatou. Mše svatá bude sloužena za všechny
živé a zemřelé farníky a dobrodince našeho kostela.

Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019
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TJ SOKOL KRMELÍN
V měsíci květnu proběhla Valná hromada naší TJ, na které jsme hodnotili
činnost jednotlivých oddílů.
Pro ty, kteří zmeškali, krátká rekapitulace.

ku prohrávali 5:0). Ale i přesto dvě taková
utkání vyhráli. Nyní, asi 2 měsíce po sezóně, družstvo překvapila nabídka, aby v další sezóně hráli o soutěž výše. Důvodem
je uvolněné místo
v OS2. Oddíl zvažuT. J. Sokol Krmelín zve všechny
Oddíl futsalu
je tuto nabídku, ale
děti do 15 let na prázdninový
aby hráli další rok
Vedoucím oddílu je
tenis. Každou středu v měsíci
Pavel Mácha. Oddíl je červenci v době od 9 do 12 hodin, o udržení, je moc
neláká.
registrován v mistrovvstup zdarma.
ské soutěži divize „F“
Stolní tenis se
(3. liga), organizovanou pod Fotbalovou stále potýká s nedostatkem hráčů. Má
asociací ČR. Naše mužstvo v této sezóně zájem i přes to udržet v soutěžích obě
obsadilo 12. místo.
družstva, muži hrají pro radost z pohybu.
Na začátku sezóny jsme byli posíleni Díky soutěžím je tento sport pestřejší,
o několik nových hráčů, ovšem i po výbor- než jen trénovat mezi sebou. Potkávají se
ném úvodu jsme se nedokázali probojo- s přáteli z jiných klubů, sportovní nasazení
vat na příčky zaručující play-off a mužstvo a atmosféra je vždy kouzelná. Oddíl je přibylo odsouzeno k zápasům ve skupině praven do svých řad přijmout další členy,
i herně slabší. Pokud byste měli chuť tomuo udržení.
to sportu věnovat čas a úsilí, přihlaste se.
Oddíl stolního tenisu
Vzpomínáme na léta, kdy naše ATento oddíl pracuje pod vedením Ladi- družstvo hrálo Krajskou soutěž, jenže
slava Jamroze. Družstvo A před rokem hráči, kteří zde tehdy hráli odešli zejména
sestoupilo z OS1 do OS2 a letos skončilo kvůli nestandardně malé herně. Pro vyšší
na 3. místě, a to i přes to, že na počátku soutěže je nutno mít hernu minimálně o 2
sezóny nasbíralo 4 remízy a jednu poráž- metry širší a 1 metr vyšší. Tehdy se soutěžku. Bylo to dáno hlavně neúčastí silněj- ní utkání hrála ve velké hale. Malá herna
ších hráčů. Na závěr soutěže A-družstvo a chybějící kvalitní trenér jsou hlavními
dosáhlo velmi těsně na play-off, kde pro- důvody, proč v Krmelíně nemáme ve stolhrálo s druhou Skalicí boj o postup. Avšak ním tenisu mládež. Zlepšení v tomto smědíky uvolněnému místu v OS1 se dočkalo ru zatím bohužel není v plánu. Chybí na to
postupu také.
čas a zanícení dřívějších trenérů.
Družstvo B nemělo ambice na postup,
soutěž OS3 dlouhodobě zcela postačuje Oddíl sportovního karate
Vedoucím oddílu je Miroslav Zezuljejich potřebám. Skončili na klidném 6.
ka.
Tento oddíl je členem celorepublikomístě. Reálně byla výkonnost mužů odpové
MSKA-CZ
a funguje již od roku 1992.
vídající cca 4.-5. místu, avšak odehráli asi
Zúčastňuje
se
turnajů v různých částech
6 zápasů jen se třemi hráči (již od počát-
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naší republiky a dosahuje velmi kvalitních
výsledků. V loňské sezóně na Mistrovství
republiky získal dvě druhá a jedno třetí
místo a v hodnocení celoroční ligy v rámci
celé ČR obsadili první, třetí a čtvrté místo
v různých formách boje a kategoriích.

Oddíl sportu pro všechny
Tento oddíl sdružuje pod sebou cvičence z různých zájmových sportů. Patří mezi ně
volejbal, jóga, relaxační cvičení, badminton,
aerobní posilování, sálová kopaná a provoz
posilovny. V tomto roce bohužel odpadla
zumba, pro časovou vytíženost cvičitele.

Oddíl volejbalu
Volejbalisté našeho TJ Sokol Krmelín se
za posledních šest měsíců zúčastnili několika turnajů a sami některé také zorganizovali. Tyto turnaje se konaly například ve
Vratimově, v Hlučíně a také samozřejmě
v naší sportovní hale. Zmíněný turnaj ve
Vratimově znamenal pro náš tým hezké
umístění na bronzovém třetím místě. Za
velmi vydařený můžeme hodnotit zejména vánoční turnaj, kterého se zúčastnilo 5
družstev a odehrál se v pohodové a přátelské sváteční atmosféře.
Jako velmi pozitivní můžeme hodnotit také skutečnost, že se náš volejbalový
oddíl rozrostl o řadu nových členů a aktivních hráčů. Protože se s oblibou a velmi
často zúčastňujeme turnajů smíšených
družstev, jsme rádi, že naše řady obohatily
také nové hráčky a neodpustím se zmínit
také o tom, že všichni noví členové přispěli
ke snížení průměrné věkové hranice našeho oddílu, což s velkým povděkem vítáme.
Přestože se naše pravidelné sobotní tréninkové úsilí soustředí hlavně na
sport, rád bych se zmínil o jedné zajímavé
skutečnosti, které si v dnešní době velmi
cením. S novými členy přichází celá řada
nových podnětů k tomu, co bychom mohli

dále vylepšit nejen na sportovní úrovni, ale
také pro občany naší obce, a to ať už pro ty,
kteří zde žijí řadu let, nebo pro ty, kteří se
zde usadili třeba relativně nedávno. I toto
je částí našeho oblíbeného sportování.
Jsme prakticky v polovině letošního
roku a na řadu sportovních i společenských zážitků se určitě všichni do budoucna těšíme.

Z činnosti házené
Skončila nám sezóna 2018/2019. Podařilo se nám udržet všechny dětské věkové
kategorie, což v aktuálním stavu a počtu
dětí považujeme za úspěch.
Naši „mini“ házenkáři dohráli poslední
kolo soutěží u nás v Krmelíně 18. 5. 2019.
Turnaj se velmi vydařil a všichni hráči i fandové byli spokojeni. Do konce školního
roku nás ještě čeká účast na Festivalu miniházené v Ostravě, který se koná 16. 6. 2019
na Městském stadionu Vítkovice. Turnaj je
součástí dne házené, kde naši reprezentanti budou hrát o postup na ME v Maďarsku.
Tímto ukončíme letošní sezónu a budeme se těšit na tu novou, která začíná na
podzim. Všem dětem i rodičům velmi
děkujeme a přejeme jim krásné prázdniny
(Karin a Jana). Mladší žáci (respektive i žačky) nás v reprezentovali v soutěži Moravskoslezské ligy. V kategorii je velmi málo
chlapců, proto je mužstvo spojeno s dívkami. Společně hájí naše barvy a rozvíjejí
své schopnosti. Trenérem je Daniel Břežný
a vedoucím mužstva Miroslav Vijačka.
Starší žáci pod vedením Filipa Zborovského a Tomáše Kubáně bojovali v Moravskoslezské lize, skupině II. Obsadili hezké 6.
místo, kde mužstva na 4. až 6. místě měla
stejný počet bodů a rozhodovalo skóre. To
jsme měli bohužel horší. Po odhlášení jednoho mužstva se hrálo dvoukolově, tzn. že
mužstva se utkala spolu 4x.
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019
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Muži měli soutěž rozdělenou do dvou
skupin, kde týmy hrály systémem každý
s každým. Do soutěže byly přibrány i celky
ze Zlínského a Olomouckého kraje, tím se
její úroveň zvýšila. V základní skupině se
naši muži umístili na třetím místě, jeden
bod za 1. týmem. Což muže odsunulo
následně do bojů o 5. až 8. místo. V této
skupině jsme uspěli a obsadili celkové 5.
místo.
Závěrem patří poděkování trenérům
a vedoucím mužstev za jejich dobrovolnou činnost!
Předposlední akce, která nás čeká
v Krmelíně, jsou tradiční pouťové zápasy.
Tato akce se koná 22. 6. 2019 na hřišti TJ
v 15:30 hod.
Poslední akcí sezóny je „Víkend s házenou“. Pořádáme již třetí ročník a daří se
sehnat reprezentační hráče s podporou Leoše Petrovského. Termín pro konání této akce
padl na 29. – 30. 6. Akce je přístupná široké
veřejnosti, můžete se přijít podívat i vy!

Kulturní a společenské akce
Při rekapitulaci činnosti nesmělo chybět i hodnocení kulturních a společenských akcí.
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Akce TJ (jako např. Mikulášské trhy,
ples, pouťový víkend, vánoční turnaje) patřily v naší obci vždy k dobře zorganizovaným a hojně navštěvovaným. V posledních
letech s měnícím se množstevním podílem
obyvatelstva, kdy starousedlíkům přibývají léta a novousedlí v Krmelíně jen „bydlí“
však zájem uvadá.
Jelikož vynaloženému času a úsilí dobrovolných pořadatelů neodpovídá účast
a zájem ze stran občanů, od konání několika pravidelných akcí jsme upustili. Rádi
však do našich řad přivítáme nové nadšence plné elánu a s novými nápady, kterým
budeme nápomocni v jejich iniciativách.

V DOLEKOP
Naše příznivce a sportovní nadšence
bych chtěla pozvat na ukončení prázdnin do „Dola“, kde se v sobotu 31. 8. 2019
od 14:00 hodin bude konat turnaj v malé
kopané – „V DOLEKOP“.
Prázdniny jsou však teprve před námi,
tak bych ráda všem dětem popřála krásné
prázdniny plné sportovního vyžití a nám
dospělým klidnou a pohodovou dovolenou.
L. Zborovská, I. Brabec, L. Jamroz, P. Mácha

Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019
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foto. PaedDr. Hana Černíková

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Jarní zájezd zahrádkářů
V sobotu 27. 4. jsme vyjeli směr Olomouc.
Cílem bylo dopoledne navštívit jarní etapu
Flory v Olomouci, odpoledne zámek Tovačov
a následně lázně v Teplicích nad Bečvou.
Letos už se konal 40. ročník mezinárodní
květinové výstavy v Olomouci a tentokrát nesl
název „Strom života“. Expozici stromu života
jsme obdivovali v pavilonu A, kde se prolínala
krása květin se sklářským uměním. Také výstava bonsají a moderní zahradní mechanizace
mnohé zaujala.
Neopomněli jsme ani ochutnat některé
gastronomické speciality a hlavně si udělat
radost nákupem pro zkrášlení našich zahrádek.
Odpoledne jsme zavítali na původně renesanční zámek Tovačov, prohlédli si jeho interiéry, rozsáhlý přestavěný komplex budov,
dvě nádvoří, vyposlechli jeho historii a někteří
vyšlapali 200 schodů v zámecké věži vysoké
96 m, aby se porozhlédli po úrodné Hané.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Teplicích nad Bečvou na malou procházku po lázních, kterou jsme ukončili posezením a mlsáním v kavárně, přímo na kolonádě u řeky
Bečvy.
Přes původní nepříznivou předpověď
počasí nakonec nepršelo a hlavně, sluníčko
jsme měli v duši.
Za výbor ZO ČZS,
PaedDr. Hana Černíková
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Výlet zahrádkářů
do blízkého okolí
Mnozí ani netuší, jak zajímavé lokality se vyskytují v nejbližším okolí a také
některým z nás, dříve narozeným, zdravotní stav neumožňuje delší zájezdy.
Proto jsme se rozhodli uskutečnit půldenní výlet auty.
Nejprve jsme navštívili soukromé
„Arboretum U Holubů“ ve Staříči, kde
mnohé zaujal svým svérázným výkladem sám majitel a tvůrce arboreta, pan
Holub. Obdivovali jsme nejen kvetoucí
keře, konifery, čarověníky, jezírko, ale
i povedené doplňky zahrady v podobě
kovových živočichů.
Pak jsme se přesunuli do Fryčovic
do tzv. „Veselé zahrady“, kde nás uvítal
pan Ing. Šteffek (známý rostlinolékař).
Celou dobu se nám věnoval a upozorňoval na různé novinky a zahrádkářské „finty“. Prohlédli jsme si (a mohli
i zakoupit) nejen množství skalniček,
ale i zahradní keramiku.
Těšili jsme se z krásného slunečného dne a ze spousty barev a tvarů jednotlivých rostlin.
Myslím, že krátký výlet se podařil
natolik, že uvažujeme o přípravě dalšího.
Za výbor ZO ČZS,
PaedDr. Hana Černíková

Rodiny i senioři
mohou čerpat slevy
Sleva 5 až 50%
Moravskoslezský kraj zavedl na svém
území Rodinné a Senior pasy. „Jedná se
o systém slev, které na vydané karty mohou
být poskytnuty občanovi Moravskoslezského kraje v rozmezí od 5 do 50 procent
například na vstupné do kulturních památek, turistických atraktivit či jiných zařízení
vhodných pro návštěvu,“ vysvětluje Nazim
Afana z oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

příbuzný) nebo fyzicky v Senior Pointech,
které jsou v kraji provozovány již na dvanácti místech (Bruntál, Český Těšín, FrýdekMístek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov,
Karviná, Kopřivnice, Krnov, Opava, Ostrava,
Třinec, Vítkov). V našem městě se nachází
v přízemí domova pro seniory v Rooseveltově ulici, otevřeno má vždy v úterý od
13.00 do 17.00 hodin a ve čtvrtek od 8.00
do 12.00 hodin. Další informace ke kartě
zájemci naleznou na webových stránkách
www.seniorpasy.cz. (tg)

Rodinné pasy
Projekt Rodinné pasy je určený pro
rodiny z Moravskoslezského kraje s alespoň jedním dítětem do 18 let. Slevy je
možné čerpat při nákupu zboží a služeb
u registrovaných poskytovatelů po celé
České republice, zaměřených na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování,
stravování, ubytování, vzdělávání kulturu
i prodej. Zapojený poskytovatel je označen
samolepkou. Oprávnění k čerpání slev se
prokazuje kartou, která je vystavena každé
rodině v počtu dvou kusů po registraci. Ta
je možná na adrese www.rodinnepasy.cz,
kde je také umístěn katalog poskytovatelů
slev a základní informace o projektu.

Senior pasy
V případě Senior pasů se jedná
o podobný systém, pouze s tím rozdílem,
že ty jsou určeny pro obyvatele Moravskoslezského kraje ve věku nad 55 let.
Také v tomto případě je registrace zcela
zdarma. Senioři se mohou zaregistrovat
buď on-line (může to pro ně udělat i jejich

Změna účtu
obce Krmelín
Platí pro platby občanů a
veškeré bankovní převody.
Od 11. 6. 2019 má obec nový
účet u Raiﬀeisen bank:

168 198 1389 / 5500
(číslo účtu zůstává stejné, mění
se pouze kód banky na 5500,
dosud se používal kód České
spořitelny 0800)
Prosíme občany
o pozornost při zadávání
bezhotovostních plateb
na účet obce.

Krmelínský zpravodaj – číslo
foto:2/2019
Jiří Bednář
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VČELAŘI Krmelín
Do kraje se nám začalo vkrádat jaro,
které včelaři netrpělivě očekávali. Jarní
rozvoj byl podpořený velmi teplým měsícem dubnem. Avšak chladný a deštivý květen snůškám příliš nepřál, včely velkou část
svých zásob spotřebovaly pro vlastní rozvoj. Červen snad bude příznivější a medu
nebude nedostatek.
Včelaři byli aktivní již od časného jara.
Tak jsme se setkali na výstavě „Včela“ na
Černé louce. Vystavovatelé připravili velmi
bohatou ukázku i prodej jak tradičních, tak
nových věcí a technologií.
Po dohodě se zástupci Šenovského
muzea jsme 10. dubna uspořádali pro širokou veřejnost přednášku na téma „Přínos
včel pro krajinu a člověka“. Přednášku
jsme doplnili videoprojekcí, expozicí vče-
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lařských potřeb, propagačních panelů
a produktů. Ohlas na přednášku byl velmi
pozitivní.
Na začátku května jsme se účastnili
s včelařským kroužkem Zlaté včely, pořádané letos v Bystřici nad Olší. Soutěž proběhla v přátelském a příjemném prostředí.
Počasí nám přálo, tak si účastníci mohli
vychutnat doprovodný program doplněný jízdou na koních a kočárem. Škoda, že
umístění na předních pozicích nám uniklo
pouze o pověstný chlup.
V polovině května jsme přivítali na
včelnici skauty z Krmelína. Povídání o včelách nám z počátku pokazila jarní bouřka
s deštěm. Ale pak se již vše mohlo rozběhnout na plno. Největším zážitkem bylo
ochutnání medu přímo z medného plástu

a odvážlivci „poprvé“ drželi v ruce živou
včelu – trubce. Snad se návštěva líbila.

fotky poskytli
manželé Třískovi

Koncem května se zástupci včelařů
účastnili akce „Noc kostelů“ v Krmelíně.
Tuto akci doplnili o doprovodný program
„Ručních dílen“ kdy si za asistence paní
Třískové mohli zájemci vyrobit mýdlo
s včelím voskem a drobný upomínkový
předmět. Zájem byl veliký, ani jsme jej
nestačili naplnit.
To byl výčet akcí, jichž jsme se zúčastnili, nebo byli sami pořadateli.
Rádi bychom vás požádali, abyste při
úpravě vašich trávníků ponechali malý
kousek nekosené části, pro možné útočiště
hmyzí říše. Děkuji.
Radek Tříska
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019
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KLUB SENIORŮ
Se špatnou náladou
se stárne velmi rychle.
Nejkrásnější věk je tehdy, když
přestanete počítat svoje roky
a začnete si plnit své sny.
Štěstí je i to, když můžete ráno
připravovat dva šálky kávy.
Opět se setkáváme spolu na stránkách
našeho zpravodaje. Utekly tři měsíce a tak
se za nimi v krátkosti poohlédneme.
Pravidelné pondělní dopolední posezení se pro mnohé z nás stalo hezkým
vstupem do nového týdne. Společně
poklábosíme u dobré kávy, vyměníme si
zážitky z víkendu a probereme aktuální
dění i akce, které zrovna proběhly. Průměrně se nás v pondělky schází kolem čtyřiceti
sedmi, což není málo. A tak je vždy co probrat.
Předsedkyně klubu mívá připravené
někdy „překvapení dne“. Nedávno se nám
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fotky z archivu klubu
seniorů

představila ve chvilce poezie v převleku vodníka a jak jinak, recitovala baladu
o vodníkovi od Karla Jaromíra Erbena. „Na
topole nad jezerem seděl vodník podvečerem: „Sviť, měsíčku, sviť, ať mi šije niť“,...
chyběla už jen ta vrba, botičky, jehla a niť.
Jindy zase pro dobrou náladu má pro
zasmání připraveno několik vtipů. Tenhle také není špatný: „Které knihy vám
v těžkých životních situacích nejvíce
pomohly?“ ptá se vášnivá čtenářka na
besedě autora. „Byly dvě. Kuchařská kniha
mé matky a šeková knížka mého otce!“
Když se poohlédneme zpátky, tak 7.
března jsme za účasti veřejnosti oslavili
v salónku Nautilu MDŽ. Volný vstup tu měl
každý, kdo chtěl přijít na hudebně zábavný pořad s poetickým povídáním o životě
a lásce k ženě, provázené písněmi ze známých světových muzikálů. Hlavní roli ženy
zde měla sólistka opery a operety Slezského divadla, Zdenka Mervová, nositelka ceny Opavské Thálie. Roli neznámého
básníka ztvárnil sám autor Oldřich Kolo-

vrat, básník, písničkář a výtvarník. Jeho
poezie, provázána s obsahem písní Život
je jen náhoda, Vyznání v růžích, Ave Maria
a dalších, byla hezká. Program byl nazván
„Žena nejen jedna báseň aneb život není
náhoda“. Všichni kdo přišli, nebyli rozhodně zklamáni. Vystoupení se líbilo, splnilo
očekávání a přispělo ke skvělé náladě i ke
krásnému kulturnímu zážitku. K dobré
náladě přispělo také menší pohoštění ze
strany klubu. Tentokrát „děvčata“ upekla
piškotový řez s ořechovou náplní.

Křeslo pro hosta
Do křesla pro hosta tentokrát usedl
místostarosta pan Petr Mácha. Společně
jsme si připomněli historii a současnost
SOKOLA. Vznik Tělovýchovné jednoty
Sokol v naší obci sahá ještě do dob existence rakousko–uherské monarchie, 10.
12. 1911 na veřejné valné hromadě vznikla
Tělocvičná jednota Sokol Krmelín. Ale ještě
předtím skupina nadšenců po vzoru okolních obcí organizovala pravidelná cvičení
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019
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právě v pohostinství Petra Máchy. Na darovaném pozemku od pana Jana Havránka
se pak začalo stavět sportoviště, kde později se svépomoci začala budovat také
sokolovna, která byla slavnostně otevřena
v květnu roku 1923. Samotné stavbě předcházely rozsáhlé finanční sbírky občanů
a na stavbě sokolovny se nadšeně podílelo
veškeré „členstvo“. Postavila se tělocvična
s jevištěm. Sportovalo se v Dole. Hrála se
odbíjená, házená, stolní tenis, cvičilo se,
hrálo se divadlo a tradiční byly „Sokolské
šibřinky“, v pozdějších létech nácviky na
spartakiádu. Jóoo, byly to krásné časy!

nímu rázu programu, opět jedinečné bylo
vystoupení plné temperamentu a energie
členek souboru novobělských babiček,
které s nadsázkou a humorem sobě vlastním pověděly písní a verši mnohé o životě, daly, spolu s hudební produkcí týmu
MUDr. Marcely Chalupové, večeru ten
správný punc. Skvělá byla večeře i obsluha, chutnaly výborné koláče napečené
členkami a bohatá tombola přispěla ke
spokojenosti. Prostě opět jedna krásná,
pohodová akce.

Dne 29. března jsme byli pozváni, jako
ostatní kluby z povodí Ondřejnice, na oslavu 25. výročí založení Klubu seniorů Fryčovice. Oslavy se konaly v sále obecního
úřadu, kde bylo vše slavnostně připraveno.
Na stole vizitky klubu, plánky a odznaky
Fryčovic a pohoštění. Po krátkém slavnostním zahájení se dostali k proslovu
také zástupci sedmi klubů, aby poděkovali za pozvání a popřáli klubu Fryčovice
úspěchy do dalších let. Úvodní vstup dětí
Mateřské školy Sluníčko přispěl k slavnost-

Sešli jsme se v minipivovaru u pana
Máchy nejen na krmelínské pivo, ale především na sportovní akci v bowlingu. Pět
mužů a pět žen se utkalo v tomto krásném
sportovním klání. Na dvou hracích drahách „svištěly“ hrací koule. Kuželky padaly
jedna za druhou. I když síly byly vyrovnané, tentokrát přálo štěstí mužskému týmu.
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Sportovní akce

Velikonoční posezení a samotné Velikonoce patří k nejstarším svátkům vůbec.
Jejich základní podstatou z dob předkřesťanských bylo vítání přicházejícího jara,

nového vegetačního období, v přeneseném
slova smyslu vítězství života nad smrtí. My
jsme Velikonoce oslavili v klubu, kde jsme
měli připravenou také velikonoční výzdobu. Posezení bylo spojeno s kolem štěstí,
s lidovou hudbou - hrálo harmonikové duo
Jaroslav Holboj a Josef Vijačka. V programu přednesla báseň předsedkyně Libuše
Havránková, radostné písně zpívala Magda
Kubíčková, Olinka Barkoči vyprávěla vtipy.
Podávala se linecká a čokoládová vajíčka.

Den matek
Byla další hezká akce, kterou jsme oslavili vystoupením souboru Malá Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, za přítomnosti rodičů. Pro všechny jsme připravili
obložené chlebíčky.

Smažení vaječiny
Vaječina se smaží na Svatodušní pondělí padesát dnů po Velikonocích a v církevní tradici je to den seslání Ducha
svatého. „Tradice smažení vaječiny“ o svatodušních svátcích ale zůstala pouze na
venkově. A tak jako každý rok poslední

pondělí v květnu jsme sice ne na zelené
louce, ale v klubu smažili vaječinu. Chutná
čím dál lépe na domácí slanině s čerstvým
chlebem.

1. Máj
Na počest osvobození obce jsme
položili kytičku k památníku padlých.
Počasí nám přálo, a tak za slunečného
počasí v počtu 23 členů klubu jsme se
prošli od památníku po Benátské, Školní,
Zahradnické a Bělské ulici a poznávali okolí. Procházku jsme ukončili v cukrárně „POD
OŘECHEM“.
Jelikož ten čas tak rychle letí a blíží se
čas prázdnin a dovolených, přejeme všem
příjemně strávené sluneční dny hlavně ve
zdraví Přejeme vám báječné léto se vším
co k tomu patří. Dny plné odpočinku, zajímavých a příjemných prázdninových či
dovolenkových zážitků, potřebný čas na
své blízké a přátele a pokud možno vždy
dobrou náladu.
Za Klub seniorů přeje Svatava Hronová
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019
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SKAUTI

Skautské jaro
Skauti mívají na jaře mnoho činností.
Především se chystá tábor. Letos pojedou
opět na oblíbené tábořiště na Slezské Hartě u Roudna, kde se jim moc líbí nejen příroda, ale i velmi slušné vybavení základny,
pronajímané od skautů ze Štítiny. Takže už
od ledna se postupně domlouvají na programu, a protože letos opět pojedou spolu
se skauty z Klimkovic, tráví mnoho večerů
u počítače, protože mají táborovou radu
online. Má to výhodu, že nemusí dlouze
cestovat, čas využijí efektivněji a těchto rad
se může účastnit i Jaffar s Pavlínkou, kteří
žijí v zahraničí.
Kromě toho jaro zve k dalším venkovním aktivitám. Letos sice bylo dosti mokré,
ale to skauty neodradilo.
17. května jsme s našimi vlčaty a světluškami navštívili včelnici krmelínského
včelaře pana Radka Třísky.
Domluvili jsme se předem a v pátek
místo schůzky jsme se přepravili k včelnici,
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která se nachází v bývalém areálu Zemkovo Krmelín.
Zde nám pan Radek Tříska se ženou
poskytli ve včelnici nejen úkryt před průtrží mračen, která nás zastihla, ale popovídali našim členům o včeličkách spoustu
zajímavostí.
O jejich životě, historii, přínosech pro lidstvo. Mohli jsme vidět včelí plástve. Ochutnat med přímo z nich. Poznali jsme trubce
i všechny obyvatele včelína. Na některé jsme
si mohli i sáhnout. Zjistili jsme, že se včeliček
nemusíme vůbec bát. A když na nás nějaká
zaútočí, stačí se sehnout co nejníže.
Děkujeme tímto panu Radkovi i jeho
ženě za krásné chvíle strávené ve včelnici,
za vyprávění a poznatky.
18. května podnikl Honzík spolu s Petrem a skauty výlet na kolech, jeli přes les
do Paskova, pak směrem na Staříč a do
Brušperka k přehradě. Výlet jim sice poněkud zkomplikovala prasklá duše, ale Radek
jim poskytl servisní zásah a posléze půjčil
vlastní kolo, takže nakonec všechno dobře
dopadlo.

24. května zajišťovali skauti program
pro děti při Noci kostelů. Radek, Lucka,
Ondra, Honzík, Andy a Kája dětem připravili několik zábavných aktivit – střelbu ze
vzduchovky, střílení z luku, chůzi na chůdách, chůzi na laně, gumičkovanou a hod
pařezem.
31. 5. – 2. 6. se starší skauti zúčastnili
tradiční výpravy na skautskou chatu Barnošku, která leží na hoře Travný. Výpravu
tentokrát vedl Adam. Cestovali nejprve do
Paskova, pak vlakem do Frýdku – Místku,
odtud autobusem na Krásnou. Zbytek cesty – asi 4 kilometry –museli pěšky lesním
porostem. Chata nemá elektřinu, voda se
bere z lesní studánky, kterou museli nejprve po zimě vyčistit. Vystoupili i na horu
Travný, Adam vařil jídlo, přičemž se vyznamenal smažením řízků na horkém kameni.
Kromě toho byly v programu hry a skautské dovednosti. Počasí jim přálo, všichni
byli spokojeni.

Akce BARNOŠKA 2019, všechny foto Skautů: Adam Charník

Za 1. Oddíl Krmelín
Šárka Flámová
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019
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Bezpečnost v obci:

Osvětlení kde, jak a proč …
Téma, které si zaslouží pozornost a týká
se bezpečí asi i daleko víc, než minulé cyklo-téma. Bez nočního osvětlení domovů,
veřejných, místních i soukromých komunikací si dnes život v obci neumíme představit. A protože neexistuje absolutní dokonalost, je pořád co zlepšovat a diskutovat
o možných vylepšeních. Každý ví, že kvalitní osvětlení např. auta nebo kola snižuje při
špatné viditelnosti riziko nehody, osvětleným prostranstvím se vyhýbají zloději, na
osvětleném přechodu pro chodce chodec
nemá strach z přednosti. Výškové budovy
a stavby na vrcholcích kopců jsou kvůli
riziku letecké nehody povinně osvětleny.
Jednoduše, za světla děti nemají strach ze
tmy a dospělí pak o své děti.

Historie a fakta
Jedna z nepotvrzených informací
o vzniku názvu osady „Světlov“ říká, že při
osidlování prvních obyvatel někdy po roce
1760 hořely u prvních stavení z bezpečnostních důvodů velké ohně vydávající světlo. Osada byla založena na výše
položeném místě a světlo z ohňů bylo viditelné z dálky. Proto osadě začali původní
krmelínští starousedlíci a projíždějící formani říkat Světlov. Hlavní síť elektrického veřejného osvětlení byla v Krmelíně
vybudována někdy v 60. letech a průběžně lokálně doplňována a servisována, 300
lamp bylo postupně umístěno „na každém
druhém“ sloupu vedení elektrické energie
podél komunikací v obci.
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S rychlým rozvojem stavební činnosti
v obci však dnes vzniká potřeba rozšíření
základní sítě veřejného osvětlení. Vznikají
nové ulice, rozšiřuje se síť infrastruktury,
vodovodní řád, kanalizace, elektrifikace
území - dnes převážně podzemním vedením. S tím souvisí potřeba osvětlení veřejného prostoru, včetně staveb sloupů veřejného osvětlení.
V dnešní době musí být součástí
vybudování místní komunikace kolaudace tohoto díla, která by měla zahrnovat
i potřebu osvětlení nově vzniklého veřejného prostoru, dle projektu k vydanému
stavebnímu povolení. V praxi tato skutečnost naráží mnohdy na odklady, probíhající změny vlastnických práv pozemků,
na kterých jsou komunikace vybudovány
apod. Nakonec se tedy může realizace
veřejného osvětlení protáhnout.

Co nás čeká
Veřejné osvětlení v obci Krmelín čeká
dle vyjádření obce do konce letošního
roku velká rekonstrukce a rozšíření, o kterém detailněji napíšeme v následujícím
čísle zpravodaje. Předpokládáme, že se
bude týkat nejen nových komunikací, ale
i zdokonalení a modernizace osvětlení
míst veřejného života, jako např. autobusové zastávky, venkovní prostory kolem
školy, školky, hasičárny, sokolovny, obecního domu a podobně. Modernizace souvisí
také s přechodem na LED osvětlení, která
znamená přechod na úspornější provoz.

Samostatnou kapitolou je revize reflexního dopravního značení (patníků) kolem
neosvětlených komunikací. Velmi doporučuji občanům, aby konkrétnímu projektu,
nového osvětlení, už kvůli své bezpečnosti, věnovali pozornost a vyžádali si konkrétní informace na obecním úřadě.

Kdo rozsvěcuje Krmelín?
Mimo tradiční akci slavnostní rozsvěcování vánočního stromu, kdy rozsvěcuje Sbor dobrovolných hasičů, pravidelně
denně rozsvěcuje a zhasíná veřejné osvětlení automatický systém v časech, které
jsou řízeny dle denního režimu snížení
a zvýšení viditelnosti v letním a zimním
období. Na problém s funkčností je možné
upozornit telefonicky na obecním úřadě,
na tel. 558 674 046 nebo na e-mailu krmelin@krmelin.cz.

Světelný smog
aneb „Všeho moc škodí“
V souvislosti s dnešní snahou o co nejvíce světla musím upozornit na nezdravou
snahu některých spoluobčanů o proměnu
noci v den. Tak jako je obecní vyhláškou
upraven noční klid stanovený na 22.00
hodinu, kde hodnota decibelů nesmí překročit 40, nebo zákonem o provozu motorových vozidel upraveny podmínky používání dálkových světel, tak by mělo i pro
nadměrné osvětlení okolí domovů platit
jasné pravidlo. Určitě si všimnete, že v obci
není výjimkou nadměrné noční osvětlení
zahrad, vánoční dekorace typu lunapark,
ostré poziční světlo reagující na pohybové čidlo nebo i dálková světla automobilu
jedoucího nočními uličkami Krmelína. Je
to na uvážení každého z vás, ale mělo by
zde platit pravidlo sousedské ohleduplnosti, kde méně je někdy více.
Mějte se.
Ing. Jiří Černík, ml., Světlov

Policie ČR
informuje
V čase prázdnin a dovolených
Čas prázdnin a dovolených bychom
si rádi všichni užili pohodově a naplno,
a to bez zbytečných starostí a času stráveného na policii nebo v těch horších
případech dokonce v nemocnici. V této
souvislosti vám chceme připomenout
několik doporučení a rad, abyste si čas
volna užili opravdu bez starostí.
Děti v tomto období tráví více času
venku a mohou nastat chvíle, kdy musí
doma zůstat samy, bez dozoru dospělých. Pro děti je to velký krok k samostatnosti, který však s sebou přináší svá
úskalí. Dětem může hrozit mnoho různých nebezpečí, kterým by měly umět
předcházet a v případě, že nastanou, tak
by je měly umět správně řešit. Proto připomeňte dětem základní pravidla bezpečnosti, že nesmí otevírat cizím lidem,
bavit se s nimi nebo si od nich něco brát
a už vůbec ne s nimi někam chodit či
k nim nasednout do vozidla. Bez dohledu dospělých osob by děti neměly
manipulovat s ohněm a s ostrými předměty. Připomeňte dětem, jak se mají
chovat při sportovních aktivitách, na silnicích nebo koupališti, aby nepřišly zbytečně k úrazu. Doporučujeme, aby dítě
mělo k dispozici mobilní telefon, který
bude mít pořád u sebe, a to i když půjde například ven s kamarády. Můžete
tak být s dítětem nepřetržitě v kontaktu
a mít informace s kým a kde se momentálně nachází. V mobilním telefonu by
dítě mělo mít uložena i telefonní čísla na
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019
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policii, záchrannou službu a hasiče, pokud
by nastala stresové situace, může mít problém si na tyto čísla vzpomenout. Pokud
již děti užívají veřejné sociální sítě, měly
by vědět, že při komunikaci na sociálních
sítích musí být ostražité a například informaci, že jsou doma samy, by neměly nikdy
zveřejňovat.
Další informace o bezpečném chování se děti mohou dozvědět např. z knižní
publikace Policejní pohádky, která je dispozici ve všech knihovnách v Moravskoslezském kraji. Více k projektu zde: https://
www.policie.cz/clanek/policejni-pohadkypolicejni-pohadky-o-projektu.aspx
Odjezd na dovolenou si dobře naplánujte, předejdete tak stresovým situacím
a přemýšlení, zda jste uzavřeli všechna
okna, vypnuli spotřebiče a řádně uzamkli
vstupní dveře. Doporučujeme nestahovat
žaluzie, rolety, závěsy apod., aby domácnost nepůsobila opuštěně. Je dobré ze
zahrady a okolí rodinných domů uklidit
žebříky, nářadí nebo jiné předměty, které se dají užít k vloupání. K většímu klidu a pohodě přispěje, když si domluvíte
občasnou kontrolu domova příbuznými
nebo dobrým sousedem a zároveň je
požádejte o vybírání poštovní schránky.
Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla,
televizi apod. Vytváříte tak zdání, že jste
doma. Před cizími lidmi se raději o termínu
vaší dovolené nezmiňujte.
Pokud přesto dojde k vloupání do
vašeho obydlí, oznamte to na linku 158
a do příjezdu policie s ničím nemanipulujte. Obecně doporučujeme mít vyfotografované cenné věci, sepsaná výrobní čísla
cenných předmětů apod. Tyto informace
pomohou policii v pátrání a rovněž usnadní vaše jednání s pojišťovnou při likvidaci
pojistné události.

46

Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019

Při svých letních cestách na dovolenou,
za památkami a podobně nenechávejte
v zaparkovaném automobilu žádné cennosti nebo osobní doklady. Při odchodu
svůj automobil řádně uzamkněte a nenechávejte otevřená žádná okna, a to včetně
střešního. Neodkládejte na viditelná místa,
jako jsou sedadla a odkládací plochy žádné cenné věci jako např. notebook, mobilní telefony, fotoaparáty, příruční tašky či
kabelky. Rovněž odložení peněženky, či
mobilního telefonu na stůl v kavárně nebo
v zahradní restauraci se nemusí vyplatit,
proto mějte své věci neustále pod kontrolou nebo uschovány u sebe. Buďte ostražití
při vybírání hotovosti z bankomatu. Zloději si své oběti typují často právě zde.
Doufáme, že tato doporučení přispějí
k příjemnému strávení vašich volných dnů
při prázdninách a dovolených.
por. Mgr. Petr Směták, komisař

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ
- čištění koberců
a sedacích souprav
- půjčování stroje
karcher
- mytí oken
KONTAKTY:
+420 606 363 300
+420 731 490 561

Cyklojízda Tour de Aleje v Poodří
Zveme vás na pohodovou cyklojízdu
pro celou rodinu, kterou pořádá spolek
Arnika. Startujeme první prázdninovou
sobotu, 29. června, ze Studénky. Na malé
i velké cyklisty čeká jízda alejemi a loukami podél řeky Odry v Chráněné krajinné
oblasti Poodří s naučnými zastávkami,
stromolezeckými aktivitami a hrami v přírodě. Z účastníků vylosujeme výherce
dětského kola. Výtěžek z benefiční akce
pomůže Arnice chránit a obnovovat aleje.
Online registrace probíhají na www.
aleje.org/tour-de-aleje
Děti, dospělí, milovníci cykloturistiky
a přírody si mohou vybrat ze dvou tras
podle náročnosti. Cestou účastníky čekají

mnohá překvapení a také komentované
zastávky s místními znalci a pamětníky,
kteří znají historky z Poodří i příběhy nenápadných obyvatel starých stromů.

Plánované zastávky:
•
•
•
•

Bartošovice zámek
Petřvaldík u lávky přes Odru
Jistebník na hrázi rybníka
Studénka u Pasečného mostu
Nejen pro všechny účastníky cyklojízdy
bude ve Studénce připraven doprovodný
program.
Všichni účastníci se mohou po skončení cyklojízdy těšit na losování registračních
čísel o ceny.
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019
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foto: Lenka Kneblová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Hasičský ples

Spolkový život

Hasičský ples v roce 2019 proběhl
v sobotu 9. 2. 2019 a měl za své dva symboly vousy a kníry. Začátek plesu otevřela
skupina Proxima Orchestra, která jej celý
večer říznými světovými hity doprovázela.
Soutěže o nejvtipnější a nejoriginálnější
nositele se zúčastnily různé pokusy, na třetím místě skončil mladík s poměrně hustým obrovským vousem, jako druhá byla
vyhodnocena manželská dvojice s podobnými kníry. Komise určila jako první čtveřici
dam s pořádnými fešáckými kníry. Skupina
DýmTým v rámci vystoupení naběhla do
sálu na hudbu inspirovanou irskými tanci,
nejdříve jedna trojice, která pak přivolala
druhou. Následovala krátká loupežnická
pasáž na hudbu z filmu Lotrando a Zubejda
„Pod dubem, za dubem“. Závěrečnou část
obstarala taneční kreace „Skibidi“ od skupiny LITTLE BIG. Tombola měla mnoho lákavých výher s hlavní cenou domácí udírnou.

V Ostravě v sobotu 16. března v hotelu Clarion Congress Ostrava proběhl XXIV.
celorepublikový ples SH ČMS. Větší skupina našeho sboru navštívila tuto prestižní
událost, jež naposledy proběhla před 15
lety a její členové měli možnost shlédnout vystoupení Paľo Habery, Heidi Janků,
kapely Proxima Orchestra a Šajtar, cimbálovky IRŠAVA a zatančit si s DJ Pavlam
Šindelářem. Z bohaté tomboly se nám
bohužel podařilo vyhrát jen pár drobnějších cen. Všichni si tento prestižní ples užili
náramně.
V začátku měsíce dubna proběhla
v Krmelíně schůze okrsku brušperského,
kde byly plánovány námětové cvičení
a soutěž okrsku.
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Pletení pomlázek
Další každoroční akce – pletení pomlázek spojená s uzením před HD vyšla, pod
vedením zkušeného lektora měli všichni

možnost uplést si tatar, někdo postupoval
přesně podle návodu a výsledek se podobal
výtvoru školitele, někdo se odchýlil od stanoveného postupu, přesto měla vyrobená
pomůcka patřičné parametry a funkčnost,
které se hodily ve vyplácení děvčat všeho
věku o Velikonočním pondělí.

Stavění máje
Chladné počasí, které nás trápilo
v závěru dubna, se projevilo i v termínu
stavění máje a výrazně omezilo přípravu
na tuto tradiční akci. Základní potřebu,
posezení se stoly a lavičkami jsme proto
připravili v menším počtu, stejně i nabídku
pochutin. Pro nepřízeň počasí byly zrušeny veškeré dětské soutěže a rovněž omezena další zábava. Silný déšť doprovázený
i bouřkou s kroupami dokonale zkrápěl
částečné zastřešení a prostory před hasičským domem. Na ploše vedle sportovní
haly, kde se připravovalo jídlo, se přítoky
vody vytvářela malá vodní laguna, kterou

bylo nutné ručně vymetat ven. Postavení
májky mělo odborné vedení a komentátor
jasnými pokyny s nutnou dávkou humoru
dovedl tuto činnost ke zdárnému konci.
K večeru se počasí umoudřilo a dalo prostor ke klidnému závěru s taneční zábavou
skupiny HEC. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří i přes nepřízeň počasí vážili
cestu k hasičskému domu, aby zábavou
a občerstvením oslavili stavění máje, jehož
už 24. ročník letos proběhl.

Požární sport
Z našich úspěšných závodnic v požárním sportu se i nadále věnuje běhům na
100 m s překážkami Dominika Ručková.
Tréninky absolvuje společně s ostatními
jak v HZS Nošovice, tak v centru v OstravěPorubě. Rovněž se připravuje individuálně.
V počátku sezóny se zúčastnila Jablonecké haly, ale příliš se jí nevedlo, v 1.
pokusu se jí rozpojila hadice a ve 2. ji
vykopla kladina, oba bez dokončení.
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019

49

foto Ing. Yveta Kovalčíková

foto Ing. Yveta Kovalčíková

50

Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2019

V požárním sportu opět hostuje v Ostravě-Michálkovicích, s jejímž družstvem
postoupila do krajského kola v PS. Jelikož
nyní není ve sboru ženské družstvo, bude
běhat za Brušperk Beskydskou ligu.
Účastnila se závodů Pardubická stovka,
věž a štafeta 2019, kde skončila 20. ze 75
závodnic , pak zapojila se do seriálu soutěží
Českého poháru v běhu na 100 m 2019,
28. 4. odběhla 1. závod v Praze, kde obsadila 28. místo z 51 závodnic s časy (19,47
a 19,62), a v Třebíči na 2. závodu 4. 5. 2019
skončila na 24 místě z 50 závodnic (časy
18,78 a 19,23). Třetího závodu se zúčastnila
25. 5. v Ostravě, kde obsadila 24. místo z 57
závodnic (časy 18,76 18,27).
Družstvo mužů jako první letošní soutěž absolvovalo okrskové kole ve Staré Vsi
4. 5. 2019, ze 7 mužských družstev se umístili na 3. místě.

v Oprechticích, připravovat se bude 1
družstvo starších a 1 družstvo mladších.
A do sboru přibyli 4 noví členové MH.

Soutěžní rok 2019
mladých hasičů

Děti již absolvovaly celkem 7 soutěží
MSL MH 2019, 1. kolo v Nové Vsi 4. 5. od
10 hod.: mladší skončili 14. ze 17, starší 9.
ze 17, na 2. kole v Malenovicích téhož dne
od 13 hod., mladší skončili 17. ze 19, starší
8. ze 16, 3. kolo proběhlo v Krmelíně, kde
mladší získali 2. místo z 24 družstev a starší obsadili až 17. místo z celkem 23. Čtvrté
kolo opět proběhlo téhož dne od 13 hod.
v Petřvaldíku, mladší brali 6. místo z 25,
starší si polepšili 8. místem z 22. V neděli
další den proběhlo 5. kolo ve Fryčovicích,
mladší skončili 14 z 24 a starší opět zlepšení 6. místem z 23 družstev. Následující
sobotu proběhla 6., kde nejdříve v Nýdku
skončili mladší 23. z 23 a starší 10. z 20.
a 7. kolo v Rychalticích dosavadní soutěže
uzavřely, mladší byli 9. z 24 a starší 12. z 21.
družstev. V průběžném pořadí drží mladší
8. příčku z 18 družstev a starší 11. ze 17.

Dne 30. 3. ve Fryčovicích proběhly
odborky (všichni splnili) a hasičské čvachtání, které Krmelín vyhrál.
Začaly tréninky družstev MH, opět

Na závěrečném okresním kole 18. 5.
2019 na stadionu FM skončili celkově
mladší 12. z 24 družstev a starší 12. z 31
družstev, Balcarová Alexandra v kategorii

foto: Lenka Kneblová
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oproti 6 loňských tentokrát družstev 14, 11
mužských a 3 ženské, zde si vítězství zopakovala děvčata ze Lhotky a na dalších místech je doplnily Nošovice na 2. a Brušperk
na 3. místě. Také v mužích bylo pořadí na
2 předních místech stejné jako vloni, když
vítězství obhájily Proskovice před Brušperkem a třetím Starým Městem.

Zásahová jednotka

foto: Dagmar
Balcarová

Saša
Balcarová

dorostenky střední zaběhla v běhu na 100
m překážek časy 22,43 a 22,18 (+1 trestná
sekunda) a časem 23,18 s vyhrála okresní
kolo a postoupila do krajského kola.

Soutěž MSL mládeže
a pohárová soutěž v Krmelíně
V loňském ročníku dojelo na naši soutěž celkem 54 družstev. Nakonec se na
trať soutěže postavil stejný počet, jen se
vyměnily počty v jednotlivých kategoriích. Družstev mini dorazilo 2, když Hnojník porazil Malenovice, 24 družstev měla
kategorie mladších žáků, u níž 3. skončil
Petřvaldík B, před Krmelínem a vítězem
z Trojanovic. O jedno družstvo méně, 23
družstev, byla zastoupena kategorie starších, kde brala první dvě místa nová Nová
Ves, tým A před Béčkem, a třetí byly Trojanovice B. V katogorii dorostu skončil třetí
Paskov, druhý Petřvaldík a 1. Trojanovice.
Všechna vítězná družstva byla odměněna poháry, medailemi i věcnými cenami.
Odpolední soutěž dospělých navštívilo
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Jednotka se zúčastnila 13. 4. 2019 od 9
hod Okrskového námětové cvičení, pořádaného SDH Oprechtice, které probíhalo
na haldě v Paskově. Hlavní záměr cvičení
– provádění úkolů jednotlivými sbory se
zaměřením na komunikaci přes analogové
a digitální stanice s využitím převáděcího
vozu HZS FM, se podařil splnit s drobnými výhradami, u některých jednotek byla
komunikace zpočátku na slušné úrovni,
postupně se po zapojování dalších zhoršovala. Také plnění úkolů nebylo bez
chybiček, ale proto se cvičení připravují,
aby v podobných podmínkách, blížících
se reálným situacím, si členové jednotek mohli zkoušet během úkolu nabyté
znalosti a dovednosti přímo v praxi, a vše
mohli využít při ostrých zásazích. A že se
takové zkušenosti hodí, nás přesvědčil
hned další týden požár lesa na Světlově,
na katastru obce Stará Ves, kde jsme byli
operačním střediskem IBC povoláni, abychom se podíleli na jeho likvidaci. Hašení
ztěžovalo suché podloží a silný vítr, krátká
prodleva byla i s dodávkou vody, nicméně
pečlivé dohašování všech ohnisek i zbylých ploch bylo v krátké době dovedeno ke
zdárnému konci.
Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno na internetových stránkách spolku na
adrese sdhkrmelin.cz, kde najdete informace články, fotografie, odkazy na videa
a další.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín.

Z knihovny
V současné době evidujeme 14 243
knih a odebíráme 9 titulů periodik.
V roce 2018 jsem nakoupila pro knihovnu 431 knih. Z toho 89 knih pro děti a 342
pro dospělé. Obecní úřad zaplatil za časopisy a knihy celkem 84 155 Kč.
V knihovně je registrováno 237 čtenářů, z toho 74 do 15 let.
Za loňský rok evidujeme 3015 návštěvníků knihovny, kteří si vypůjčili 9040 knih
a 689 časopisů.
Z dospělé beletrie se nejvíce půjčovaly
knihy od Roberta Bryndzy. Dětem se líbily interaktivní knihy Kouzelné čtení s Albi
tužkou. Z časopisů pak Vlasta a Svět na
dlani.
Webovou stránku www.naseknihovna.
cz navštívilo 3 962 čtenářů. Dozvíte se v ní
mimo jiné, jaké akce v knihovně pořádáme. Elektronický katalog knih, který je součástí webových stránek shlédlo 754 občanů. V katalogu si můžete vyhledat všechny
knihy, které v knihovně máme. Přes katalog si registrovaný čtenář může půjčenou
knihu rezervovat. Loni tuto službu využilo
60 občanů.
V knihovně jsme zavedli „Seznam přání“. Máte-li tip na nějakou knihu, kterou
dosud v knihovně nemáme, nejen vy, ale
i ostatní čtenáři by její zařazení do knihovního fondu ocenili? Napište ji do seznamu,
který je v knihovně. Pokud kniha nasbírá
alespoň 10 zájemců, bude její nákup ovlivněn pouze rozpočtem knihovny.
Pro čtenáře a návštěvníky je knihovna
otevřena vždy v pondělí a středu od 16.30
do 19 hod, v pátek od 16 do 19 hod.

Prodloužení výpůjční doby knih a časopisů je možno dohodnout telefonicky na
čísle 558 640 830, nebo e-mailem: knihovna.krmelin@seznam.cz
V červnu budou nainstalovány dvě knihobudky. Jednu najdete u prodejny Hruška na ulici Brušperská, druhou pak u vývěsní tabule obce na ul. Světlovská (Cafe bar
u Krakena).
Krmelínská knihobudka je určena
všem, kteří mají vztah ke knížkám, rádi
čtou a knížky si rádi půjčují. Slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih.

Jak to funguje?
• Máte doma knížku, kterou jste už
přečetli, ale je vám líto ji vyhodit?
Přineste ji do knihobudky a vyměňte za jinou.
• Nebo ji tam prostě jen nechte, ať si ji
může přečíst někdo jiný.
• Nemáte zrovna žádnou knížku,
kterou byste chtěli do knihobudky
darovat?
• Nevadí, třeba to vyjde příště. Už nyní
si můžete půjčit libovolnou z knih,
které v knihobudce právě jsou.
• Pokud se Vám knížka bude hodně
líbit a vy ji nevrátíte, nic se neděje,
knihobudku budeme doplňovat.
Provoz knihovny během července
a srpna zůstává nezměněn! Na vaši návštěvu v knihovně se těší a hodně hezkých
chvil při čtení přeje
Marie Vašicová, vedoucí knihovny
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Akce Zasaďme strom,
ukliďme Krmelín
26. 4. 2019
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OBECNÝ POSTUP PŘI VÝPADKU ELEKTŘINY

ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ
V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Minimanuál pro veřejnost
TYPY UDÁLOSTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Při výpadku elektřiny nejprve zkontrolujte, zda se přerušení
dodávek elektřiny týká pouze vašeho odběrného místa, nebo
i širšího okolí (např. ověřením, zda svítí soused, světlo na
chodbě, jede výtah apod.), a postupujte dle níže uvedeného:

LOKÁLNÍ VÝPADEK
(elektřina nejde jen
u mne doma)

PROBLÉM NENÍ
V MÉM ODBĚRNÉM
MÍSTĚ

PODLE PŘÍČINY
Porucha

Neplánovaná událost, která má za
následek poškození či omezení
standardního provozu zařízení
distribuční soustavy.

Zvýšená
poruchovost

Stav v distribuční soustavě, kdy došlo
ke kumulaci poruch.

Kalamitní stav

Stav v distribuční soustavě při
nadměrné kumulaci poruch obvykle
způsobený klimatickými jevy, který
není za běžných podmínek řešitelný
v zákonem daném čase.

Předcházení
stavu nouze

Stav vyhlašovaný provozovatelem
přenosové nebo distribuční soustavy
v případech, kdy hrozí reálné riziko vzniku
stavu nouze.

Stav nouze

Stav vyhlašovaný provozovatelem
přenosové nebo distribuční soustavy
za podmínek vymezených energetickým
zákonem.

PŘIPRAVTE SE NA MIMOŘÁDNOU SITUACI
Připravte se na případné výpadky elektřiny
1.
2.
3.
4.

Sledujte www.cezdistribuce.cz.
Dobijte svůj mobilní telefon a popř. powerbanku.
Připravte si přenosné svítilny a náhradní baterie, popř. svíčky.
Pokud vlastníte mobilní náhradní napájecí zdroj,
zkontrolujte jeho stav.
5. Dotankujte pohonné hmoty (zdroj, auto apod.).
6. V případě vícedenního výpadku elektřiny budete
pravděpodobně muset řešit zdroj pitné vody (balená pitná
voda, připojení napájecího zdroje k čerpadlu z vrtu), zdroj tepla
(dřevo do krbových kamen, spacáky), na vaření campingový
vařič či venkovní gril. Nezapomeňte na dostatečnou zásobu
pravidelně užívaných léků.
7. Jako zdroj informací lze využít přenosné rádio na baterie.
SKUPINA ČEZ

Porucha
1. Zkontroluji svůj hlavní jistič
přecvak-nutím do polohy
VYPNUTO/OFF a následně
do polohy ZAPNUTO/ON.
2. Ověřím, zda jsem uhradil
veškeré platby za elektřinu.
3. V případě, že zjistím
nesrovnalosti v platbách,
kontaktuji svého obchodníka
s elektřinou.
4. Pokud jsou platby
v pořádku, zkontaktuji
poruchovou linku
distributora.

Nahlášení poruchy:
800 850 860
Budeme se ptát na:
vaše jméno a příjmení, popř.
jinou identiﬁkaci dotčeného
odběrného místa
adresu a popis místa,
kde došlo k poruše
upřesnění poruchy

Případné poruchy je možné
nahlásit na naši bezplatnou
kontaktní linku. Registrované
uživatele informujeme
o poruše prostřednictvím SMS.
Při kalamitním stavu
v distribuční soustavě
informujeme o poruchách
na www.cezdistribuce.cz
prostřednictvím médií
a sociálních sítí. Během těchto
plošných výpadků elektřiny
nás kontaktujte v nezbytných
případech nebo pokud máte
informace, které nám
pomohou poruchy odstranit.

Plánované přerušení
Pro zajištění spolehlivých
a bezpečných dodávek
elektřiny provádíme na našem
zařízení pravidelnou údržbu.
Ta někdy vyžaduje krátkodobá
přerušení dodávek elektřiny.
Plánované přerušení je
oznámeno 15 dnů předem,
a to vylepením plakátů v místě
přerušení dodávky elektřiny,
a současně jsou zveřejněné
na internetových stránkách
www.cezdistribuce.cz
či distribučním portálu (DIP).
Registrované uživatele
informujeme také e-mailem.

V případě ohrožení života či majetku obyvatel kontaktujte
tísňovou linku 112.

foto Ing. Yveta kovalčíková

