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Slovo starostky

Bohužel musíme se vypořádat i s následky,
které nám nouzový stav přinesl.

Vládní škrty obcím

Vážení občané,

jaro nám uteklo, ani jsme si toho nestačili všimnout, všechny obecní akce byly zrušeny, soustředili jsme se hlavně na to, jak
ochránit naše zdraví. Pandemie koronaviru
zasáhla každého z nás – dotkla se nejen
našeho zdraví, ale také našich vztahů, rodin, práce, podnikání, odpočinku… Něco
nám vzala, všelicos odkryla a také mnohé přinesla. Je na nás, jak s tím naložíme.
Za sebe bych chtěla poděkovat všem, kteří
se nějakým způsobem podíleli na zvládnutí celé situace, nebudu vyjmenovávat
profese a dobrovolníky, je jich hodně, ale
všem patří obrovský dík. Musím poděkovat Vám, občanům Krmelína, většina z Vás
dodržovala pravidla a jistě i díky tomu byl
Krmelín v oficiálních statistikách dlouhou
dobu bez jediného pozitivně nakaženého
občana. Průlom nastal 15. dubna, kdy se
nakazil první občan. K 17. 5. , kdy jsme dostali poslední statistiku z krizového štábu,
bylo 5 nakažených, z toho 2 již vyléčení.
Nyní nemáme žádné informace o nakažených v obci.
Pomalu se vše vrací do normálu. Obecní
akce se přesouvají na prázdniny a podzim.
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Přestože je koronavirová epidemie na
ústupu a nouzový stav byl ukončen, je zřejmé, že nás čeká těžké období. Ekonomika
země se zpomalila snad ve všech oblastech
a je jasné, že ne všude to bude jednoduché. Nouzový stav jsme zvládli bez pomoci
státu, který nás i nyní zásobuje nekončícím
počtem usnesení a nařízení, jež se mnohdy
vzájemně popírají.
Je zřejmé, že krize se dotkne i obcí, bohužel vládní rozhodnutí o kompenzačních
bonusech na úkor obecních rozpočtů přinese některým obcím nemalé problémy.
Sliby vlády, že obce dostanou peníze
díky dotacím, jsou opravdu úsměvné, neboť na dotace není právní nárok a pokud
se je podaří získat, jsou spojeny s neuvěřitelnou administrací, vytvářením různých
analýz, posudků, kontrol udržitelnosti
a v konečném výsledku to stojí někdy
i více.
Obec Krmelín vzhledem k dobrému
hospodaření, nezastavuje letos žádnou
opravu ani investiční akci. Naopak, pokud
se podaří připravit projekty, které byly plánovány v dalších letech, budeme je chtít
zrealizovat co nejdříve, neboť nás spíše
trápí růst cen. Opět nás brzdí byrokracie
státních institucí při vyřizování různých
povolení.

Nárůst odpadů

V době nouzového stavu, kdy vzrostl
počet obyvatel, kteří museli zůstat doma,
narůstal i objem odpadů ve sběrných hnízdech, doplnili jsme kontejnery na plasty
a jednáme o doplnění dalších sběrných
hnízd. Projevilo se to ve všech komoditách. Obecní pracovníci se denně potýkají
nejen s velkoobjemnými předměty, které

Bez komentáře
Foto Yveta Kovalčíková

je někomu líno odvézt do sběrného místa. S přeplněnými popelnicemi na papír
se trápíme pořád, navýšení kontejnerů nic
nevyřeší, pokud jsou zaplněny pár krabicemi. Vzhledem k nízké výkupní ceně papíru
očekávám další nárůst, škola již také papír
nevybírá. Prosím tedy o řádné stlačování
odpadu, aby se ho vešlo do popelnic co
nejvíce. Odvoz odpadu stojí obec nemalé
peníze, ale na druhou stranu chceme mít
obec čistou, bez černých skládek. Do roku
2029 zřejmě mnohonásobně zdraží poplatky za ukládání netříděného odpadu na
skládku, cena se tak promítne do poplatku
za odpad a je tedy předpoklad, že dojde
k dalšímu navýšení tříděného odpadu.

Pokud i ten bude přeplněn, odevzdejte
textil nebo jiné předměty, které sbírá Diakonie do sběrného místa. Naši pracovníci
ho uchovají do doby, než bude svoz vyřešen. V opačném případě může být vlivem
počasí obsah odevzdaného textilu, který
má sloužit především charitě, znehodnocen a skončí v komunálním odpadu.

Nové odpadkové koše

Po obci bylo rozmístěno 14 ks košů
na psí exkrementy včetně sáčků a dal-

Recyklace textilu v Krmelíně

V naší obci máme rozmístěno několik kontejnerů na sběr textilu. Jedná se
o kontejnery společnosti Textil eco a také
kontejner Diakonie Broumov. Vlivem vládních opatření se společnosti dostaly do
finančních potíží a pozastavily odběr textilu. Proto se můžete setkat s přeplněnými
kontejnery. Prosím občany, aby textil nenechávali u kontejnerů.
Pokud je to možno, odevzdejte ho na
ulici Zahradnické do velkého kontejneru
Diakonie Broumov, který se daří vyvážet.

Nový
odpadkový
koš u školy
Foto Yveta
Kovalčíková
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Stavba školního hřiště
Foto Yveta Kovalčíková

ších 10 ks košů na směsný odpad. Věřím,
že nové koše přispějí k většímu pořádku
v obci a nebudou nás obtěžovat hromádky
psích exkrementů nejen na chodnících. Do
košů můžete vhazovat i ostatní odpadky.
Pokud si zvykneme vhazovat odpad do
těchto nádob, které jsou umístěny především v centru obce, budeme pokračovat
v jejich rozmísťování i v dalších lokalitách.

Školní hřiště

V současné době je plocha hřiště hotová a probíhají terénní úpravy a práce na sociálním zázemí. Dokončení zbrzdilo špatné
počasí a uzávěra hranic pro pracovníky ze
Slovenska.
Na vyjádření, zda jsme dostali dotaci na
herní prvky, stále čekáme.

Sokolské hřiště

Zapsání směny obecních pozemků a T. J.
Sokol Krmelín do katastru nemovitostí již
proběhlo. V rámci projektu Náves se zapracovává rekonstrukce hřiště.
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Veřejný rozhlas a povodňový
plán

V rámci nového Povodňového plánu
obce Krmelín, na který obec získala dotaci 85 % uznatelných nákladů, což činí
2 878 743 Kč, jsme mohli vybudovat nový
bezdrátový rozhlas. Jak už to tak bývá, někoho obtěžuje, někdo je rád, že konečně
může dostat prostřednictvím veřejného
rozhlasu informace z obce. Systém je třeba
samozřejmě doladit. Každé vysílací hnízdo
je označeno číslem, které je potřeba při jakémkoliv problému nahlásit. Stěžováním
si na facebooku nápravy opravdu nedocílíte. Zároveň je třeba si uvědomit, k čemu
má rozhlas primárně sloužit, a to upozornit, pokud možno co největší počet občanů, že jsou v možném ohrožení. A není to
jen o povodních, ale například o nedávné
evakuaci z důvodu výskytu nebezpečných
látek, úniku plynu a podobně. Proto je nemožné vyhovět některým žádostem o úplném vypnutí amplionu. Dalším důvodem
je dotace a projekt, který byl k tomuto úče-

lu pořízen, tak aby bylo co největší pokrytí
obce. Na webových stránkách obce najdete odkaz na Povodňový plán obce Krmelín,
kde najdete spoustu užitečných informací a kontaktů, které můžete potřebovat.
https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/
krmelin/

Studie Náves

Proběhlo veřejné projednání a studie
je prakticky dokončena. Škoda jen, že se
prezentace na veřejném projednávání
zúčastnilo tak málo občanů. Nyní bude
následovat řízení výběru projektanta na
projektovou dokumentaci.
Vizualizace lávky mezi
halou TJ Sokol Krmelín
a zdravotním střediskem

platný právní předpis obcím neukládá povinnost zavést a provozovat na jejich území veřejné osvětlení.
Nám se podařilo v loňském roce vyměnit staré lampy za nové také na dotaci, opět
na schválený projekt. Staré dráty ovšem
zůstaly, museli jsme přistoupit k opravě,
respektive výměně vedení kabelů veřejného osvětlení v části Cigánka a lokalitě Světlovské. V poslední době jsme řešili výpadky
veřejného osvětlení, bylo zjištěno, že je to
zapříčiněno nově napojenými zdroji, které
napájí místní rozhlas, tato situace byla vyřešena změnou v rozvaděči.

Chodník Paskovská

Získání stavebního povolení se díky
omezení činnosti stavebních úřadů v době
pandemie opět prodloužilo. V době vyhlášení nouzového stavu pozbývají platnosti
správní lhůty a automaticky se prodlužují
termíny o dobu trvání nouzového stavu.
Další brzdou je projekt ČEZ přeložení pěti
sloupů. Přesto věřím, že letos začneme se
stavbou.

Chodník Proskovická

Veřejné osvětlení (VO)

Podobně jako u veřejného rozhlasu, požadují někteří občané odstranění pouliční
lampy u svého domu. Veřejné osvětlení
se používá k souvislému osvětlení místních komunikací a veřejných prostranství
s ohledem na bezpečnost dopravy, ochranu osob a majetku. VO je veřejně prospěšnou službou a obec se snaží zajistit jeho
funkčnost. Provozování veřejného osvětlení není povinností obce, protože žádný

Jistě jste zaznamenali sloupky, které jsou nainstalovány v určitých úsecích
chodníku. Při jeho výstavbě jsme vyšli
vstříc některým majitelům nemovitostí s výstavbou dalšího vjezdu nad rámec
projektu (2011). Navýšením vjezdů a spojením některých dvojvjezdů došlo k tomu,
že nelze zkolaudovat chodník, neboť vjezd
nesmí být širší než 6 m. Policie požadovala
řešení buď chodník předělat podle projektu, nebo udělat opatření, které bude zabraňovat parkování vozidel na chodníku.
I když se nám žádné z řešení nelíbí, zvolili
jsme sloupky.

Dopravní studie

Ke zlepšení dopravní situace v probléKrmelínský zpravodaj – číslo 2/2020
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Holky z úřadu vždy
s úsměvem

mových úsecích obce je zadání zpracování dopravní studie. Momentálně probíhají
konzultace se všemi institucemi, které
o dopravních řešeních rozhodují.

jednotka dobrovolných hasičů. Bude potřeba investice do nových sběrných košů,
které někde chybí, někde jsou již nepoužitelné, to se týká i poklopů.

Dešťová kanalizace

Senior obálka

Postupně jsme se pustili do čištění uličních vpustí dešťové kanalizace, a jak to vypadá, nebyly čištěny opravdu dlouho. Na
čištění se podílí jak obecní pracovníci, tak

6

Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2020

Obálky jsou již k dispozici na OÚ Krmelín, kde si je mohou senioři nebo jejich rodinní příslušníci vyzvednout.

Objízdná trasa I/58 přes Krmelín

Ač se to zdá nepochopitelné, v měsíci
červenci by měla proběhnout výměna živičného povrchu na komunikaci I/58 Staroveská, a to v části křižovatka Nová Bělá
po Krmelín autobusová zastávka U Lesa.
Silnice bude průjezdná pouze ze směru
Ostrava, směr do Ostravy bude veden objízdnou trasou přes Krmelín po ulicích Bělská – kruhový objezd - Paskovská. Oprava
by měla trvat 10 dní. Prosím o opatrnost
v době objížďky, budeme trvat na zvýšeném dohledu Policie, ale vzhledem ke
zkušenostem se na Policii nemůžeme moc
spolehnout.

Hasičská zbrojnice

Rekonstrukce hasičské zbrojnice byla
dokončena, probíhá vybavování interiéru. Děkuji Jakubovi Matušinskému
a Ing. Lukáši Jareckému, oba se pravidelně
zúčastňovali kontrolních dnů a prakticky
denně zabezpečovali výjezd hasičských
aut z garáže, tak aby nedocházelo k jejich

poškození. Poděkování patří také dalším
dobrovolným hasičům, kteří hasičárnu
vystěhovali, uklidili a nastěhovali nazpět.
Slavnostní předání, které jsme plánovali na
stavění májky, se bohužel nekonalo, ale určitě bude příležitost si nové prostory prohlédnout při první hasičské akci.

Nová obecní auta
Hasičské auto

Zakoupili jsme 9 místnou dodávku
(cena 552 900 Kč). Petrovi Edelsbergerovi,
který se angažoval při výběru vozidla a postaral se o zajištění jeho dovozu, děkuji.
Auto bude sloužit pro dobrovolné hasiče
Krmelín, kteří ji budou využívat hlavně
na hasičské soutěže dětí, tak pro potřeby
obce.

Nákladní dodávka

Dalším vozem je nákladní dodávka
(cena 520 300 Kč), která je potřebná hlavně
pro práci naší „rychlé roty“

Nová obecní dodávka
Foto Yveta Kovalčíková
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Naše „Rychlá rota“ úklid obce
Foto Yveta Kovalčíková

Kotlíkový program Krmelín

Obec vyhlásila dotační program na výměnu kotlů s názvem „Kotlíkové dotace
v Obci Krmelín III“. Cílem je snížit emise lokálního vytápění domácnosti prostřednictvím nevyhovujících kotlů na pevná paliva
za nové nízkoemisní zdroje. Příjemci dotace budou fyzické osoby, které jsou vlastníky nebo spoluvlastníky rodinných domů
na území obce Krmelín. Žadatel musí mít
přidělenou dotaci v rámci výzvy Moravskoslezského kraje č. III na výměnu kotlů. Na
základě předložení všech požadovaných
dokumentů budou žadateli vyplaceny prostředky z rozpočtu obce Krmelín v hodnotě 7,5 tisíc Kč.
Více informací na webu obce nebo na
OÚ Krmelín.

Upozornění

Nastává letní čas, kdy zahradní párty
a rodinné oslavy mnohdy končí vypouštěním různých lampiónů štěstí, rachejtlí,
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světlic nebo celých ohňostrojů. Prosím,
abyste dávali pozor, kam odpálené věci
dopadají. Směřujte je do volného prostoru,
případně tam, kde svým počínáním nebudou ohrožovat majetky osob nebo zdraví
lidí. V době sucha mohou takovéto atrakce
vyvolat požár, který by mohl mít katastrofální následky.

Poděkování

Musím poděkovat krmelínským hasičům, kteří během posledních dešťových
záplav zasahovali po celé obci a pomohli
zabezpečit zatopenou přečerpávací stanici
ČOV. Děkuji také obecním zaměstnancům
kteří nastoupili mimořádnou směnu o víkendu.
Závěrem bych Vám chtěla popřát klidné
léto, pohodovou dovolenou a dětem krásné prázdniny.
Všem přeji hlavně pevné zdraví
Vaše starostka Yveta Kovalčíková

Mezi námi
Vážení spoluobčané,
věděli jste, že Česká ornitologická společnost vyhlásila v únoru t.r. ptákem roku
jiřičku obecnou? Titul tomuto opeřenci,
podobnému vlaštovce, který žije mezi námi
a na zimu odlétá do Afriky, získal proto aby
ornitologická společnost upozornila na minimální počet těchto ptáčků v důsledku stále se zhoršujícího životního prostředí v důsledku stavebnictví a zásahů do hnízdišť.
Život tohoto ptáka je pro ornitology stále
velkou záhadou a pro Vaši informaci – v loňském roce tento titul získala hrdlička divoká
Také rádi navštěvujete koncerty. Námi
velmi očekáván je novobělský, který pravidelně pořádá Občanské sdružení Jany Doležílkové. Letošní, Nová Bělá pod otevřeným
nebem – zmíněný koncert, se nekoná.
Občanské sdružení připravilo na neděli
1. listopadu 2020 ve starobělském kostele
zádušní mši Requiem W. A. Mozarta. Sváteční odpoledne bude doprovázet Operní
sbor Moravskoslezského divadla v Ostravě
vč. smíšeného sboru pod vedením dirigenta pana Jiřího Habarta. Sólové party přednesou sólisté z České republiky. Veškeré informace k programu svátečního dne budou
v předstihu zveřejněny. Vážená paní Jano
Doležílková, děkujeme, vše ať se podaří
a rádi přijedeme.
Sloužiti a prospívati jiným jest vlastností
povah vznešených – citát J. A. Komenského
je posláním každého pedagoga. Zanedlouho, bude školní rok 2019/2020 končit a budou prázdniny. Někteří možná namítnete,
zase, ale zkusili jste si vyučovat děti v období března–května sami? Chvála Bohu, že
následovalo i vyučování s pomocí PC a za
tuto operativnost našim učitelkám děkuji.
Tyto info, o kterých píši, mám především
z množství telefonů, které jsem na tuto situ-

aci zaznamenala. A co mě hodně potěšilo?
Reakce dětí, které se do školy těšily nejen na
paní učitelku, ale i na spolužáky.
Vážení pedagogové místních škol, za prarodiče, děkuji, užijte si volné dny v pohodě
a rádi se vraťte k našim dětem, protože druhé, tak hodné nikde nenajdete. A naše milé
děti, přeji Vám sluníčkové prázdniny s rodiči i prarodiči a opět se rádi do školy vraťte.
Vždyť víte, že nevzdělaní lidé uvěří všemu.
Když se lidé znají, jsou na sebe hodní –
my tři občané, kteří organizujeme Jarmark
řemesel, se rádi vracíme do vzpomínek minulých období. Vždyť vzpomínky jsou druhou přítomností a jsme rádi, že nacházíme
řemesla a dílny, jejichž výrobky na 17. ročníku Jarmarku řemesel, který je plánován na
7. listopad 2020, návštěvníky osloví.
Kreativní dílna sociální rehabilitace mě
nadchla sortimentem výrobků. Zaměstnanci jsou lidé se zdravotním postižením,
že pracují, že jsou prospěšní a že pod vedením skvělé metodiky (instruktory), dělají druhým radost. Jsou užiteční, a to je pro
ně nejdůležitější. Z jejich obrovského výčtu možných prodejních vzorků mě zaujaly
dva, vložky do bot z ovčího rouna a škapulíř/pouzdro na mobil. Víme, že je-li teplo od
nohou, je teplo po celém těle. A to splňují
výrobky z ovčího rouna. Údržba je velmi
jednoduchá – pereme ručně vlnu. A škapulíř? Každá část oděvu nemá kapu. Uvidíte,
jak Vás toto pouzdro, připraveno k okamžitému použití, osloví.
V červnu bývala pouť, třeba také bude,
může být i letní kino, zábava, uvidíme, co
všechno bude povoleno, čím vším budeme překvapeni. Bude i období dovolených
a vážení spoluobčané, ze všech cest Vám
přeji šťastné návraty. Užijte si všech hezkých dnů v pohodě, zdraví a buďme k sobě
stále ohleduplní.
Hezké sluníčkové dny Vám všem přeje
Ludmila Adámková.
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2020
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Revizi údajů katastru nemovitostí oznamuje příslušný
katastrální úřad nejpozději 2 měsíce před jejím
zahájením obci, na jejímž území bude revize katastru
prováděna. Informaci o zahájení revize zveřejňuje
příslušná obec způsobem v místě obvyklým.

JAK SE O REVIZI DOZVÍTE?

Katastrální úřad v souladu s ustanovením § 35
katastrálního zákona reviduje za součinnosti obcí,
popřípadě též orgánů veřejné moci (zejména
stavebních úřadů, orgánů ochrany zemědělského
půdního fondu, orgánů státní správy lesů) a za účasti
přizvaných vlastníků obsah katastru se skutečným
stavem. Činnosti katastrálního úřadu při revizi jsou
upraveny v § 43 katastrální vyhlášky.

Cílem revize je dosažení co největšího souladu
skutečného stavu se stavem evidovaným
v katastru nemovitostí.

JAKÝ JE CÍL REVIZE?

Zástupci katastrálního úřadu nejprve porovnáním
katastrální mapy s ortofotomapou a následnou
pochůzkou v terénu zjišťují skutečný stav, který
porovnávají se stavem evidovaným. Následně
projednávají s dalšími orgány veřejné moci (obcemi,
stavebními úřady, orgány ochrany zemědělského
půdního fondu, atd.) možné způsoby odstranění
zjištěných nesouladů, a to z důvodu minimálního
zatěžování vlastníka při získávání potřebných listin.

JAK SE REVIZE PROVÁDÍ?

Pokud nejsou zjištěny u nemovitostí ve Vašem
vlastnictví žádné nesoulady, revizi katastru ve Vaší
obci nemusíte ani zaznamenat.

Neúčast vlastníka není na překážku provedení revize.
Obecně je ale v zájmu vlastníka se v případě přizvání
revize účastnit, protože taková účast napomůže
k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení
zjištěných nesouladů. Vlastník tím může předejít celé
řadě komplikací souvisejících s nedodržením
daňových, stavebních, katastrálních a dalších
předpisů.

JE NUTNÁ PŘÍTOMNOST VLASTNÍKA?

Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy
staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků
a typů staveb a způsobů využití staveb. Dále se
reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost
evidence sousedících parcel stejného vlastníka.

CO JE PŘEDMĚTEM REVIZE?

O probíhající revizi se také můžete dozvědět z letáčku
vhozeného do Vaší schránky při pochůzce pracovníků
katastrálního úřadu v terénu.

Změny nevyžadující doložení listiny, jako jsou např.
vybrané změny druhu pozemku či odstranění zápisu
neexistující stavby, se do katastru zapíší z moci úřední,
případně na základě potvrzení orgánu veřejné moci.
U změn vyžadujících doložení listiny, jako je např.
zápis nové stavby, vyzve katastrální úřad vlastníka
k předložení těchto listin.

JAK SE ZJIŠTĚNÉ ZMĚNY PROMÍTNOU
DO KATASTRU?

Pokud vlastník není přítomen projednání, a ani si
nedomluví jiný termín, nebo se jedná o vlastníka
s pobytem mimo území s probíhající revizí, vyzve ho
katastrální úřad k projednání písemnou pozvánkou
zaslanou na adresu trvalého pobytu.

Poté se zástupci katastrálního úřadu snaží vlastníky
s bydlištěm v místě konání revize osobně seznámit se
zjištěnými nesoulady a projednat s nimi způsoby jejich
odstranění. V případě, že se vlastníky zastihnout
nepodaří, je zpravidla do jejich domovní schránky
vložena pozvánka na projednání nesouladu s návrhem
místa a času projednání. V případě potřeby je možné
na uvedených kontaktech domluvit s pracovníky
katastrálního úřadu jiný termín a místo projednání.

Český zeměměřičský a katastrální úřad bude v nejbližší
době v obci provádět REVIZE KATASTRU NAMOVITOSTÍ

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani
z nemovitostí, je vlastník povinen podat úplné nebo
dílčí daňové přiznání do 31. ledna příslušného roku.
Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní,
vznikne mu podle ustanovení § 250 daňového řádu
povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši
vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve
výši minimálně 500 Kč). Není-li daň včas zaplacena, je
poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle
§ 252 téhož zákona.

Změny údajů o druhu pozemků jsou okolnostmi
rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí.
Vlastník nemovitostí je tedy povinen za
nemovitosti, u nichž došlo ke změnám těchto
rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí
daňové přiznání na rok následující po roce, ve
kterém tyto změny nastaly.

Povinnosti vlastníků jsou dány § 37 katastrálního
zákona. U revize katastru jsou to zejména povinnosti:

V důsledku revize může dojít ke změně okolností
rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí.
Takovou okolností je např. údaj o druhu pozemku.

České republiky

ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí

Český úřad zeměměřický a katastrální

Informace o nedořešených nesouladech se
zveřejňují na internetových stránkách ČÚZK
(www.cuzk.cz)
prostřednictvím
aplikace
Nahlížení do katastru nemovitostí.

Pokud vlastník neplní povinnosti dle § 37 katastrálního
zákona, může svým jednáním (a to i pasivním) naplnit
skutkovou podstatu přestupku dle § 57 katastrálního
zákona.

 zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání
 ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru
týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode
dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu
dokládá
 na výzvu katastrálního úřadu předložit ve
stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do
katastru

POVINNOSTI VLASTNÍKŮ
PODLE KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA

POVINNOST PODAT PŘIZNÁNÍ
K DANI Z NEMOVITOSTÍ

Pokud jste do schránky obdrželi tento informační
leták, s největší pravděpodobností byla ve Vaší obci
zahájena revize katastru nemovitostí.

O této své povinnosti někteří vlastníci nevědí. V řadě
případů navíc k neohlášení změny mohlo dojít za
předchozích vlastníků. S cílem nápravy tohoto stavu
provádí katastrální úřad revizi katastru.

Katastr nemovitostí je podle katastrálního zákona
zdrojem informací, které slouží vedle ochrany práv
k nemovitostem i k celé řadě dalších účelů. Z těchto
důvodů je nezbytné, aby údaje katastru co nejvíce
odpovídaly skutečnému stavu v terénu, a proto je
vlastníkům uložena povinnost ohlašovat změny údajů
katastru týkající se jejich nemovitostí.

REVIZE
KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Informativní počet obyvatel
a domů v průběhu roku 2019
Na počátku roku bylo v naší obci hlášeno k trvalému pobytu bytu 2 352 občanů,
v průběhu roku vlivem těchto změn:
přihlášení k trvalému pobytu
73
narození
11
(5 hochů a 6 dívek)
odhlášení z trvalého pobytu
65
úmrtí
26
(11 mužů a 15 žen)
evidujeme k 31. 12. 2019
tyto počty občanů
muži
1138
muži 15+
963
hoši do 15 let
175
ženy
1207
ženy 15+
1019
dívky do 15 let
188
všichni občané
2 345

K poslednímu dni roku 2019 bylo v obci
přihlášeno k pobytu i 20 cizinců – 9 mužů
a 11 žen, celkový počet obyvatel obce (občané a cizinci) činil 2 365 osob.
Naši nejmenší občánci byli slavnostně
přivítání do svazku obce při třech vítáních
občánků, pořádaných v květnu a říjnu. Vlivem vládních omezení v průběhu letošního jara bohužel tuto tradiční akci pro naše
nejmenší a jejich rodinné příslušníky nebylo možné uspořádat. Jakmile nastanou
vhodné podmínky, vše se budeme snažit
obnovit. Taktéž se budeme postupně snažit v rámci možností nahradit osobní blahopřání k životním výročím našich seniorů,
kterých se letošní omezení dotkly v největší míře a řadu z nich izolovaly od okolního
prostředí.
Ke konci roku bylo v obci přiděleno 770
čísel popisných, tento údaj však znamená
jen nejvyšší přidělené číslo popisné, nikoliv skutečný počet objektů. Některé domy
byly v průběhu času zbourány úplně, u některých byly ponechány pouze základy
a na nich vystavěny stavby nové. V tomto
případně není možné ponechat původní číslo popisné, nýbrž přidělit nové číslo.
Taktéž ještě nejsou zastavěny všechny pozemky v některých lokalitách, kterým byla
v rámci rozparcelování čísla popisná předběžně přidělena, aby byla zachována číselná řada v nově vzniklých uličkách. Oproti
tomu se přidělují čísla popisná nově i některým starším objektům, které byly v minulosti součástí skupiny budov, měly jednoho majitele či tvořily jeden celek a nyní
je noví vlastníci požadují opatřit samostatnými čísly popisnými. Přesné počty budou
známy po statistickém sčítání lidu, domů
a bytů, připravovaném pro rok 2021.
H. Plačková

SBĚRNÉ MÍSTO
KRMELÍN
Ulice Zahradnická 375

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO
MÍSTA (1. 4. – 31. 10.)
pondělí, středa, pátek
čtvrtek
sobota

7 – 9 hodin
16 – 18 hodin
9 – 11 hodin

CO MŮŽEME DO SBĚRNÉHO
MÍSTA ODKLÁDAT:
ELEKTROODPAD (smluvní místo zpětného odběru ASEKOL a ELEKTROWIN)
MALÉ SPOTŘEBIČE: např. vysavače, žehličky, topinkovače, fény, holící strojky, pily,
vrtačky, mikrovlnné trouby, elektrické sekačky aj.
VELKÉ SPOTŘEBIČE: např. pračky, sušičky, myčky elektrické sporáky aj.
CHLAZENÍ: např. chladničky, mrazničky,
klimatizace, vinotéky aj.
ČERVENÉ KONTEJNERY jsou umístěné
ve třech sběrných místech v obci (ulice
Zahradnická, ulice Staroveská, ulice Stará
cesta), sem patří baterie a drobná zařízení
např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové
vybavení, discmany, telefony, elektrické
hračky apod.
Dále zde můžete odevzdat veškerou
techniku, která není součástí dohody zpětného odběru: např. televizory, počítačové
monitory, zářivky, úsporné zářivky.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ
ODPAD

Zde můžete dovézt zahradní bioodpad, který akutně nemáte kam odložit.
Rozhodně tato služba nenahrazuje využití
bionádob u rodinných domů. V prvé řadě,
prosím, využijte kompostéry, nebo již zmiňované bionádoby.
Co můžete dovézt:
TRÁVA
LISTÍ
VĚTVE

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Tato služba nenahrazuje pravidelné
přistavení kontejnerů na velkoobjemový
odpad, který obec zajišťuje třikrát ročně. Pokud se potřebujete zbavit odpadu
mimo termíny svozu velkoobjemového
odpadu, prosím nejlépe o domluvu předem. Tato je možná na telefonním čísle
+420 730 134 134.
Děkujeme, že respektujete otevírací
dobu, případně individuální dohody a neodkládáte odpad před branou sběrného
místa.

MNOŽSTVÍ ODPADU, KTERÉ
OBEC KRMELÍN VYTŘÍDILA
V ROCE 2019

Přehled finančních prostředků, které obec získala od obalové společnosti
EKO–KOM, a. s.
Vytříděné odpady (t) Částka (Kč)
Rok 2019 celkem 105,188

1. čtvrtletí 2019
2. čtvrtletí 2019
3. čtvrtletí 2019
4. čtvrtletí 2019

24,619
26,249
26,797
27,523

310 284,50

68 472,00
79 580,00
80 584,00
81 648,50

Děkujeme občanům za to, že třídí
odpad.
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2020
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Informace SmVak
Nechejte si rychle a pohodlně
napustit bazén!

Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby – kromě bezplatné zákaznické linky je
možné využít jednoduchý poptávkový formulář na internetových stránkách www.
smvak.cz v sekci Nabídka služeb.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava
800 292 400, kde jim budou poskytnuty
detailní informace o možnosti dodávky
a ceně dle parametrů bazénu. Linka je
bezplatná a je v provozu v pracovní dny
od půl osmé ráno do osmi hodin večer.
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava,
které službu poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné bazén navézt
jednou cisternou, činí cena do vzdálenosti
deseti kilometrů 1165 korun bez DPH.
Opatrnost je na místě také v případě, že
si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je
žádoucí si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti Vodotech
(www.vodotech.cz).

Snížení DPH mění od 1. května
výši vodného a stočného

Vodné a stočné bude nově činit 85,37
korun za metr krychlový včetně 10 % DPH,
tedy o téměř čtyři koruny méně než doposud. Ostrava 20. 4. 2020 – Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava zohledňují
snížení sazby daně z přidané hodnoty o pět
procentních bodů, které vstupuje v platnost 1. května 2020. Novela zákona o DPH
přeřazuje úpravu a rozvod vody prostřed-

16

Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2020

nictvím sítí a také odvádění a čištění odpadní vody včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi z první snížené
sazby daně do druhé, tedy z 15 % na 10 %.
Nová cena za odběr pitné vody (vodné)
pro zákazníky na Frýdecko–Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku bude činit
45,21 korun za metr krychlový včetně 10 %
DPH, cena za odvádění a čištění odpadních
vod (stočné) bude nově 40,16 korun včetně
DPH. U vodného představuje snížení oproti
současné výši 2,06 koruny, u stočného 1,83
koruny. Souhrnně jde o pokles o 3,89 koruny včetně 10 % DPH. SmVak pro část Světlov.

Souhrnně činí nové vodné a
stočné 85,37 Kč včetně 10 %
DPH pro část Světlov.

Cena stočného kanalizace obce
Krmelín činí nově 42,71 Kč
včetně 10 % DPH
Cena vodného je pro celou obec
stejná 45,21 Kč včetně DPH
Zanedbali jste kvůli koronaviru
kontrolu kvality vody ve své
studni? Je nejvyšší čas pro
nápravu

Společnost VodoTech doporučuje majitelům studní provádět nejen pravidelné
čištění a údržbu, ale také věnovat pozornost kontrole kvality využívaných zdrojů. Argument uživatelů, že není potřeba
vodu ze zdroje testovat, protože dlouhodobé užívání se obešlo bez jakýchkoliv
zdravotních komplikací, a voda má navíc
vynikající chuťové vlastnosti, neobstojí.
Především děti a citlivější osoby mohou
být postiženy střevními či zažívacími problémy v případě výskytu bakterií fekálního
původu. Například při vypití vody kontaminované bakterií Escherichia coli, mohou
nastat zdravotní komplikace. A tato rizika

jsou vyšší především v obdobích, kdy do
studny přitéká více vody z okolí. Tedy například v obdobích jara, nebo vydatných
přívalových srážek.

Co má vliv na kvalitu vody
ve studni?

• Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
• Materiál využitý pro stavbu studny, vrty
a rozvody vody

Čištění dešťové kanalizace v obci

• Okolní prostředí – možná kontaminace
například ze zemědělské nebo průmyslové činnosti
• Geologické podloží – může mít vliv na
přítomnost manganu, železa a dalších
kovů
Veškeré další informace lze najít na webu
www.vodotech.cz
Foto: Mirka Pavlátková

Kanál dešťovka

Znečištění Machůvky dne 10. 6. 2020

Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2020
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ČOV - oleje a dešťovka
v důsledku nedodržování podmínek
pro vypouštění odpadních vod dochází na
ČOV Krmelín a kanalizačním řádu k neustálým problémům, které jsou způsobeny
vypouštěním oleje a tuku do kanalizace,
tak i napojením některých nemovitostí
nejenom splašky, ale i dešťovou vodou ze
střech domů.
Při užívání kanalizační přípojky je nutno
dodržovat všechna pravidla. Jedním z nich je:
zakazuje se vypouštět do kanalizace
látky, které nejsou odpadními vodami
nebo které mohou poškodit zařízení,
a to zejména oleje a tuky, a to včetně
rozpuštěných!
Obec Krmelín se zapojila do projektu
sběru potravinářského oleje a tuku do samostatných sběrných nádob. Nádoby jsou
umístěny v obci na čtyřech stanovištích,
a to: ulice Zahradnická u sběrného místa,
Stará cesta u zahradnictví R + R, Staroveská
vedle hostince Na Světlově, Brušperská
u domu Svazu chovatelů.
Potravinářský olej a tuk se do separačních nádob vkládá v uzavřených použitých
PET lahvích, nebo v jiném obalovém materiálu z PVC. Tyto nádoby slouží ke sběru
pouze potravinářského oleje a tuku.
Žádáme všechny občany, aby oleje

a tuky odkládali pouze do těchto nádob.
Děkujeme.

Dalším pravidlem, které je
nutno dodržet:
zakazuje se vypouštět do
splaškové kanalizace dešťové
vody (platí jen pro ČOV Krmelín která

má oddělenou kanalizaci, ČOV Světlov má
jednotnou kanalizaci).
Někteří občané vypouštějí do splaškové
kanalizace i dešťové vody, ty jednak zaplavují čističku odpadních vod a navyšují tak
náklady na provoz. Porušují tím podmínky
Smlouvy o odvádění odpadních vod, kde
je mimo jiné uvedeno:
Odběratel se zavazuje, že do veřejné splaškové kanalizace nebudou odváděny dešťové, drenážní nebo jiné
povrchové vody z objektů a pozemků
a rovněž vyhnilé splašky ze stávajících
žump a septiků. Rovněž je nepřípustné
vypouštět do veřejné splaškové kanalizace jakékoliv technologické vody v nesouladu s kanalizačním řádem.
Za porušení tohoto ustanovení budou
proti odběrateli vyvozeny sankce v souladu s platnými právními předpisy a uplatněny náhrady vzniklých škod.
Upozorňujeme, že v nejbližší době budou probíhat kontroly napojení dešťových
vod do kanalizačních přípojek.

Foto Yveta Kovalčíková

18

Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2020

Kontrolní prohlídka ČOV Krmelín
Foto Yveta Kovalčíková

Záchytný koš na hrubé nečistoty v přečerpávací
stanici kanalizace Krmelín
Foto Yveta Kovalčíková
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INFORMACE
Z KNIHOVNY
Tak jako každý rok, tak i letos, se čtenáři
nemusí bát, že bude knihovna o prázdninách zavřena.
Provoz knihovny v Krmelíně bude v červenci a srpnu nezměněn. Nadále však budou platit hygienické podmínky půjčování
knih. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Marie Vašicová

Podmínky půjčování knih

Je možno realizovat pouze výpůjčky
a vrácení knih, a to jen při dodržení přísných hygienických opatření. Místo u počítače, posezení k oddechu a odpočinkovou
zónu v dětské sekci není možno až do odvolání využívat.
Otevírací doba: pondělí, středa, pátek
od 16 do 19 hodin.
Při vstupu do knihovny je nutné mít
zakryté dýchací cesty a před kontaktem
s knihami provést řádnou dezinfekci rukou
(k dispozici před vchodem do knihovny).
Návštěvníci musí udržovat dvoumetrové
odstupy, v knihovně je vždy omezený počet osob, ostatní musí počkat na chodbě,
kde je připraveno sezení.
Nákazy prostřednictvím knih se naši
čtenáři nemusí bát. Dle stanoviska německého Spolkového institutu pro posuzování
rizik není přenos infekce přes knihy pravděpodobný, přesto se knihy po převzetí
knihovnou od zákazníka nechají 48 hodin
ležet v „karanténě“.
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Děkujeme za pochopení a prosíme
o dodržování stanovených pravidel a pokynů paní knihovnice.

Informace o sběru šatstva
DIAKONIE BROUMOV
Hlavní aktivitou Diakonie Broumov je
sběr použitého ošacení a dalších věcí – bot,
domácích potřeb, hraček a drobného vybavení domácností. Takto se věci ještě dále využívají a neskončí v popelnici a na skládce
jako odpad. Po roztřídění se textil zčásti expeduje do našich obchůdků a do charitativních organizací. To, co už nelze použít jako
oblečení se potom zpracovává dál a využívá se například jako úklidové pomůcky.
Vlivem mimořádných opatření vlády
v době nouzového stavu, klesly naše příjmy téměř na nulu. I přes veškerá úsporná opatření nebudeme bez vaší pomoci
schopni dostát svým závazkům. Abychom
mohli zachránit dlouholetou činnost sběru, kterou provozujeme pro občany zdarma, vyhlásili jsme veřejnou sbírku na zajištění svozové činnosti. Jakákoliv částka
nám může pomoci. Děkujeme všem, kteří
přispěli do naší veřejné sbírky.
Výši vybrané částky zveřejňujeme na
našich webových stránkách.
I nadále nám můžete přispět na pokračování svozů použitého šatstva. Účet pro
veřejnou sbírku je veden u České spořitelny a má číslo 50016–1302698349/0800.
Věříme, že společně s Vámi to dokážeme! Díky!

Ilustrační foto z třídění
textilu společnosti
Diakonie Broumov

Nová zubní pohotovost
v Ostravě
Městská nemocnice Ostrava Fifejdy, která zajišťovala zubní pohotovost ve Varenské ulici, k 30. 4. 2020 ukončila definitivně
tuto činnost.
Od 1. 6. 2020 lékařskou zubní pohotovost zajišťuje společnost AJNA dental clinic, s. r. o. na ulici Poděbradova 2738/16,
Ostrava.
Ordinační hodiny:
Pracovní dny: 18:00 hod. – 06:00 hod.
Sobota, neděle, svátky: nepřetržitě

Omluva redakční rady
Omlouváme se všem krmelínským občanům a příbuzným za článek v minulém
čísle Zpravodaje pod názvem „Vzpomínky“.
Došlo k přehození posledních tří fotografií,
které byly přiřazeny k údajům týkajících se
daných osob.
fotka u jména p. Kurovce (zde patří fotka uvedená u pana Kaloče),
fotka u jména p. Tošenovského (zde patří fotka uvedená u pana Kurovce)
fotka u p. Kaloče (zde patří fotka uvedená u pana Tošenovského)
Chyba vznikla při sazbě zpravodaje.
Děkujeme za pochopení

AKCE V OBCI
26. – 28. 6. Krmelínská pouť
29. 8.

Vdolekop

1. 8.

Den dětí + Rockshov

27. 9.

Podzimní obecní slavnost
+ Výplaz na K 1

POPLATEK Z POBYTU
Od 1. 1. 2020 vešla v platnost novela
Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která nahradila stávající poplatky za
lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity nově poplatkem z pobytu.
Rozšiřuje se tak okruh zařízení, která
podléhají výběru místního poplatku to
znamená, že tento poplatek se vztahuje
také na ubytování v soukromí (rodinné
domy, byty).
Plátcem místního poplatku z pobytu je
poskytovatel úplatného pobytu.
Zastupitelstvo obce Krmelín se na svém
zasedání dne 16. 1. 2020 usnesením č. 10
vydalo na základě § 14 Zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2020 o místních poplatcích.
Doporučujeme všem poskytovatelům
úplatného pobytu v obci Krmelín, aby se
podrobně seznámili s touto obecně závaznou vyhláškou.

Výpis z usnesení ZO
Výpis usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Krmelín konané dne 6. 5. 2020
ZO schvaluje:
• poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč (č. j. 286/2020),
200 000 Kč (č. j. 287/2020) a 150 000 Kč
(č. j. 288/2020) na předfinancování
výměny nevyhovujícího kotle na pevná
paliva za kotel na biomasu (č. j. 286/2020,
č. j. 287/2020) a za kotel plynový
(č. j. 288/2020) a schvaluje uzavření
smluv o poskytnutí návratné finanční
výpomoci.
• prominutí pohledávek za 1.pololetí 2020
ve výši 52 tis. Kč k nájemní smlouvě
č. 303/2003 z důvodu COVID 19
• Rozpočtového opatření č. 7/2020
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2020
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K. Sýkora
Proč jsem to udělal?

Po jednom dávném telefonátu
s PhDr. Ivo Stolaříkem (připravoval jsem
knihu „Patřili k prvním“) jsem se začal více
zajímat o osudy příslušníků Obrany národa. O naše proskovické bratry sokoly Matěje a Koutného i o Aloise Vávru. V Krmelíně
jsem později připomínal výročí jeho tragické smrti 18. 11. 1943. Ale nezapomínal
jsem ani na československého vojáka – samopalníka Andreje Babiče.
Jako občan, sokol a člen ČSBS považuji za svoji povinnost připomínat takovou
skutečnost, jakou je smrt československého vojáka v boji proti fašismu. Po výzvách
a bez konkrétních ohlasů jsem se rozhodl,
že Andreje Babiče připomenu podle možností, které mám a na které ještě stačím.
Nebyl jsem sám a udělali jsme to již potřetí.
Poprvé to bylo pojmenováním nové Aleje
Antonína Švehly a Gustava Habrmana
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v Polance n.O. A pak ke 100. výročí vzniku
republiky připomenutím Aleje osvoboditelů a budovatelů státu v Petřvaldíku.
Podklady a fakta o Babičovi byly. A přidal jsem další jméno. Krmelínští občané
a poutníci nyní mohou znát lépe staronové skutečnosti. Týkají se dvou konkrétních
mladíků, kteří zde 2. května 1945 padli. Na
Cigance (viz přílohy) jsou ty nejzákladnější
údaje o obou bojovnících. Válečný deník
1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR,
archivy nebo dobové kroniky emotivně
doplnil v r. 2005 osobně válečník generál
Mikuláš Končický na besedě ve Staré Bělé.
Samopalník Babič a dobrovolník Kotlář
ale taky prožili v těžkých válečných dobách
svoje rané mládí, které jim skončilo náhle
a definitivně 2. května 1945. Nezapomínejme na ně!
Karel Sýkora, Proskovice

MATEŘSKÁ škola
Jedeme dál…

Když jsme posílali příspěvek do minulého zpravodaje, nikdo z nás ještě neměl
tušení, že o 14 dní později se vše obrátí
vzhůru nohama a mateřské školy se díky
epidemiologické situaci zavřou stejně jako
školy základní. V tu chvíli všechny ovládla
obava o zdraví naše i našich blízkých.
Říkali jsme si, že to snad bude jen na
pár dní, ale nakonec to bylo na dva dlouhé
měsíce. Po pár dnech nám bylo po dětech
smutno. Paní učitelky tedy alespoň psaly
maily, posílaly dětem obrázky a tipy pro
zkrácení dlouhé chvíle. Rodiče a děti na
oplátku posílali fotky a pozdravy paním
učitelkám.
Letošní akce a plány (školku v přírodě,
výlet a spoustu dalších, jsme museli zrušit),
protose paní učitelky pilně připravovaly na
otevření školky a plánovaly projekty a programy na příští školní rok.
Bohužel jsme museli zrušit také den otevřených dveří připravovaný před zápisem
nových dětí. Abychom zájemcům částečně
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fotky archiv MŠ
Krmelínský zpravodaj
číslo
2/2020
Dětský –den
třída
Žlutá

nahradili návštěvu mateřské školy, připravili jsme alespoň krátkou videoprohlídku,
kterou naleznete na webu ms–krmelin.cz/
fotogalerie.
Uzavření se protáhlo a my jsme využili
této situace nejen k zajišťování desinfekčních prostředků, mýdel, rukavic, roušek
a dalších věcí, které budou potřeba po otevření, ale také k malování a opravám ve třídě Zelené. Hlavně zpočátku nebyly nákupy
těchto potřeb vůbec jednoduché, protože
všechny dodavatelské firmy hlásily, že je
zboží nedostupné. (Představovalo to hodiny hledání na internetu.) Nakonec se vše
podařilo zajistit, všechny prostory i hračky
mateřské školy byly vydesinfikovány nejen
desinfekčními prostředky, ale také ozonizérem, který nám zapůjčil zřizovatel. Na
základě doporučení MŠMT jsme zajistili
podmínky pro provoz. Od 11. 5. jsme otevřeli mateřskou školu pro děti rodičů zaměstnaných v integrovaném záchranném
systému a sociálních službách. O týden
později, tedy 18. 5. už byla mateřská škola
otevřena pro všechny děti.
I když musíme dodržovat určitá omezení, snažíme se, aby vše bylo jako dřív. Děti
si užily v mateřské škole Den dětí, v každé třídě jej paní učitelky připravily podle
svých představ. V červnu nás ještě čekají
netradiční vystoupení pro rodiče a pasování předškoláků, letos vše ve venkovních
prostorách, na zahradě mateřské školy.
Prázdninový provoz nás čeká v měsíci
srpnu. A po prázdninách se budeme těšit
na všechny děti. Našim předškolákům přejeme pohodový vstup mezi „velké“ školáky.
A my, kteří zůstáváme, prostě JEDEME
DÁL…!!!
Bc. Ilona Galiová, ředitelka školy

Hry na hřišti v době
nouzového stavu dětský
den s příšerkami třída
Červená

I roušky jsme se
naučili nosit, jdeme na
zmrzlinu třída Zelená

Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2020
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Hry venku nás baví - dětský den třída Žlutá

Dětský den s příšerkami třída Červená
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Den dětí ve školce třída Žlutá

Den dětí- sladká odměna
v cukrárně Pod kaštanem Krmelínský zpravodaj – číslo
2/2020
třída
Zelená
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Naši budoucí prvňáčci

Vystoupení budoucích prvňáčků na zahradě MŠ
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Vystoupení budoucích prvňáčků
pod vedením paní učitelky
Marie Vašicové
Foto Yveta Kovalčíková
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Základní škola
Život v karanténě

Karanténa mi vzala hodně věcí – soutěže, chvíle strávené s přáteli, tréninky a školu. Naopak jsem byla více se svou rodinou.
V karanténě jsem se nudila. Jsem moc
ráda, že jsem zpět ve škole. Moc mi všichni chyběli. Je mi líto, že si nemůžeme užít
více poslední rok, co jsme spolu. Mám vás
všechny moc ráda.
N. Adámková, 5. ročník
Chyběli mi kamarádi, zbytek rodiny
a škola. Učit se doma je nudné. Docela
jsem zlenivěla. Doufám, že se země uklidní a budeme opatrnější.
N. Ježová, 5. Ročník
Coronavirus mě omezil ve všech zájmech, které mám – výlety, kino, bazén,
dětská centra, kam chodím
ve špatném počasí, jízda na
kole, hřiště. Hlavně mě mrzelo, že jsem nemohla do školy
a za kamarády. Nakupovala
mamka, tak jsem jí vždycky
napsala, co potřebuji koupit, abych se doma nenudila.
Hodně nás s rodiči štvalo, že
jsme nemohli za dědou, že
nás nemohl nikdo navštívit.
K. Dluhošová, 5. ročník
Karanténa mi přinesla více
času na kočky. Více jsem četla a malovala. Mohla jsem jít
později spát a později vstávat.
Vzala mi neomezený pohyb
venku. Nemohla jsem se vídat s kamarády. Nejezdili
jsme na výlety. Méně jsme
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navštěvovali druhou babičku a dědu. Zrušili kroužky, školní aktivity a soutěže. Nastaly problémy s přijímačkami.
A. Gembčíková, 5. ročník
Karanténa mě hodně poučila o tom, že
bychom si měli vážit každé maličkosti. To,
co jsme dříve brali za samozřejmé, jsme po
tyto dva měsíce neměli. Museli jsme dodržovat přísnou hygienu, což pro některé
bylo těžké dodržet.
P. Kovalčík, 5. ročník

HLEDEJ PRAMEN VODY

U příležitosti Světového dne vody připravila společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. (OVAK) ekologický projekt
Hledej pramen vody. Ten je určen pro žáky
4. a 5. tříd ostravských základních škol.

Projekt je zábavnou formou s motivací
soutěže, která má mladší generaci říci, že
voda je nejcennější tekutina a je třeba s ní
podle toho nakládat a chránit její zdroje.
První část projektu je teoretická a je vyhlášena u příležitosti Světového dne vody
(22. 3.). Každá úspěšně zaregistrovaná třída obdržela začátkem března 2020 celkem
4 soutěžní úkoly souvisejících s tématem
„voda“. Jejich úspěšné, skupinové školní či
domácí, vyřešení bylo vstupenkou do velkého finále.
Tohoto projektu se zúčastnila i 5. třída krmelínské školy (ÚHOŘI). Úspěšně se
probojovala do finále mezi 8 nejlepších
škol. Konečné rozhodnutí o vítězi padne
17. 6. 2020.
R. Tylečková, tř. učitelka 5. ročníku

Zpátky ve škole

Po dlouhých 2 měsících se děti a učitelé
opět setkali ve škole. Sice v menším počtu
a s povinnými rouškami, ale šťastni ze setkání s kamarády.
My učitelé jsme získali mnoho nových
zkušeností s moderními technologiemi,
které nám budou sloužit i v dalším období,
nejen v době pandemie.
Ve škole proběhlo také „rouškové“ třídní
focení. Pro tuto akci děti dostaly čisté bílé
roušky, které si každý vyzdobil podle svých
představ.
Nevím, jak ostatní, ale prvňáci už se těší
na září, kdy se uvidí se všemi spolužáky.
Mgr. Jarmila Adámková

Výuka s paní učitelkou Mgr. Romanou Tylečkovou
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Vzdělávání v době
koronavirové
V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v Evropě při výskytu
onemocnění způsobené koronavirem COVID – 19 zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření,
kterým zakázalo od 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů ve všech typech
škol. Bezprostředně poté proběhla v naší
organizaci mimořádná pedagogická rada,
na které tým pedagogických pracovníků
krmelínské školy připravil strategii dalšího
vzdělávání. Strategie byla na pravidelných
poradách postupně přizpůsobována vývoji situace.
Třídní učitelky postupně rozšiřovaly
spektrum možností, jak žáky školy v době
mezi 11. 3.–25. 5. 2020 vzdělávat. Počáteční zasílání emailů s podrobně rozepsaným plánem učiva v hlavních předmětech
(tj. v jazyce českém a anglickém, matematice, prvouce, vlastivědě, přírodovědě) a scanů s řešením bylo postupně doplňováno
o podpůrné materiály (online cvičení),
konkrétní odkazy na vzdělávací weby (nns.
cz, umimeto.org, umimematematiku.cz,
umimecesky.cz), vzdělávací videa vztahující se k učivu z youtube.com, autorské podcasty (audiozáznamy jednotlivých učitelek
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jako vysvětlení k řešení úkolu a následná
zpětná vazba k odevzdanému úkolu), telefonickou komunikaci s rodiči (mobilní
operátoři, WhatsApp), osobní emailovou
komunikaci s žáky 4. a 5. ročníku, zveřejňování prací žáků na stránkách třídy školního webu zskrmelin.cz, společné setkávání
několikrát v týdnu na GoogleMeet/Google
Classroom (třídnické hodiny, konference,
online výuka).
Od 25. května 2020 se základní školy
otevřely pro žáky z 1. stupně při dodržení
stanovených podmínek z dokumentu Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže
ze dne 30. 4. 2020 Ochrana zdraví a provoz ZŠ pro období do konce školního roku
2019/2020. Přestože účast na vzdělávacích
aktivitách nebyla stanovena jako povinná,
do krmelínské školy se na prezenční výuku
vrátilo 78 % našich žáků. Do ukončení školního roku 30. 6. 2020 je žákům, kteří zůstali
doma, dále třídními učitelkami poskytována podpora distanční formou.
Závěrem děkuji všem svým zaměstnancům za úspěšné splnění celé řady nových
úkolů a výzev, před které je celosvětová
pandemie postavila. Děkuji rovněž zákonným zástupcům, kteří pomáhali třídním
učitelkám a spolupodíleli se na vzdělávání
svých dětí.
Mgr. Dušan Ignačík, MBA – ředitel školy

Kluci s paní
učitelkou
Mgr. Pavlou
Lejskovou

Rouškování

Při společném pokusu
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Páťáci

Třídní focení v rouškách - poznáme se?
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Třída Mgr. Yvony Voráčové

Mgr. Elizabeth Dostálová a čtvrťáci
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HASIČI Krmelín
Spolkový život

V průběhu března vpadla na našich životů, v souvislosti s nákazou COVID–19,
rozsáhlá hospodářská a společenská opatření, která se zásadním způsobem dotkla
každého z nás. Spolkový život stejně jako
osobní nás všech se jako by zastavil a mnozí tak měli čas na vše, co odkládali, nebo
využili situace a uskutečnili změny, či něco
nového, jiného, aby nějakým způsobem
přečkali toto nepříznivé období.
Spolky měly výrazně omezeny své aktivity, neprobíhala žádná cvičení, školení,
zákazy velice citelně ovlivnily možnosti
uskutečňovat akce, hasiči od vyhlášení
zákazů nepořádali plánované akce jak po
členy, velikonoční uzení, výšlap na Prašivou, tak i další společenské akce – stavění
máje a pohárové soutěže MH a dospělých,
byly zrušeny další akce, od uzlové a hadicové štafety, hasičské čvachtání a odborky,
jarní část soutěže Plamen a z ligových soutěží byly odloženy začátky MSL mládeže,
soutěže netradičních soutěží a ostatních
regionálních soutěží, včetně těch celorepublikových. Nebylo možné se scházet,
potkávat se, dříve tak běžná věc a v našem
případě v průběhu probíhající rekonstrukce Hasičského domu, do doby její ukončení, a po částečném uvolnění ani zde.
Teprve od 18. 5. 2020 se postupně obnovila činnost MH a od 25. 5. 2020 i ostatní
činnost sboru. Dětské kolektivy se začaly
znovu připravovat na zvládání požárního
útoku, což je hlavní disciplína, která by
v případě soutěží Plamen byla jen jednou
z mnoha, ale v současné době se stala jedinou, v níž probíhají Ligové soutěže (MSL
MH), případně pohárové soutěže v požárním útoku, do ligy nezařazené. Přípravu
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zahájily dvě družstva mladších a starších
žáků. Družstvo dospělých obnovilo činnost
až v závěru května, vedoucím družstva byl
uspořádán nábor nových členů k doplnění
a teprve se ukáže, kteří zájemci se do nich
zapojí. Rekonstrukce hasičského domu byl
ukončena v průběhu dubna a postupně se
začaly zpět stěhovat vybavení zásahové
jednotky a později i sportovních kolektivů.
Plánované akce, které byl představeny pro jarní období neproběhly, nicméně
v souvislosti s uvolňováním opatření se
budou v obci pořádat společenské akce,
na nichž se budeme podílet jak organizačně, tak např. přípravou jídla.

Zásahová jednotka

Rekonstrukce hasičského domu se
samozřejmě týkala i garáže Hasičského
domu, nicméně pro nemožnost parkovat
vozidla pod jinou střechou než zde, probíhal přesun techniky na denní bázi. Ráno
byly vozidla dle potřeby vyvezeny před
garáž ven a po skončení prací opět zavezeny zpět do garáže. Akceschopnost výjezdu jednotky tak nebyla přímo omezena.
Tato okolnost byla určitě pozitivní a ukazuje na dobré zvládnutí celé organizace
opravy stavebními firmami ve spolupráci
s veliteli a strojníky zásahové jednotky. Ale
ani krize koronaviru neomezila nezbytnou

činnost jednotky. Obecní úřad pro jednotku
zajistil potřebné množství dezinfekčního
roztoků a prostředků na zabezpečený výkon
činnosti vč. několika ušitých roušek. Z Krajského úřadu MSK ve spolupráci s HZS MSK
jednotka dostala darem filtry a přechodky
k naším maskám na zásah s osobou nakaženou nebo jen podezřelou na onemocnění
COVID–19. V uplynulém období zajišťovala
zpravidla technické pomoci různého druhu, čištění a protlaky kanalizací, požární asistence a další. V následujícím čase se chceme věnovat doškolování témat a výcvikům,
které nebylo během epidemie možno provádět a dovybavení prostor po rekonstrukci hasičského domu.
Velitel JSDH Ing. Lukáš Jarecký
Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno na
internetových stránkách spolku na adrese
http://sdhkrmelin.cz, kde najdete informace
články, fotografie, odkazy na videa a další.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

Mikiny a trička - dotace
z Moravskoslezského kraje
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Úklid hasičské zbrojnice po rekonstrukci
fotky Yveta Kovalčíková

Pomoc hasičů při čištění splaškové kanalizace
na ulici Benátské

38

Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2020

JSDH Krmelín při
odstraňování spadlého
stromu v katastru
obce Stará Bělá
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Zaplavená
přečerpávací
stanice č 1 čističky
odpadních vod
Krmelín dne 19. 6.
2020
foto Yveta
Kovalčíková

Pod dohledem
Jakuba Matušinského
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Pytlování šlo klukům hravě

Zásahová jednotka JSDH Krmelín po náročných
třech dnech v akci stále s úsměvem
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SKAUTI
Ani my skauti jsme
v tzv. době koronavirové nezaháleli. Dokončili
jsme práci s odpočívadly v obci. Každou lavičku si vzala dvojice vedoucích, a ti ji měli
od té doby na starost. Všichni to vzali velice
zodpovědně, a tak jsou teď lavičky ošetřené proti škůdcům a také nově natřené.
Se schůzkami jsme to měli poněkud
těžší, ale i tak jsme všechno zvládli. Během
karantény jsme si museli vystačit se schůzkami na dálku, které jsme se skauty provozovali online. Našim světluškám jsme každý pátek posílali programy na doma, aby

s námi zůstaly v kontaktu, a mohly pokračovat se skautskou činností i bez nás.
Teď už ale máme schůzky normálně,
scházíme se zase u nás v klubovně. Většina
programu ale stejně zatím probíhá venku,
abychom dodrželi rozestupy dvou metrů.
Celkově se snažíme dodržovat všechna
opatření, a poctivě dezinfikujeme.
Taktéž plánujeme zakončení školního
roku společně s vyhlášením vítězů letošních etapových her. Ti nejlepší se mohou
těšit na odměny, a ti ostatní si přijdou alespoň opéct špekáček, a popovídat si s kamarády.
Vedení oddílu už chystá tábor, a všichni se moc těšíme. Téma je tradičně tajné,
účastníci se ho dozví, když dojedou do tábora.
Karolína Jarolímová

Nátěr posezení na cyklostezkách
kolem Krmelína

Skautky do toho daly všechno
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Pro Skauty práce i zábava

Před a po
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TJ SOKOL Krmelín
Také naši činnost v posledních měsících
postihla vládní nařízení o zákazu všech
akcí, takže činnost všech oddílů a zájmových sportů v hale byla přerušena.

21. května proběhla se zástupci oddílů
Valná hromada, na které jsme vyhodnotili
činnost TJ Sokol Krmelín v uplynulém roce
a stanovili si cíle do další činnosti.

Výbor TJ však nezahálel a jakmile bylo
povoleno setkávání menších skupin, začali
jsme uskutečňovat některé z našich plánů.
Vybrali jsme firmu na opravu střechy nad
starou tělocvičnou, která v této době právě
probíhá, pracujeme na ozvučení venkovního hřiště, ale hlavně jsme brigádně opravili a natřeli lavičky v hledišti. Tímto bychom
chtěli poprosit návštěvníky a sportovce na
hřišti, aby lavičky využívali jen k sezení.
Začátkem května začaly tréningy sportovních oddílů registrovaných sportovců,
tj. házená, futsal, karate a stolní tenis. Tyto
oddíly mají zrušeny a anulovány všechny
soutěže, a tak se pomalu připravují na novou sezónu.

Krmelínská pouť

Od konce května již začali sportovat
i zájmové sportovní oddíly – cvičení žen,
jóga a aerobik a obnovily se všechny pronájmy. Sportovní činnost se pomalu rozbíhá a doufáme, že v září bude již všechno
v naprostém pořádku a budeme sportovat
jako dřív.
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Na poslední víkend v červnu opět připravujeme pro širokou veřejnost tradiční
„pouťové“ dny.
Začneme v pátek 26. 6. od 20:00 hodin
pouťovým karnevalem se skupinou HEC
a discotékou Marcela Matušinského.
V sobotu nás od brzkých odpoledních
hodin čekají exibiční zápasy v házené minižáků, mladších žáků, starších žáků i žaček
a mužů. Mužstva se utkají v zápasech proti
Paskovu, Bohumínu a Klimkovicím. A možná že bude i futsal.
Od 20:30 hodin se můžete těšit na letní
kino s populárním filmem „Ženy v běhu“.
Neděle bude patřit především našim
nejmenším. Čekají je kolotoče, výstava
hasičské techniky a zábavné odpoledne
s klaunem Hopsalínem.
Po všechny dny se budete moci občerstvit lahodným mokem a najde se i něco
pro hladová břicha.
Už se na vás moc těšíme, přijďte se pobavit s náma.

Foto Ing. Kamila Balcarová

Prázdniny

během prázdnin se
můžete těšit na tradiční Rockshow a také na 3.
Ročník fotbalového turnaje – Vdolekop. Uskuteční
se v sobotu 29. 8. Registrace mužstev (5+1), bude
probíhat do 20. 8. na tel.
č. 773 796 864 u Milana Turčíka. Poté se upřesní začátek turnaje.
Na závěr bych chtěla
všem dětem popřát krásné prázdniny plné sluníčka, dospělým zaslouženou
dovolenou a nám všem
hlavně zdraví. A nezapomínejte volné chvíle trávit
sportem, protože ve zdravém těle – zdravý duch.
Lenka Zborovská
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2020
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foto s účastníky,
autor fotky Miroslav Sinér

Tělocvičná jednota Sokol – oddíl tenisu
Letošní tenisová sezóna, i když vypadala začátkem jara velmi špatně, karanténa,
zákaz sportovních i společenských akcí,
tak se nám nakonec podařila nastartovat
naší tradiční sportovně společenskou akcí
„Vítání jara“ v sobotu 6. 6. 2020. Sportovního programu, který představuje turnaj ve
čtyřhrách, se zúčastnilo 16 hráčů. Tři ženy
a třináct mužů, dvojice byly losovány, ženy
si mohly vybrat své partnery tak, aby byly
všechny dvojice sportovně co nejvíc vyrovnané. Akci jsme měli plánovanou už 23. 5. ,
ale kvůli počasí jsme ji ještě dvakrát posunuli. Nakonec se nám to vyplatilo. V sobotu
bylo ideální počasí, jak pro hru tenisu, tak
pro následné společenské posezení pod
pergolou, kde se nás postupně sešlo kolem třiceti. Sportovní část má i své vítěze,
již po několikáté vyhrála dvojice Petr Sikora a Jan Odehnal. Společenská část vítěze
nemá, vyhráli všichni, protože pochutiny,
které účastníci připravili, byly všechny vynikající.
Ing. Jiří Boček
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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

Arnika vás zve na Tour de aleje 2020 -

cyklojízdu na podporu stromů a alejí v Poodří
Pohodová cyklojízda pro celou rodinu
startuje v sobotu 18. července. Trasy čtvrtého ročníku začínají v Suchdole nad Odrou, akce proběhne pod záštitou starosty
pana Richarda Ehlera. Cyklisté startovným
přispějí na výsadbu stromů a alejí, ořezy
vrb a ochranu vzácného brouka páchníka
v CHKO Poodří.
Na malé i velké cyklisty čeká jízda za
stromy a alejemi podél meandrů Odry
s naučnými zastávkami. Trasy vedou převážně cyklostezkami nebo silničkami III.
třídy. Některé úseky cyklostezky vedou

PODĚKOVÁNÍ

„Dne 5. 6. 2020 v brzkých ranních hodinách se stal naši mamince při své pravidelné návštěvě místního pekařství úraz,
kdy zakopnutím kousek před cílem cesty upadla a vážně si zranila pravou paži.
Díky našim milým spoluobčanům, paní,
která rozváží noviny a slečně, která je také

loukami. Na komentovaných zastaveních
se účastníci dozví mnoho zajímavého
o stromech a jejich obyvatelích. Na výběr
je Machr trasa o délce asi 30 km nebo junior trasa o délce asi 15 km.
V cíli budou čekat výtvarné dílničky,
soutěže, kvízy a výstava o ochraně alejí.
Děti se mohou těšit na divadelní pohádku a pásmo písniček od Milana Šťastného.
A na závěr celého dne proběhne slosování
startovních čísel o spoustu výher. Hlavní
cenou bude dětské kolo 4Ever.

obyvatelkou naší obce na ulici Proskovické, byla mamince poskytnuta pomoc
a potřebná péče, byli jsme jimi kontaktování o závažnosti situace a následně jsme
zajistili převoz do fakultní nemocnice.
Děvčata velice děkujeme, mějte se
moc hezky.
Martin a Silvie.“
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2020
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Zahrádkáři
Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor!
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

„MOJE ZAHRADA“
Český zahrádkářský svaz v Krmelíně vyhlašuje amatérskou fotografickou soutěž
s názvem „Moje zahrada“. Přivítáme jakékoli fotografie – celkové záběry i detaily
v elektronické i tištěné podobě. Jistě na-

Foto PaedDr. Hana Černíková
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jdete na vaší zahradě hodně zajímavých
záběrů, o jejichž kouzlo se rádi podělíte.
Nejlepší fotografie budou oceněny
a většina vystavena na podzimní zahrádkářské výstavě.
Vaše snímky posílejte na
email: hana cernikova5@seznam.cz, nebo
na adresu H. Černíková, Okrajní 246,
Krmelín.
Za výbor ČZS PaedDr. Hana Černíková

Včelaři
Spolek Včelařů Krmelín

Louky jsou již v plném květu, a zanedlouho nám vrcholí včelařské léto.

Jak to vypadá se včelkami?

Počasí nám včelařům opravdu přeje.
Včely jsou v plném rozvoji, a včelaři mají
plné ruce práce. Včelaři rozšiřují zbylá včelstva, která uhynula v podivné zimě bez
sněhu.
Úhyn včelstev byl během podzimu,
zimy i jara. Důvody se zabývali nejen odborníci, ale i celá sdružení. Nacházela se
místa, kde uhynulo 90% celkové populace
včel. Příčinou byl s největší pravděpodobností opět nechvalně známý parazit kleštík
včelí (Varroa destructor), jako přenašeč
dalších virových nákaz.
V našem sdružení tak vysoké ztráty
nebyly. Pokud včelař provedl dodatečná
preventivní opatření, byl rozvoj včelstva
zachráněn.
O to výraznějším překvapením byla bohatá jarní snůška medu.
Med je převážně květový, s tmavší zlatavou barvou, kterou ovlivnila krátká medovicová snůška z javorů. Poměr jednoduchých cukrů (fruktózy; glukózy) a množství
pylu nám ovlivňuje tuhnutí medu a jeho
následnou krystalizaci. Takový med nebyl
upravovaný, ani přehřátý, jak můžeme vidět „čerstvý med“ v obchodních řetězcích.
Zákazníci draze kupují v prodejnách
zdravé výživy květový pyl, který následně

Foto Pavel Holík

konzumují. Tento produkt nemohou řádně
využít, protože naše trávící soustava nám
to neumožní. Pouze včely mají enzym v hltanových žlázách, který je schopen pylové
zrnko štěpit. Koncentrací těchto šťáv vzniká med. Následně jej lidé mohou v potravě
zužitkovat s přínosem pro sebe.

A co je vlastně med?

Podle vyhlášky 76/2003 Sb. je medem
potravina přírodního sacharidového charakteru, složená převážně z glukózy, fruktózy, organických kyselin, enzymů a pevných částic zachycených při sběru sladkých
šťáv květů rostlin (nektar), výměšků hmyzu
na povrchu rostlin (medovice), nebo na
živých částech rostlin včelami (Apis mellifera), které sbírají, přetvářejí, kombinují
se svými specifickými látkami, uskladňují
a nechávají dehydratovat a zrát v plástech.
… proto výrobky od babičky tzv. pampeliškový med, žádným „medem“ není, ale
je to pouze cukerný sirup s příchutí pampeliškových květů.
Lidé se od nepaměti snaží přírodu napodobit, nahradit ji ale nedokážou.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří ponechávají nepokosená místa. Ty jsou dostatečným útočištěm pro veškerou hmyzí říši.
Těšíme se proto z darů, které nám příroda poskytuje.
Radek Tříska
Krmelínský zpravodaj – číslo 2/2020
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Koronavirus a svatá Korona

I pro nás farníky byl nouzový stav těžkým obdobím, protože nemohly být
slouženy mše svaté a my se nemohli společně setkávat. Tato situace byla pro nás
velkou výzvou pro společnou modlitbu
v rodinách. Otec biskup nám posílal slova povzbuzení a texty k nedělní modlitbě
v rodině. Také jsme mohli být účastni mší
svatých přes média, což nás velice povzbuzovalo. Papež František vyzval všechny
věřící ke každodenní modlitbě růžence za
ukončení epidemie, za všechny nemocné,
trpící a zdravotníky.

Sv. Korona

Velkým překvapením pro nás všechny
bylo zjištění, že v hlavním oltáři našeho
farního kostela ve Staré Bělé byly v roce
1801 uloženy ostatky sv. Urbana, sv. Vitališe a sv. Korony, mučednice z prvních staletí
křesťanství, která je vzývána jako patronka
proti epidemiím.
Z historických pramenů víme, že Korona zemřela jako mladá vdova mučednickou smrtí během pronásledování křesťanů
ve 3. století za císaře Diokleciána. Uctívání
sv. Korony, podobně jako koronavirus, přítomný v mnoha zemích po celém světě,
„překročilo hranice“. Legenda o této mučednici z pozdního starověku je známá
v Asii, Africe i Evropě.
Ostatky sv. Korony se nacházejí také
v chrámu sv. Víta v Praze, které tam nechal
umístit ve 14. stol. císař Karel IV.
Z tohoto století pocházejí důkazy o uctívání této světice v Bavorsku, v Čechách,
Dolním Rakousku atd. Tam, i v dalších ob-
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lastech světa, je sv. Korona uctívána jako
patronka proti epidemiím, nepříznivému
počasí a je také symbolem vytrvalosti ve
víře.
Svatá Korono, patronko proti epidemiím, chraň nás svou přímluvou v době
epidemie koronaviru a zároveň posiluj
naši víru, aby v utrpení nezeslábla, ale byla
schopna druhé těšit a jim pomáhat.

Pouť k sv. Janu a Pavlu

Zveme vás všechny na slavnostní mši
svatou v neděli 28. června 2020 v 8.45 hodin do našeho kostela.

Poutní mše svatá na
Krmelínském kopci

Na svátek Povýšení svatého Kříže v neděli 13. 9. 2020 bude na Krmelínském kopci sloužena poutní mše svatá. Jste všichni
srdečně zváni.

Kominictví
Radovan Polakovič
IČO 74447971, mobil 605 37 97 99

• Kontrola spalinových cest 330 Kč
• Frézování a vložkování komínů
• Čištění komínů a kouřovodu
• Veškeré kominické práce

Evropský den proti vloupání
MS kraj – zabezpečení bytů,
domů či chat…nejen před
dovolenou
S blížícím se obdobím prázdnin a u příležitosti Evropského dne proti vloupání,
který letos připadá na 17. června, chtějí
moravskoslezští policisté připomenout
důležitost zabezpečení bytů, rodinných
domů, ale i rekreačních chat před vloupáním. Preventivní rady je žádoucí aplikovat
během celého roku, byť období dovolených je z pohledu uvedené kriminality
„rizikovější“. Více k Evropskému dni proti vloupání zde: https://www.policie.cz/
clanek/evropsky-den-proti-vloupani-roku-2020.aspx.
…v době, kdy poškozená spala, měl
pachatel upraveným předmětem otevřít
neuzamčené vstupní dveře bytu nacházejícím se v panelovém domě na Ostravsku
a z předsíně odcizit kabelku. V té se nacházela peněženka s osobními doklady,
platebními kartami, finanční hotovostí
a dalšími osobními věcmi. Poškozená vyčíslila škodu na odcizených věcech na téměř dvanáct tisíc korun…
Za prvních pět měsíců letošního roku
policisté v Moravskoslezském kraji registrovali okolo dvou stovek případů vloupání do bytů, rodinných domů a víkendových
chat. V porovnání se stejným obdobím
roku 2018 a 2019 jsou údaje obdobné.
Rovněž předmět zájmů ze strany pachatelů se za poslední dobu nemění. Převládá
finanční hotovost, šperky z drahých kovů či
menší spotřební elektronika (notebooky,
mobilní telefony, tablety či fotoaparáty).
Moravskoslezští policisté různorodou
formou působí na širokou veřejnost při
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osvětě a předávání preventivních rad a informací v souvislosti s předcházením uvedené trestné činnosti. Zmínit lze kontrolu
chatových oblastí, dohled při běžném výkonu služby či realizaci přednášek nebo
mediální výstupy. I přes uvedené nelze
vloupání zcela vyloučit. Avšak existuje několik možností preventivního charakteru,
kterými ho lze ztížit či od něj zcela odradit.
Jedním z nástrojů prevence majetkové
trestné činnosti uvedeného charakteru je
projekt Policie České republiky a Ministerstva vnitra České republiky s názvem
„Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě
i svým sousedům“ představený veřejnosti již v roce 2018, který byl v dalších letech
aktualizován. V rámci něj mohou občané
využít mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte se“, která rovněž prošla „vylepšením“
(více na: https://www.policie.cz/clanek/
novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx).
Závěrem moravskoslezští policisté uvádějí některá preventivní doporučení:
• Při zabezpečení objektu je vhodné
kombinovat mechanické a elektronické
prvky.
• Neupozorňujte na svou nepřítomnost,
například na sociálních sítích.
• Při odchodu objekt řádně zajistěte
(uzavřít okna, uzamknout dveře, použít
mechanické prvky, případně zapnout
alarm), rovněž i při krátkodobém opuštění objektu (například při práci na zahradě apod.).
• Uklízejte na pozemku a udržujte přehledný prostor před objektem.
• Cennosti nedávejte na odiv, chraňte je,
pořiďte si jejich soupis, fotografie, myslete na pojištění.

• Určitou výhodou mohou být dobré sousedské vztahy. Je důležité nebýt lhostejní k ostatním, pomáhat si, a také všímat
si podezřelých osob či vozidel.

Další hodnotné informace mohou občané získat na internetových stránkách
www.stopvloupani.cz
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