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Slovo starostky

Vážení občané,
jakmile se objevilo sluníčko, hned se 

zdá vše veselejší a  vypadá to, že nejhorší 
období doby „covidové“, máme za sebou. 
Nasvědčují tomu i statistiky počtu nakaže-
ných, a tak doufám, že si léto budeme moci 
užít téměř bez omezení.

Stavební práce na obecních projektech 
běží na plné obrátky a další budou co nevi-
dět také zahájeny.

Chodníky
Co se týče přípravy nových projektů 

v  obci, mělo toto období negativní vliv 
zvláště na jejich schvalovací proces na 
stavebních úřadech, především ve Frýd-
ku Místku a bohužel tento stav přetrvává, 
týká se to především nové komunikace na 
ulici Luční a  chodníku na Paskovské. Pře-
ložky sloupů na ulici Paskovské by měly 
začít v nejbližších dnech.

Chodník Kostelní – Školní  – stavební 
úřad vydal stavební povolení, ale v zákon-
né lhůtě podali připomínky někteří obyva-
telé ulice Kostelní a řízení bylo zastaveno. 
Proběhlo místní šetření a  stavební úřad 
znovu vydal stavební povolení, čekáme na 
nabytí právní moci.

Chodník U Paleska je schválen a v nej-
bližších dnech začne výběrové řízení na 
zhotovitele.

Chodník I/58 Staroveská úspěšně po-
kračuje, stavba by měla být dokončena 
koncem července.

Projektová dokumentace chodníků 
na ulicích Benátská, Školní a Světlov-
ská – byla zpracována studie variantních 
řešení, po rozhodnutí, kudy chodníky po-
vedou, začal projektant pracovat na finál-
ním projektu.

Projektová do-
kumentace na 
novou školní dru-
žinu  – získali jsme 
na projekt z Morav-
skoslezského kra-
je dotaci 400 tisíc 
Kč, momentálně 
probíhá příprava 
na výběrové řízení 
projektanta.

Hřbitovní zeď
Práce se konečně rozběhly, stavba se 

však protáhne do konce prázdnin, a  to 
z důvodu špatného počasí, problémy, které 
firma řešila v  souvislosti s  covidem i  více-
pracemi na projektu. Po 3 letech se poda-
řilo přivést k  pozemku elektřinu, následně 
dojde k napojení márnice.

Zdravotní středisko
Rekonstrukce se blíží ke konci, začaly 

dokončovací práce, bohužel neustále se 
potýkáme s  nepředpokládanými problé-
my vyplývajícími ze stavby, která byla rea-
lizována v akci Z.

Oprava dešťového propustku 
Na Skalce

Firma Konstruktial,  s.  r.  o., provedla 
opravu dešťového propustku jak z důvodu 
jeho zanášení, tak z důvodu bezpečnosti, 
zvláště cyklistů a  prudkého svahu ulice, 
byla nainstalována svodidla.

Zkapacitnění dešťové 
kanalizace na ulici Bělská

Zvláště loňské červnové přívalové sráž-
ky ukázaly na problém s  kapacitou deš-
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ťové kanalizace na ulici Bělské. Kamerové 
zkoušky jen utvrdily, že letitá kanalizační 
síť není v dobrém stavu a výstavba kruho-
vého objezdu také částečně omezila přiro-
zený rozliv dešťové vody. Proto proběhlo 
zkapacitnění této kanalizace. Akci financo-
vala obec spolu s MS krajem.

Rozšíření hřišť v obci
Workoutové hřiště začala firma Colmex 

stavět 19. 4. Bohužel z důvodu poškození tří 
strojů není předáno, stroje jsou znovu objed-
nány, firma čeká se na dodání komponentů. 
Z tohoto důvodu má být hřiště dokončeno až 
v druhé polovině července. Zvažujeme jeho 
otevření za dodržení určitých podmínek. 
Stavba hřiště u  školy a  před OÚ má začít 
21. června.
Sběrné místo

Proběhlo výběrové řízení na výběr do-
davatele nových kontejnerů, vítězem je fir-
ma SDO Technika s. r. o, která nám dodávala 

i kompostéry a štěpkovač, cena 394 823 Kč 
včetně DPH. a  výběr zhotovitele opravy 
plotu, vítězem firma Vítězslav Kanclíř, cena 
258 849 Kč včetně DPH. Na tuto akci jsme 
získali dotaci 85 % 556 621 Kč

V  provozovnách musela být oprave-
na z  důvodu havarijního stavu střecha, 
opravu provedla firma Petra Tataje v ceně 
474 700 Kč bez DPH

Zásilkovna Z BOX
Umístění boxu bylo konečně realizová-

no. Aktivace boxu bude spuštěna 21. červ-
na  2021. Umístění Z  boxu je zdarma na 
pozemku obce.

Kronika
Nechali jsme digitalizovat poslední dvě 

kroniky od roku 1945 do současnosti. Kro-
niky budou k dispozici na webu obce.

Umístění „Z Boxu“ na ulici 
Zahradnické

Oprava prolézaček
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Oprava prolézaček u školy
Vzhledem k  nadměrnému užívání pro-

lézaček dětmi v  době pandemie, muselo 
dojít k opravě některých částí sestavy.

Chápu opotřebení prolézaček, je ovšem 
smutné, že některé části prolézaček byly 
poničeny dětmi záměrně.

Stav pozitivně testovaných od 
začátku pandemie

K  13.  6.  2021 je 368 pozitivně testova-
ných od začátku pandemie, momentálně 
v léčení je jeden. Další informace podává-
ní statistiky o vývoji pandemie v kraji bylo 
pozastaveno.

Mimořádná událost
Dne 15. 6. 2021 došlo k úniku asi 400 l 

potravinářského skladu oleje při jeho pře-
kládce z  cisterny do Pekařství Boček na 
ulici Brušperské, zasahovaly složky hasič-
ského záchranného sboru Ostrava a  naše 
Jednotka SDH Krmelín. Přítomni byli zá-
stupci Povodí Odry a  inspekce životního 
prostředí. Splašková kanalizace nebyla 
kontaminována, do dešťové kanalizace 
uniklo asi 100 l, většina však byla zachyce-
na a bylo zabráněno úniku do potoka.

Kniho schránka na vrácení knih
Novinkou pro návštěvníky knihovny je 

schránka na vrácení knih mimo otevíra-
cí dobu knihovny. Je umístěna v  budově 
Obecního úřadu v  přízemí před výtahem 
a  slouží pouze k  vrácení knih z  krmelín-
ské knihovny. Všechny ostatní dokumen-
ty jako CD, audioknihy, časopisy, deskové 
hry a  Kouzelné čtení se vrací výhradně 
v  knihovně u  čtenářského pultu. Cena 19 
tisíc.
Přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2020

Proběhlo 28.  4.  2021. Z  výsledku pře-
zkumu vyplývá, že nebyly zjištěny chyby 

Rychlá rota - údržba hřbitova

Napojení hřbitova na elektřinu
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Výstavba hřbitovní zdi

Rychlá rota - údržba hřbitova
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Chodník Staroveská
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Nabouraný kruhový objezd

Chodník Staroveská
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a  nedostatky, nebyla zjištěna rizika, která 
by měla negativní dopad na hospodaření 
územního celku v budoucnosti.

Stav financí obce
K 30. 5. 2021 je 69 323 072 Kč.

Ořez lip v Krmelíně
Někteří z vás si všimli, že lípy na krme-

línském kopci někdo neodborně ořezal. 
K  tomuto kroku se rozhodl majitel po-
zemku, na kterém lípy rostou, a tím je fir-
ma SmVak. Obec, byť lípy nejsou v  jejím 
majetku, nechala zpracovat odborný po-
sudek dendrologa, který jasně popsal, co 
by se mělo s  jednotlivými stromy udělat, 
jaký odborný řez (bohužel v některých 
případech doporučil i kácení), zvolit. Ten-
to posudek jsme poskytli firmě SmVak, 
přesto proběhlo výběrové řízení, které 
vyhrála nejnižší nabídka na ořez stro-
mů. Jak to dopadlo, posoudí každý sám. 
Na základě tohoto zjištění  na místě šetře-
ní za účasti všech stran, práce byly zasta-
veny a na jaře by měl realizován skutečný 
zdravotní řez stromů. Firma ovšem nechce 
investovat do kvalitního ošetření lip, proto 
jsme zažádali o  převod, případně odkup 
celého pozemku, včetně příjezdové cesty. 
Pokud se to povede, mohl by se vyřešit dal-
ší letitý problém, a to doprava na krmelín-
ský kopec, tiché, klidné místo, které bohu-
žel láká skupiny lidí, co nechtějí obdivovat 
překrásný výhled do okolí.

Co se týče ořezu stromů v  majetku 
obce, snažíme se, pokud je to jen trochu 
možné, aby byly všechny stromy ucho-
vány. Na většinu z  nich zpracováváme, 
pokud je to potřeba, odborný posudek, 
kterým se řídíme, jako tomu bylo napří-
klad u  ořezu lip u  zdravotního střediska. 
Stromy, které nelze zachránit, mohly by být 
nebezpečné pro občany, případně poško-
zení majetku, jsou pokáceny a je nařízena 

náhradní výsadby minimálně nových dvou 
stromů za jeden pokácený

Přístupová komunikace 
k obchůdkům na Světlově na 
ulici Staroveská

Podobná situace, je před obchody u bý-
valého družstva a  rozbité komunikace. 
Obec nevlastní v  této lokalitě žádné po-
zemky a  není možné, aby investovala do 
cizího majetku. Parcela přímo před obcho-
dem je v majetku fyzické osoby, další část 
patří ŘSD a část byla nedávno z ŘSD převe-
dena na Úřad pro zastupování státu, který 
může převést pozemek na obec. O  jeho 
převedení jsme již zažádali, ale převod 
může trvat delší dobu. Jednáme s dalšími 
vlastníky o vyřešení této špatné situace.

Billboard
Jistě jste si všimli, že byl odstraněn obří 

billboard, který dlouhá léta hýzdil příjezd 
do obce. Vzhledem k  tomu, že v  novém 
územním plánu by měla být plocha, kde 
byl umístěn, využita ke stavbě rodinných 
domů, obec nedala souhlas k  dalšímu 
prodloužení povolení, neboť v rodinné zá-
stavbě je umístění takovýchto reklamních 
zařízení nepřípustné. Chtěla bych proto 
poděkovat majitelce pozemku, že nechala 
billboard tak rychle odstranit.

Nákup pozemku
Zastupitelstvo obce schválilo koupi po-

zemku naproti zdravotnímu středisku, kde 
plánuje vystavět byty pro seniory. Před-
poklad šest bezbariérových bytových jed-
notek, výsledný počet bytových jednotek 
bude záležet na projektové dokumentaci 
a možnosti zastavění pozemku.

Děti
Během uplynulého „covidového roku“ 

neustále řeším stížnosti občanů na lum-
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Likvidace billboardu

Oprava střechy v provozovnách
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pármy dětí, někdy však hranice klukovin 
přeteče a stává se z toho šikana a vulgární 
chování. Bohužel věková hranice se stále 
posouvá níže, do skupiny žáků prvního 
stupně.

Znovu apeluji na rodiče, aby více dohlí-
želi na své děti, co dělají ve svém volném 
čase a diskutovali s nimi o  jejich chování. 
Vím, že si někteří myslí, že jejich dítě by nic 
takového neudělalo, ale když je v  partě, 
převládá kolektivní jednání.

Co se týče testování dětí - na základě 
stížností některých rodičů na testování dětí 
výtěry z  nosu, jsme se dohodli s  řediteli 
škol, že děti budou testovány antigenními 
testy ze slin, které uhradila obec (2 x týdně 
jeden test 70 Kč). Vzhledem k tomu, že tyto 
testy nebyly přesné, přešli jsme na úhradu 
testování PCR testy ze slin, které jsou přes-
nější, pro děti lépe snesitelné a  odpadly 
úkoly zatěžující učitele. Testování zajišťuje 
diagnostická laboratoř SPADIA LAB,  a.  s.,  

1 x týdně na náklady obce, respektive ško-
ly. Jeden PCR test v  hodnotě 150 Kč. Po 
celou dobu testování nebyl žádný záchyt 
pozitivně testovaného dítěte.

Pro rodiče a děti jsme pro zpestření vy-
cházek po Krmelíně, nachystali společně 
se Skauty, tematickou stezku Svět zvířat. 
Stezka procházející obcí je k  dispozici od 
pátku 11. 6. 2021 do konce měsíce června. 
Všechny pokyny najdete na prvním sta-
novišti u  Mateřské školy. V  červenci bude 
následovat další stezka, tentokrát i  pro 
starší děti i dospělé, a to na dopravní téma 
a v závěru prázdnin stezka, tak trochu de-
tektivní.

Prázdniny jsou přede dveřmi, užijte 
si sluníčka a  jeho pozitivní energie. Přeji 
všem krásnou dovolenou, dětem hezké 
prázdniny a těm, kdo zůstanou v létě „jen 
doma“, přeji hlavně pohodu.

Vaše starostka
Ing. Yveta Kovalčíková

Likvidace suchých větví za hřbitovem
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Ořez lip u zdravotního střediska

Suchý strom u pomníku 
na krmelínském kopci Ořez lip Krmelák
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Odstraňování oleje z cesty 
a dešťové kanalizace
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Návrh vychází z  potřeby odstínit a  od-
hlučnit hřbitov a  obzvláště jeho přední 
část od frekventované silnice I/58 vedoucí 
z Ostravy do Mošnova. Byla tedy navržena 
jednoduchá hmota zděné hřbitovní zdi 
kopírující tvar stávajícího oplocení, která 
je navržena na tří metrovou výšku, což je 
kompromisem mezi estetikou a  účinnos-
tí protihlukové stěny. Jednoduchá hmota 
je podpořena nadčasovou, čistou a naději 
symbolizující bílou barvou nátěru. Zeď je 
ukončena kamennou zákrytovou deskou, 
která zajistí trvanlivost a materiálovou stá-
lost daného řešení.

Při analýze širších vztahů se ukázalo, 
že spojíme-li  šest křížů, které nalezneme 
v  zastavěné části Krmelína, s  patou kříže 
znázorněného dlažbou hřbitova, vzniklých 
pět čar protíná navrženou hřbitovní zeď, 
a tyto průniky jsou zobrazeny pomocí pěti 
zářezů symbolizujících pět ran Kristových, 
jeden ze symbolů křesťanství. Tyto zářezy 
jsou navrženy v horní části zdi a opticky ji 

Hřbitovní zeď s kolumbáriem – 
vyjádření architekta

rozčleňují. Aby se zabránilo využití zářezů 
pro nepovolený vstup do prostoru hřbi-
tova, jsou doplněny stylizovanou kova-
nou mříží sestávající ze tří svislých prutů 
symbolizujících tři skupiny obyvatel, které 
se na tomto hřbitově potkávají  – katolíci, 
evangelíci a ateisté. Tvar prutů ukazuje, že 
směrem vzhůru k bohu se sice naše názory 
rozcházejí, ale dole se všichni potkáváme, 
proto jsou pruty dole skoro u sebe. Všech-
ny pruty jsou spojeny kruhovou kovovou 
deskou, která znázorňuje kříž, k němuž se 
vztahuje. Čáry spojující kříže by měly být 
promítnuty v dlažbě hřbitova.

Po prozkoumání možností dalšího vy-
užití hřbitova jsem dospěl k  názoru, že 
nejvhodnější by bylo v  prostoru čelní zdi 
vybudovat kolumbárium, které našemu 
hřbitovu dosud chybí, a v  ideálním přípa-
dě jej doplnit jednoduchým zastřešením 
protaženým přes přístupový chodníček. 
Takové řešení umožní ještě větší odhluč-
nění hřbitova a zjednoduší návštěvníkům 
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pobyt u kolumbária i v nepříznivém poča-
sí. Zastřešení je podepřeno sloupky styli-
zovanými do stejných prutů jako u zářezů.

Zastřešení i zářezy jsou doplněny osvět-
lením, jež umocní atmosféru hřbitova. 
Hlavní uličky mohou být opatřeny lampa-
mi ve stylu navržených kovaných prvků, 
v totožném stylu je možno zřídit na hřbito-
vě i lavičky a další mobiliář.

Pro odlehčení hmoty je vstupní brána 
navržena jako kovaná vzdušná brána vy-
tvořená z  několika skupin prutů různých 
velikostí. Je stvořena tak, aby umožnila 
otevírání celé brány nebo jen branky, která 
je ve středové části brány vytvořena men-
šími skupinkami prutů. Aby se předešlo 
vandalismu, doporučuji použití nano ná-
těru, který nedovolí špíně a  sprejerským 
pokusům uchytit se na stěně a  v  případě 
znečištění zdi bude možno ji očistit prou-
dem vody. Toto řešení je již zdárně pou-
žíváno na obecních budovách v  nejedné 
okolní obci.

Ing. arch. Dalibor Flám
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U KřížeKříž na 
Starodvorské

Kříž U Paleska Kříž U PaleskaKříž na 
Starodvorské



Krmelínský zpravodaj – číslo 1/202116

Množství odpadu, který Obec Krmelín v roce 2020 vytřídila 
a předala k využití a objem finančních prostředků, které obdržela 
od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s.

 Vytříděné odpady (t) Částka (Kč)

 Rok 2020 celkem 129,143 389 055,00
 1. čtvrtletí 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 561,00
 2. čtvrtletí 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 775,50
 3. čtvrtletí 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,782 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 612,50
 4. čtvrtletí 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 106,00

PES
Ze statistik vyplývá, že Češi  jsou náro-

dem pejskařů a  v  Evropě mají jasný prim 
v  počtu psů na  obyvatele. V  českých do-
mácnostech žijí zhruba 2 miliony psů. Pes 
patří bezpochyby mezi nejvyhledávanější 
domácí mazlíčky na celém světě. Chova-
telé nedají na svoje chlupaté svěřence do-
pustit a  pro mnohé psi představují nejen 
cenné společníky ale i plnohodnotné členy 
rodin. Také v naší obci registrujeme nemá-
lo našich čtyřnohých kamarádů a  mazlíč-
ků. Přichází léto, prázdniny a tím i zvýšený 
pohyb osob a také psů.

Všichni držitelé psů, musí dodržovat 
ustanovení článku 2  – zákaz volného po-
bíhání psů a  3  – povinnosti držitelů psů, 
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, 
o pravidlech volného pohybu psů na ve-
řejném prostranství.

Podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích se veřejným prostranstvím rozumí ulice, 
chodníky, veřejná zeleň, parky a další pro-
story sloužící k obecnému užívání veřejností, 
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto pro-
storu.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, 
o místním poplatku ze psů, čl. 3, říká, že 
každý držitel psa musí do 15 dnů ode dne, 
kdy se pes stal starším tří měsíců nebo ode 
dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců při-
hlásit a uhradit za něj roční poplatek nej-
později k 31. březnu.

Z  tohoto poplatku Obec Krmelín poří-
dila koše na psí exkrementy a hradí jejich 
správu, aby tím spolu s držiteli psů přispěla 
k čistotě naší obce. Jsou ale mezi námi ob-
čané „pejskaři“, kteří nerespektují zákony 
ani vyhlášky obce a  zůstávají neteční ke 
svému okolí a životnímu prostředí. Přitom 
poplatek za psa je v naší obci, ve srovnání 
třeba se sousední Ostravou, velmi nízký.

Jak mohou držitelé psů prospět 
obci Krmelín?
- přihlásit psa (někteří stále chovají psa 

„načerno“) a včas platit roční poplatek
- mít zajištěného psa na veřejném pro-

stranství a  udržovat čistotu po svých 
psech

Dodržujme Obecně závazné  
vyhlášky obce Krmelín

Třídit má smysl
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HLUK
Naše obec se stala atraktivním místem 

pro bydlení. To dokazuje stavební „boom“ 
v  naší obci a  s  tím spojený růst počtu 
obyvatel. Územní plán obce počítá s další 
výstavbou rodinných domků. V letním ob-
dobí aktivita stavebníků i stavebních firem 
znatelně narůstá. Pro „starousedlíky“ a pro 
ty, kteří se rozhodli bydlet v obci Krmelín, 
stále platí ustanovení Obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2016, o regulaci hlučných 
činností. Ta, a to konkrétně v článku 2 vy-
mezuje že:
- v době od 6:00 do 22:00 hodin v ne-

děli a státem uznaných dnech pra-
covního klidu (svátcích), se nesmí 
používat přístroje a pracovní stroje 
způsobující hluk

Klid v noci
zajišťuje občanům Obecně závazná 

vyhláška č. 3/2016, o nočním klidu,  
článek 2, vymezuje dobu nočního klidu
- od 22:00 do 6:00 hodin

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Všechny součásti přírodního prostře-

dí a krajiny, ať je to živá příroda – rostliny 
a živočichové, nebo příroda neživá – hor-
niny a minerály, jakož i tvářnost krajiny sa-
motné, jsou naším národním bohatstvím. 
Proto, aby toto bohatství bylo zachováno 
je potřeba je chránit. Ochrana přírodních 
hodnot však není jen naší morální povin-
ností, ale je zakotvena i v právních předpi-
sech, které jsou důležité nejen pro občany, 
ale i pro orgány veřejné správy.

Obecně závazná vyhláška č.  11/2015 
stanovuje povinností k ochraně životního 
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřej-
né zeleně. Článek 2 stanovuje povinnosti 
vlastníka nebo uživatele veřejné zeleně:

Rekonstrukce zdravotního
střediska
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- na plochu veřejné zeleně je 
zakázáno vjíždět na ni a parko-
vat motorová vozidla, rozdělá-
vat ohně, kempovat, stanovat.

Obecně závazná vyhláška 
č. 10/2015 stanovuje podmín-
ky pro spalování suchých rost-
linných materiálů v obci, která 
vymezuje co, kde a  kdy se může 
spalovat, a to:

- ve dnech pondělí, úterý, stře-
da a  čtvrtek v  době od 8:00 do 
18:00 hodin

Do ochrany životního prostře-
dí patří také sběr, třídění a od-
straňování odpadů. Nepořádek 
v  okolí nádob na tříděný odpad 
a  černé skládky v  přírodě kolem 
nás jsou častým nešvarem. To, 
že někdo nedodržuje pořádek, 
je v  21. století smutné, ale stále 
se to děje. Určitě se tímto chová-
ním nenechte inspirovat, lepší je 
jít příkladem. Systém nakládání 
s  odpady je nastaven motivačně 
s  důrazem na třídění odpadu, je-
hož důsledným dodržováním mů-
žeme všichni ušetřit. Každý občan 
může přispět k  předcházení ne-
pořádku tím, že bude dodržovat 
zásady správného třídění odpadu:

- Zmenšit objem  – krabice rozlo-
žit, PET láhve a nápojové karto-
ny sešlápnout-šetří místo v kon-
tejneru.

- u  PET láhví i  sklenic nevadí při 
třídění víčka, obsah sklenic stačí 
důkladně vyškrábat

- odpady nesmí být mastné a  ji-
nak znečištěné – zaschlé barvy, 
lepidla, tmely  atd.- komplikují 
recyklaci

Odstraňování billboardu
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- použité potravinářské oleje skladovat 
pouze v umělohmotných obalech

- správné třídění podle samolepek na ná-
dobách
Ve veřejně dostupné síti kontejnerů, 

které jsou určeny pro sběr komunálního 
odpadu, nemá živnostenský odpad co po-
hledávat. Firmy a OSVČ se mají řídit přísluš-
nou legislativou a specifickými postupy při 
nakládání s odpadem.

Každý z  nás svým způsobem života 
ovlivňuje  životní prostředí  a  přírodu. Bez 
dodržování principů trvalé udržitelnosti 
a  s  celosvětově rostoucím počtem oby-
vatel a  konzumem nejsou vyhlídky příliš 
růžové – přeci tu našim dětem nechceme 
nechat jedno velké smetiště.

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, 
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, zavádí poplatek za jeho uží-
vání. Článek 2 vymezuje předmět poplatku 
a kdo je poplatníkem.

- umístění stavebních zařízení – kor-
by na stavební suť, jeřáb, domíchávač, 
lešení atd.

Článek 4 říká, že ten, kdo se chystá uží-
vat veřejné prostranství, je povinen záměr 
oznámit obecnímu úřadu:

- do 8 dnů před zahájením užívání ve-
řejného prostranství

Podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích se veřejným prostranstvím rozumí 
ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a dal-
ší prostory sloužící k  obecnému užívání 
veřejností, a  to bez ohledu na vlastnictví 
k tomuto prostoru.

Z definice veřejného prostranství 
tedy vyplývá, že i auta, která stojí na uli-
cích, stojí na veřejném prostranství.

Zpracovala Yvetta Švrčková

VZPOMÍNÁME
Dne 28. 5. 2021 nás navždy opustil

Ing. Václav Zezulka,

který dlouhá léta pracoval pro obča-
ny obce. Dne 4. 12 1990 byl zvolen do 
funkce zástupce starosty Obce Krmelín, 
kde působil až do 27. 11. 1998, kdy byl 
zvolen starostou Obce Krmelín, kde vy-
trval až do 30. 9. 2017
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Financování hlavních akcí v roce 2020 - Obec Krmelín k 31.12.2020

Opravy a investiční akce ukončené v r.2020 cena celkem v Kč hrazeno z dotace Kč
Hřiště pro ZŠ 8 584 834,27 0,00
Protipovodňová opatření - Bezdrát.rozhlas 3 973 602,42 2 785 573,70
Protipovodňová opatření - Digitální plán 138 888,58 93 170,00
Rekonstrukce hasičské zbrojnice 4 382 106,49 0,00
Tech.zhodnocení kuchyňky a kancelář OÚ 86 372,87 0,00
Kanalizační přípojka k budově č.p.375 Provozovny 54 450,00 0,00
Odvlhčovač zdiva ve sklep.prostorech Zdr.střed. 47 175,48 0,00
TZ budovy Obecního domu - hodiny na budově 49 852,00 0,00
Ojetý vůz Ford transit 9-ti místný pro obec, SDH 552 900,00 0,00
Ojetý vůz Fiat ducato nákladní pro obec - veř.zel. 520 300,00 0,00
Studie úprava dopravního řešení v obci Krmelín 118 580,00 0,00
Nový vůz nákladní Dacia Dokker pro obec - rozvoz 329 846,00 0,00
Projekt - Chodník podél silnice I/58 46 779,00 0,00
Výměna dopadové plochy dětské hřiště u ZŠ 356 677,45 0,00
Architektonická studie Náves v obci 75 000,00 0,00

Akce rozpracované přecházející do r.2021 předpokl.cena celkem schválená dotace Kč
Chodník na ul. Paskovská realizace 10 000 000,00 0,00
PD + realizace povrch, osvět.ul. Luční 6 500 000,00 0,00
Náves v obci Krmelín - Projektová dokumentace 750 000,00 487 500,00
Náves v obci Krmelín - realizace I. Etapa a II.etapa 1 500 000,00 0,00
Hřbitovní zeď s kolumbáriem 1 955 267,42 500 000,00
Dotace na kotlíkového specialistu 330 000,00 330 000,00
Vybudování a rozšíření hřišť v obci Krmelín* 1 522 968,00 1 066 020,00
PD - Chodníky v obci Krmelín ** 840 000,00 500 000,00
Vnitřní rekonstrukce Zdrav. Střediska 6 500 000,00 0,00
Pumptrackové hřiště u Paleska - realizace 800 000,00 0,00
Chodník podél silnice I/58 - realizace 2 200 000,00 0,00
Chodník od ul. Školní -Kostelní do I/58 - PD + realiz. 3 000 000,00 0,00
* Workautové hřiště U Paleska, u OÚ, u školy
** Benátská, Školní, Světlovská

Směna pozemků a stavby s TJ Sokol (tenisté) č.j. 222/2020 - hřiště TJ Sokol do majetku obce

Finance uložené na spořících účtech a termínovaných vkladech, přijaté úroky za rok 2020
Banka zůstatek v Kč k 31.12. úroky v 2020 k 31.12.
Sberbank - termín.vklad 25 483 056,51 238 403,07
Raiffeisenbank běž.úč. + vklad term.9/19-3/20 39 184 155,14 328 065,46
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
•	 prominutí	 pohledávek	 k  nájmu	 Gastro	

Drinks,  spol.  s  r.  o., v  Obecním domě 
v Krmelíně z důvodu nařízení COVID-19

•	 Veřejnoprávní	 smlouvu	 o  poskytnu-
tí dotace z  rozpočtu obce Krmelín pro 
Sbor dobrovolných hasičů Krmelín

•	 Veřejnoprávní	 smlouvu	 o  poskytnutí	
dotace z  rozpočtu obce Krmelín pro TJ 
Sokol Krmelín

•	 Veřejnoprávní	 smlouvu	 o  poskytnutí	
dotace z rozpočtu obce Krmelín pro Ju-
nák  – český skaut, 1. oddíl Krmelín Ju-
nák – český skaut, 1. oddíl Krmelín

•	 schvaluje	 předání	 školního	 hřiště	 do	
správy k  vlastnímu využití Základní 
škole T. G. Masaryka Krmelín a zároveň 
schvaluje Dodatek č.  1 ke Zřizovací lis-
tině č.  j. 651/2009 ze dne 30.  9.  2009. 
Tímto se ruší usnesení č. 7 ze 14. Zase-
dání zastupitelstva obce Krmelín ze dne 
3. 12. 2020

•	 Rozpočtové	opatření	č. 3/2021
•	 OZV	1/2021	o místním	poplatku	ze	psů
•	 OZV	2/2021	o místním	poplatku	z poby-

tu
•	 OVZ	3/2021	o místním	poplatku	za	uží-

vání veřejného prostranství
•	 odkoupení	pozemků	parc.	č. 46,	47,	a 48	

v k. ú. Krmelín za 1 650 000 Kč
•	 uzavření	 směnné	smlouvy	 jejímž	před-

mětem je směna hmotné nemovité 
věci ve vlastnictví Obce Krmelín, část 
pozemku parc. č. 368/18, orná půda, vy-
značená v geometrickém plánu č. 1146-
80/2010 jako nově vzniklý pozemek 
parc. č.  368/46, orná půda, o  výměře 

Výpis usnesení
z 15. zasedání zastupitelstva obce Krmelín, 

konaného dne 30. března 2021

94 m2, za hmotnou nemovitou věc po-
zemek parc. č.  329/6, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o  výměře 94 m2, 
vše k. ú. Krmelín.

•	 bere	na	vědomí	studii	Odborné	posou-
zení možného provozování splaškové 
kanalizace a ČOV v obci Krmelín od spo-
lečnosti J2V services, s. r. o. a schvaluje 
její doporučení: Nalézt externího pro-
vozovatele splaškové kanalizace a ČOV 
formou koncesního řízení v souladu se 
zákonem č.  134/2016 Sb., o  zadávání 
veřejných zakázek v platném znění. Po-
věřuje starostku k zajištění administrace 
koncesního řízení externím dodavate-
lem s tím, že návrh koncesních podmí-
nek bude po schválení SFŽP předložen 
zastupitelstvu ke schválení.

•	 poskytnutí	 návratné	 finanční	 pomoci	
v rámci kotlíkové půjčky

•	 aktualizaci	 plánu	 financování	 obnovy	
ČOV a kanalizace Obce Krmelín

•	 zařazení	 území	 obce	 do	 území	 působ-
nosti MAS Pobeskydí na programové 
období 2021 - 2027

Zastupitelstvo obce souhlasí
•	 s přípravou	odkupu	pozemků	a budovy	

parc. č.  46, 47, 48 v  k.ú. Krmelín a  po-
věřuje starostku obce přípravou kupní 
smlouvy na příští zastupitelstvo obce 
Krmelín
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Výpis usnesení
z 16. zasedání zastupitelstva obce Krmelín, 

konaného dne 19. května 2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:
•	 uzavření kupní smlouvy, jejímž před-

mětem je převod vlastnického práva 
k  hmotným nemovitým věcem, po-
zemku parc. č.  46, zastavěná plocha 
a nádvoří, jehož součástí je stavba: Kr-
melín, č.  p.  215, rodinný dům, stavba 
stojící na pozemku parc. č. 46, k. ú. Kr-
melín, pozemku parc. č. 47 a pozemku 
parc. č. 48, vše k. ú. Krmelín, do vlast-
nictví Obce Krmelín, za kupní cenu ve 
výši 1.650.000 Kč

•	 Rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
•	 S  ohledem na účinné usnesení č.  8. a) 

z  15. Zastupitelstva Obce Krmelín, 
konaného dne 11.  října  2016, kterým 
Zastupitelstvo Obce Krmelín uložilo 
radě Obce Krmelín a  starostovi Obce 
Krmelín, aby podnikli veškeré právní 

kroky k tomu, aby nedošlo k výstavbě 
jakéhokoliv objektu průmyslové vý-
roby nebo skladování na pozemcích 
parc. č.  1207, 1214 a  1228 v  katast-
rálním území Krmelín, Zastupitelstvo 
Obce Krmelín nesouhlasí se stavbou 
označenou jako: „Vodovodní přípoj-
ka pro mytí fotovoltaických panelů“. 
Zastupitelstvo obce Krmelín ukládá 
starostce Obce Krmelín zaslat žadateli 
toto stanovisko a činit právní jednání 
k zabránění této stavbě.

Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí
•	 závěrečný	 účet	 dobrovolného	 svazku	

obcí Sdružení měst a  obcí povodí On-
dřejnice, schválený Valnou hromadou 
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 
dne 21. 4. 2021.

Den dětí ve škole
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Aktuální podmínky pro české 
občany pro cestování do 
Spojeného království -

Informace
Cestování do Spojeného království pou-

ze s občanským průkazem bude možné do 
30. 9. 2021. Z tohoto důvodu je doporuče-
no občanům, kteří hodlají cestovat do Spo-
jeného království, si vyřídit s  předstihem 
cestovní pas. Pro držitele statusu Settled 
Status/Pre-Settled Status bude možné ob-
čanský průkaz využít až do

31. 12. 2025.
Veškeré aktuální informace týkající se 

cestování do Spojeného království jsou 
uvedeny na webových stránkách Velvysla-
nectví ČR v Londýně.

Mimořádné léto pro dárce krve
Prosíme všechny dárce i  nedárce, aby 

zvážili svou možnost přijít darovat krev. 
POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY.

Nyní se rozjíždí operativa ve FNO a spo-
třeba krve je opravdu velká.

Blíží se léto a  sním i  každoročně mno-
ho úrazů. Prosíme všechny, kdo jste zdrávi 
a můžete přijít k odběru, tak neváhejte.

Informace na www.fno.cz
www.facebook.com/krevFNO

Jak jsme se v roce 2020 podíleli 
na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Obec Krmelín 
může v roce 2020 pochlubit sběrem staré-
ho elektra určeného ke zpětnému odběru 
a recyklaci o hmotnosti 0,62 t. Na každého 
obyvatele tak připadá 0,26 kg vysloužilých 
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba 
elektřiny a  produkce skleníkových plynů, 
celosvětově omezena těžba ropy a železné 
rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek 
mědi nebo hliníku pro průmyslovou výro-
bu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje 
Osvědčení o  podílu na zlepšení životního 
prostředí, které na základě dosažených vý-
sledků vystavil kolektivní systém pro sběr 
a  recyklaci vysloužilých spotřebičů Elek-
trowin.

Cyklistická sezóna začíná
Mrazivé dny jsou snad za  námi. Sníh 

ze  silnic je  pryč a  ranní teploty jsou také 
stále příjemnější. Není divu, že cyklisté jsou 
na cestách stále častějším jevem.

Ale i  o  kolo je třeba řádně pečovat. 
Před první jarní vyjížďkou po dlouhé zimě 
by každý cyklista měl navštívit nejprve 
specializovaný servis, kde kolo řádně zkon-
trolují a uvedou do stavu, ve kterém může 
bezpečně vyjet na  cestu. Někteří cyklis-
té si své kolo servisují sami, a tak je třeba 
po  zimě připomenout povinnou výbavu 
jízdního kola:

•	 přední	odrazka	bílé	barvy
•	 zadní	odrazka	červené	barvy
•	 dvě	na sobě	nezávislé	brzdy
•	 oranžové	odrazky	ve výpletu	kol
•	 oranžové	odrazky	na obou	stranách	pe-

dálů

Přestože toto je povinná výbava jízd-
ního kola, kolo doplňujeme také o:
•	 světlomet	s bílým	světlem
•	 zadní	svítilnu	červené	barvy

A  to zejména za  snížené viditelnosti, 
tedy pokud vyjíždíme časně z rána, k veče-
ru, za mlhy nebo deště. Při snížené viditel-
nosti je vhodné použít také reflexní prvky.

Mladší cyklisté by neměli zapomínat 
na  povinnost užívat za  jízdy ochrannou 
přilbu. Tuto povinnost ukládá cyklistům 
do  18  let zákon. Přesto, i  pokud jste star-
ší, používejte při  jízdě ochrannou přilbu, 
může Vám zachránit život.
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A závěrem pár připomenutí:
•	 cyklisté	smějí	jet	jen	jednotlivě	za sebou
•	 cyklista	 nesmí	 vozit	 předměty,	 které	

by znesnadňovaly řízení jízdního kola 
nebo ohrožovaly jiné účastníky silniční-
ho provozu

•	 na	 jízdním	 kole	 se  na  vozovce	 jezdí	
při pravém okraji vozovky, jen jednotli-
vě za sebou

•	 jízdním	 kolem	 se  rozumí	 i  koloběžka,	
pro kterou tak platí stejná pravidla jako 
pro jízdu na jízdním kole

•	 je-li	zřízen	jízdní	pruh	pro cyklisty,	stezka	
pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s ří-
zeným provozem zřízen pruh pro  cyk-
listy a vymezený prostor pro cyklisty, je 
cyklista povinen jich užít

•	 cyklista	 jedoucí	na  jízdním	kole	 je	 také	
považován za řidiče a platí pro něj stej-
ná pravidla jako pro řidiče motorových 
vozidel, takže tak jako nepatří alkohol 
za volant, nepatří ani za řídítka jízdního 
kola

Cyklistická sezóna tedy může začít… 
nezapomínejte však, že i cyklista je účast-
níkem silničního provozu a proto je třeba 
být obezřetný a dodržovat dopravní před-
pisy.

Z knihovny
Od ledna  2021 byla knihovna z  pan-

demického důvodu uzavřena. Fungovalo 
však „výdejové okénko“, kde si čtenáři vy-
zvedávali objednané knížky v  daném dni 
a čase. Od 12. dubna pak knihovna půjčuje 
v pravidelných dnech a čase pouze s ome-
zením 5 osob v knihovně a respirátorem.

Od května máme pro vás novinku. Kni-
hy můžete vracet nejen v  knihovně, ale 
nově také do kniho-schránky v době, kdy 
je knihovna uzavřena. Kniho-schránku na-
jdete v přízemí Obecního úřadu vedle vý-
tahu.

29.  června přivítáme v  knihovně žáky 
1. třídy ZŠ Krmelín s jejich třídní učitelkou 
Romanou Tylečkovou. Děti budou za svou 
píli a trpělivost ve čtení pasovány do Řádu 
čtenářů. Krmelínská knihovna děti odmě-
ní čtenářským průkazem na 1 rok zdarma, 
dětskou knížkou a záložkou.

V  měsíci červenci a  srpnu zůstává pro-
vozní doba knihovny stejná Po+St+Pá od 
16-19 hod. Na vaši návštěvu se těší a hod-
ně hezkých chvil při čtení přejí knihovnice 
Hana Hochová a Marie Vašicová.
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Kdo Vás k hokeji přivedl a v kolika le-
tech jste začal hokej hrát?

Matěj
K hokeji mě provedli rodiče, taťka dělal 

trenéra na hokejové přípravce, takže mě 
tam vzal hned, jak jsem začal pořádně cho-
dit. Řekl bych, že to bylo v době, když mi 
byli 3 roky

Šimon
K hokeji mě přivedli rodiče ve 3 letech.
Ve kterém mládežnickém hokejovém 

klubu začala Vaše hokejová kariéra a ja-
kých nejvyšších úspěchů jste zde dosá-
hl?

Matěj
S  hokejem jsem začínal ve Vítkovicích, 

kde jsem strávil skoro celou mládežnickou 
kariéru. Na mistrovství republiky jsme jez-
dili každý rok, ale nejlepší umístění bylo 2 
místo.

Šimon
Ve Vítkovicích. Na nějaký velký úspěch 

stále čekám, ale za úspěch považuji 2 mís-
to na memoriálu Ivana Hlinky s  reprezen-
tací do 18  let a  zápasy za Český Národní 
tým a taky účast na dvou mistrovství světa 
do 20 let.

Měl jste nějaký hokejový vzor? Kte-
rý trenér mládežnických kategorií, ale 
i v mužském hokeji je pro vás trenérem 
s velkým T? Ve kterých dalších klubech 
jste si plnil sen hokejisty ať už v mládež-
nických kategoriích, nebo v mužích?

Matěj
Když jsem byl malý kluk, hokejový vzor 

byl Jarda Jágr, když jsem vyrostl tak Evge-
nij Malkin a Marian Hossa. Dobrých trené-
rů jsou měl spoustu, ale pro mě byl nejlepší 
trenér můj táta, který mě trénoval s mláde-
ží. Mezi nejlepší úspěchy patří titul v Ame-
rican Hockey League za ty Texas Stars kde 
jsme vyhrali Calder cup.

Další titul s Třincem v letošní sezóně ale 
také účast na mistrovství světa.

Šimon
Ano můj vzor, a  nejen hokejový, je 

můj Brácha Matěj. Nemůžu říct konkrétní 
jméno, protože každý trenér mi něco dal 
a  hodně mi pomohl v  mojí kariéře, takže 
všem, kteří mně vedli patří velký dík. Od 
malička jsem hrál ve Vítkovicích v 16 letech 
jsem se přesunul do nejvyšší kanadské ju-
niorky a po 3 letech jsem se vrátil zpět do 
Vítkovic kde jsem hrál nejvyšší českou ligu 
a  teď budu druhým rokem působit v nej-
vyšší finské lize v týmu Jukurit Mikkeli.

Jaké jsou Vaše zkušenosti v působení 
zahraničních hokejových klubů a kde 
jste působil nebo působíte teď?

Matěj
Působil jsem v kanadské juniorské sou-

těži WHL 3 roky v týmu Saskatoon Blades, 
pak 4 roky v AHL v týmu Texas Stars, dále 
rok a půl v ruské KHL v týmu Severstal Če-
repovec. Půl roku ve švédské SHL v  týmu 
Mora IKa a naposledy 2 roky v české extra-

Rozhovor s bratry –

hokejovými reprezentanty ČR
Matějem a Šimonem Stránskými



Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2021 27

lize v týmu HC Oceláři Třinec. Příští sezonu 
se chystám do Švýcarska do týmu HC Da-
vos. Za ty roky v  zahraničí jsem se naučil 
hlavně anglicky, trochu rusky a  poznal 
jsem kus světa.

Šimon
Působil jsem 3 roky v týmu Prince Albert 

Raiders v nejvyšší kanadské juniorské lize, 
teď působím v nejvyšší finské lize v  týmu 
Jukurit Mikkeli. Zkušenosti to jsou samo-
zřejmě k nezaplacení naučil jsem anglicky 

poznal jinou kulturu a taky se postarat sám 
o sebe.

Kterého hokejového úspěchu v celé 
dosavadní kariéře si nejvíce ceníte 
a proč?

Matěj
Nejvíce si cením titulu s  Třincem, pro-

tože je to skvělá organizace a super parta 
kluků a taky účasti na MS což byl můj spl-
něný sen.
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Šimon
Nejspíš si nejvíc cením zápasů za Čes-

kou reprezentaci, protože to byl vždy můj 
sen a jsem moc rád že se mi splnil.

Jak hodnotíte letošní mistrovství 
světa v hokeji? Pokud byste byl v roli 
trenéra, byl byste spokojen se složením 
mužstva, tak jak odjelo na letošní MS 
v hokeji, nebo byste jel v jiném složení 
hráčů? Jaké jste měli na MS zázemí? Jak 
Lotyši vnímali MS v hokeji? Brali jej jako 
jeden z prioritních sportů v jejich zemi? 
Jaká byla atmosféra v kabině v průběhu 
MS?

Matěj
Myslím si, že jsme měli tým, který měl 

domů přivézt medaili, bohužel se nám to 
nepovedlo v Rize byla dost přísná protico-
vidová opatření, takže jsme se mohli pohy-
bovat jen po hotelu a cestovat autobusem 
na stadion, takže nás mrzelo, že nemůže-
me nasát tu atmosféru mistrovství světa. 
Parta kluků byla super a nálada až na prv-
ní dvě prohry byla pozitivní. Lotyši chodili 
povzbuzovat lotyšský nároďák před hotel 
a bylo vidět že tím město celkem žije.

Jak probíhalo MS v hokeji v době Co-
vidu – 19 co se týče protiepidemiologic-
kých opatření?

Matěj
Při cestě do a  z  Lotyšska jsme neměli 

žádný problém, testovali jsme se co dva 
dny, ale po příjezdu jsme museli absolvo-
vat dvou denní karanténu na hotelovém 
pokoji, kde nám nosili jídlo, takže to bylo 
celkem složité, ale zvládli jsme to. Pak se 
začalo trénovat na stadionu, kromě kabi-
ny, jsme museli všichni mít roušku a akre-
ditaci, bez které by nás nikam nepustili. Na 
tréninky nás vždy doprovázela policejní 
eskorta.

Jak vnímáte skutečnost, že jste jako 
dynastie Holíků, kdy se i Vy jako již třetí 
rodová generace věnujete hokeji?

Matěj
Jsem rád, že máme takovou rozsáhlou 

hokejovou rodinu, vlastně všichni chlapi 
v  rodině hráli hokej, takže na rodinných 
oslavách a  sešlostech se to řeší hodně, 
všichni fandí, což je super

Šimon
Tak samozřejmě nás to těší a  jsme rádi 

že můžeme pokračovat v tom co začal náš 
děda a věřím že to námi nekončí.

Co Vás pojí s Krmelínem? Je něco, co 
byste chtěl sdělit, ať už občanům Krme-
lína, nebo vedení obce?

Matěj
V Krmelíně bydlí moji rodiče s bráchou 

Šimonem, také teta s  rodinou a  moje ne-
teře, takže tam jezdíme často, máte to tam 
moc pěkné, já jsem ale spokojený v našich 
Markvartovicích.

Šimon
V Krmelíne bydlí moji rodiče a taky teta 

s bratrancem a sestřenicí a hrozně se nám 
tam všem líbí.

Děkuji oběma za zodpovězení otázek a 
přeji Vám samé úspěchy, jak v profesním, tak 
v osobním životě. Yveta Kovalčíková
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Bojujeme za dostupnější živou kulturu!

Vážení občané Krmelína, troufám si říct, že uplynulo těžké období nás všech a nyní jen doznívají jeho

poslední tóny. Na ministerstvu kultury jsme dělali všechno proto, aby umělci, hudebníci, divadelníci,

výtvarníci,  spisovatelé,  herci  apod.,  zůstali  u  svého řemesla.  Ano,  doba nám hodně dala  i  vzala.

Naučili jsme se vystupovat online, streamovat, hledat cesty, jak dostat kulturu i tam, kde to dříve

nebylo úplně možné – přímo do Vašich domovů. Během této doby jsme pomohli  tisícům lidem i

organizacím  díky  podpůrným  programům  Covid-Kultura  3,  kteří  se  už  nemohou  dočkat  živého

vystupování. Upřímně mě překvapilo, kolik umělců skrývá i Vaše obec – malíři, kapelníci, kouzelníci ...

a to zdaleka ne všichni si podali žádost o poskytnutí podpory. 

Dennodenně usilovně pracujeme a vyjednáváme s ministerstvem zdravotnictví a hlavní hygieničkou

ohledně  zpřístupnění  živé  kultury  co  nejširšímu  spektru  občanů  –  bezpečně,  avšak  bez

diskriminačních pravidel. V přiložené grafice vidíte plán rozvolnění opatření. Vypadá to, že nás čeká

kulturně nabité léto, které doufám bude pokračovat bez větších omezujících opatření už od začátku

září.  

Dovolte mi Vám touto cestou popřát léto Vašich snů. Pokud si najdete čas, určitě navštivte hrady,

zámky, výstavy, koncerty a další kulturní akce ve Vašem okolí, neboť pandemie prokázala, že jste to

právě Vy, kdo dotváří tu pravou kulturní atmosféru, která dodává elán a chuť tvořit všem umělcům.

S úctou 

Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury

jiri.vzientek@mkcr.cz

MŠ - malí chovatelé
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Otevírací doba hřbitov
Od 1. května – do 31 října
od 7.00 do 20.00

Otevírací doba knihovna

Pondělí + středa + pátek
od 16.00 do 19.00

Otevírací doba 
obecního úřadu Krmelín

pondělí 8.00–11.00 12.00–16.45
úterý zavřeno
středa 8.00–11.00 12.00–16.45
čtvrtek 8.00–11.00
pátek zavřeno

Pošta Krmelín 
otevírací doba od 1. 10. 2020
739 24 Kostelní 70, 739 24, Krmelín

pondělí 13.00–18.00
úterý 8.00–12.00 13.00–14.00
středa 13.00–18.00
čtvrtek 8.00–12.00 13.00–14.00
pátek 8.00–12.00 13.00–14.00

Otevírací doba
sběrného místa Krmelín
Ulice Zahradnická 375
4. 5.–31. 10. 2020

pondělí, středa, pátek 7 – 9 hodin
čtvrtek 16 – 18 hodin
sobota 9 – 11 hodin

Děkujeme, že budete respektovat otevíra-
cí dobu, případně individuální dohody a ne-
budete odkládat odpad před branou sběrné-
ho místa.

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ

-  čištění koberců 
a sedacích souprav

-  půjčování stroje 
karcher

- mytí oken

MOBIL. 1 – 606 363 300

MOBIL. 2 – 731 490 561

Cvičíme v MŠ
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Všichni zaměstnanci se těšili, až se v ma-
teřské škole opět budou ozývat dětské 
hlásky a  smích. Bez dětí byla naše školka 
pustá a  bez života. Po návratu všech dětí 
do mateřské školy sice platí jistá omezení, 
ale přesto jsme se s vervou společně pustili 
do práce. Paní učitelky připravily pro děti 
řadu zajímavých témat – rodina, povolání, 
zvířata světa, vesmír a planety, děti celého 
světa, cestování.

Stihli jsme se vyfotografovat, aby děti 
nepřišly o vzpomínku na letošní školní rok. 
V červnu nás čeká výlet – Hukvaldy – hrad 
a  obora. Letos pouze ve venkovních pro-
storách. Snad nám počasí bude přát.

Chybět nesmí ani rozloučení s  našimi 
předškoláky a  jejich slavnostní „pasování 
na školáky“.

Dočasně se rozloučit a popřát štěstí mu-
síme také paní učitelce Vendulce Pavlíčko-
vé, kterou čekají mateřské povinnosti. Na 
její místo nastoupila plna elánu a nadšení 
paní učitelka Kamila Klučiková.

Za celý kolektiv mateřské školy Krmelín 
přeji krásné léto, báječné prázdniny a úžas-
nou dovolenou plnou výjimečných zážitků.

Bc. Ilona Galiová, ředitelka MŠ

Oslava Dne dětí aneb „Naši malí 
atleti“.

Tradičně první červnový den slavíme 
mezinárodní den dětí. Každoročně se sna-
žíme vymyslet neotřelý program, který 
děti zaujme, zabaví a stane se výjimečným. 
A  tak jako se děti těšily na průběh dopo-
ledne i my byly zvědavé, zda se jejich oče-
kávání naplní.

Letos vyšla oslava z  organizačních dů-
vodů na 31.  5.  , ale na náladě to nikomu 
z  nás neubralo. Paní učitelky uspořádaly 

dětem velký atletický víceboj na novém 
sportovním hřišti u školy. Pro děti byla tato 
zkušenost nová a  o  to zajímavější. Děti 
nastoupily za zvuku pochodu a  vyzkou-
šely si opravdové atletické disciplíny jako 
je hod oštěpem, skok do dálky i  z  místa, 
sprint, či běh přes překážky. Počasí nám 
přálo, někteří z rodičů přišli dokonce fandit 
a podpořit děti v  jejich snažení. Atmosfé-
ra byla plná radosti, nadšení a odhodlání. 
Nechyběla ani závěrečná hymna a ocenění 
dětí diplomy a  medailemi. Malí sportovci 
odcházeli plni nových dojmů a oči jim jen 
zářily. Stálo to za to!

Bylo to velmi příjemné dopoledne…
Děkujeme rodičům za podporu, dětem 

za úžasnou atmosféru a těšíme se na další 
ročník…

Za celý realizační tým: 
Hana Černíková ml., učitelka MŠ

MATEŘSKÁ škola

Vyrábíme planety



Krmelínský zpravodaj – číslo 1/202132

Hrajeme si na vesmír

Hrajeme si na stavitele



Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2021 33

Máme nové hřiště - sportujeme rádi
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Skok z místa

Hrajeme si na cukráře Hrajeme si na švadlenky
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Ocenění sportovců

Plnění kosmických úkolů
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ZÁKLADNÍ škola

Testování dětí. Autor Mgr. Dušan Ignačík MBA



Krmelínský zpravodaj – číslo 1/2021 37

Den dětí, foto Mgr. Romana Tylečková
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Velikonoce na plotě. Foto: rodiče
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Dámský tenisový 
turnaj

Dne 29. 5. 2021 proběhl v Krmelíně žen-
ský tenisový turnaj ve čtyřhrách, organizo-
vaný členkami tenisového oddílu TJ Sokol 
Krmelín. Turnaje se zúčastnilo 12 tenistek, 
a  i když členky našeho tenisového oddílu 
tvořily logicky většinový základ účast-
nic, na turnaji jsme přivítali také tenistky 
z  okolních regionů jako např.  Proskovice, 
Výškovice nebo Stará Bělá.

Turnaj proběhl herně velmi atraktivním 
systémem „každý s každým“, kdy se doslo-
va „promíchají“ nejen dvojice, ale také jed-
notlivci. Tento systém zaručuje atraktivitu 
do posledního zápasu.

Počasí si s  tenistkami zahrálo malou 
ruletu, kdy si v  průběhu několika hodin 

účastnice prošly jak slunečným počasím 
s  modrou oblohou, tak deštěm i  menším 
přídělem ledových krupek. Přesto se po-
dařilo celý program dohrát do posledního 
zápasu a v závěru všechny zúčastněné od-
měnit malými upomínkovými pozornost-
mi.

Od všech účastnic si organizátorky vy-
slechly velká poděkování a slova chvály za 
skvělou organizaci a zejména možnost se-
tkat se s kamarádkami a příznivci tenisu po 
pauze zaviněné epidemiologickou situací.

A byť není podstatné, kdo se jak umís-
til, přesto zmíníme pořadí na prvních třech 
místech. Na nejvyšším stupínku se umísti-
la Dáša Pustková z Proskovic, druhá a třetí 
příčka patří členkám Krmelínského teniso-
vého oddílu, a to konkrétně Šárce Odehna-
lové a Dáši Pavlíčkové.

Ivo Brabec

TJ SOKOL Krmelín

Nové workoutové hřiště U Paleska
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Z činnosti výboru  
TJ Sokol Krmelín

Přestože první polovina letošního roku byla 
negativně ovlivněna epidemiologickou situa-
cí, výbor TJ se pravidelně scházel prostřednic-
tvím videokonferencí a řešil řadu úkolů a pro-
blémů spojených jak s  koronavirovou situací, 
tak také úkoly související s údržbou sportovišť 
a zajištěním chodu organizace.

Výbor zpracovával, vyhodnocoval a  posu-
zoval některé dotační programy, kalkuloval 
a vyhodnotil ztráty vzniklé na základě výpad-
ků z pronájmů haly, projednal a doporučil další 
možnosti v provozování Sportklubu. Bylo nut-
né rovněž řešit havarijní situaci ve sportovní 
hale, která nastala v případě prasklého okruhu 
vytápění. Jednoduše řečeno, i  v  situaci, kdy 
byly veškeré sportovní aktivity a provoz spor-
tovní haly hygienickými směrnicemi zakázány, 
členové výboru se svou aktivitou snažili danou 
situaci řešit jak z pohledu přípravy na avizova-
né „rozvolnění“, tak také se záměrem připravit 
prostory a  podmínky pro chod jednotlivých 
oddílů TJ i v této komplikované situaci.

Aktuálně řešíme přípravu tradičních Krme-
línských akcí, na kterých se TJ Sokol výraznou 
měrou podílí, dále postupné „najíždění“ spor-
tovních aktivit v  hale a  v  prostorách venkov-
ního hřiště. Rovněž se snažíme zabezpečit pří-
pravu zejména nejmladších sportovců a členů 
naší TJ v rámci jejich organizovaných soutěží.

Aktuálně se potýkáme s potřebou zajištění 
úklidu sportovní haly, kde se nám nedaří zaji-
stit pracovní sílu pro tuto činnost, která je pro 
provozování v současných hygienických pod-
mínkách poměrně klíčová.

Opětovně bych chtěl touto formou podě-
kovat všem členům výboru za jejich aktivitu 
a činnost, kterou vykonávají zcela nezištně, ve 
prospěch svých spoluobčanů a  se záměrem 
posunout život v  naší obci třeba jen o  malý 
kousek výš.

Ivo Brabec

Společně s  krásným počasím  prv-
ních letních dní tohoto roku, proudí do 
našeho oddílu také spousta nadšení 
a dobré nálady. Důvodem jsou dlouho 
očekávané zprávy o  obnovení skaut-
ské činnosti, kterých jsme se nedáv-
no konečně dočkali, a  tak jsme před 
dvěma týdny u naší klubovny přivítali 
nejen sluníčko, ale také všechny naše 
nedočkavé skauty, skautky, světlušky 
a vlčata, se kterými už jsme se dlouho 
chtěli setkat tak, jak se ve skautu sluší 
a patří.

Účast na prvních schůzkách byla 
i  po tak dlouhé době rekordní, a  my 
se tak nyní těšíme ze stávajících i nově 
příchozích členů. Můžeme se zno-
vu setkávat naživo, náš oddíl se zase 
o  něco rozrostl, a  jeho chod se vrací 
do zaběhnutých kolejí. Nic však ne-
necháváme náhodě a  hodně nového 
ještě připravujeme. Přece jen je toho 
tolik co dohánět!

Světlušky se například naučily roz-
poznat léčivé rostliny a  už ví, že se 
dá i  z  jitrocele nebo kontryhelu uva-
řit dobrý čaj. Po oblíbené bojové hře 
jsme šli se skauty na zmrzku.

Nejaktuálnějším tématem vedle 
obnovení schůzek je samozřejmě tá-
bor. Blíží se převratnou rychlostí, a to 
mimo jiné znamená, že i jeho příprava 
musí jet na plné obrátky. A  je to tak! 
Chybí nám už jen pár malých drob-
ností. Snažíme se vše naplánovat co 
nejlépe, abychom si tábor pořádně 
užili a alespoň z části si tak vynahradili 
ostatní skautské akce, které tento rok 
bohužel proběhnout nemohly.

SKAUTI
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Družstva mladých hasičů 
a požární sport

Omezení společenského a sportovního 
života z  důvodů protiepidemických opat-
ření trvalo až do poloviny měsíce května. 
Z  těchto důvodů neprobíhala sportovní 
a  hasičská příprava mladých hasičů jako 
minulá léta. Navíc i počasí v tomto období 
roku nebylo nijak příznivé. První soutěží se 
stalo okresní kolo hry Plamen 26. 5. 2021, 
zúčastnili se jej jen starší žáci. Opatření 
nedovolila všechny disciplíny a  soutěžilo 
se nejdříve ve štafetě požárních dvojic, 
zde naši MH obsadili z  důvodů technické 
chyby 8. místo z  9 účastníků. V  útoku si 
situaci vylepšili, skončili na 3. místě a cel-
kově z  toho bylo konečné 6. místo. První 
pohárovou soutěž sezóny absolvovaly 
dne 5.  6.  2021 v  Trojanovicích obě druž-
stva, mladší a  starší žáci. Družstvo mlad-
ších prošlo obměnou na obou proudech 
a spojkách C a B. Složení družstva starších 
kromě rozdělovače zůstalo stejné. Mlad-
ším žákům se ještě tak nedařilo a skončili 
na posledním místě z celkem 12 družstev. 
To starší žáci si vedli lépe a obsadili 9. místo 
z 15 družstev. Na obou soutěžích jim v po-
žárním útoku dodávala vodu nová přenos-
ná motorová stříkačka pro kolektivy dětí, 
která se v  letošním roce pořídila z dotace 
obce Krmelín. V  příštím čísle přineseme 
fotografie a  podrobnosti. Na fotografiích 
jsou aktuální družstvo starších žáků s  ve-
doucím Petrem Edelsbergrem a  Radkou 
Bednářovou a  snímek ze soutěže v Troja-
novicích. Družstvo dospělých absolvovalo 
jen pár tréninků a hodlá se opět zapojit do 

ligy netradičních soutěží, která se po pře-
stávce konsoliduje, případně se bude zú-
častňovat pohárových soutěží, kde bude 
mít šanci obsadit přední umístění.

Spolkový život a 125. výročí 
založení SDH

V letošním roce slavíme významné výro-
čí. Bohužel ani jedna akce z těch tradičních 
z  důvodu omezení nemohla proběhnout. 
Počínaje výšlapem na Lysou horu, pak 
hasičským plesem, který měl proběhnout 
6. 2. 2021. Dále také nebylo možné uspořá-
dat také Stavění máje, tradiční velkou spo-
lečenskou akcí jara. V loňském roce situace 
neumožňovala jakékoliv vztyčení stromu, 
no letos, kdy byly podmínky volnější, jsme 
v užším kruhu členů, za dodržení hygienic-
kých opatření, postavili, ne nijak vysokou, 
zato spíše symbolickou májku, abychom 
tímto činem znovu přivítali jaro. Pohárová 
soutěž, stejně jako vloni, také neproběhla. 
Dovolí-li to situace, a vše tomu nasvědčuje, 
stane se hlavní akcí letošního roku, společ-
ná slavnost obce Krmelín, SOKOLa a  SDH 
Krmelín a  skupiny HEC  – KRMELÍN slaví 
v  pátek 27.  8.  2021, spojená s  tradičním 
hudebním festivalem Rockshow.

 
Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno 

na internetových stránkách spolku na ad-
rese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete 
informace články, fotografie, odkazy na 
videa a další.

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

HASIČI Krmelín
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Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu

Milí přátelé zahrádkáři a  naši milí pří-
znivci.

Prožíváme, vzhledem ke covidové 
pandemii, jedno z  nejtěžších období naší 
historie. Zdá se, že snad to nejhorší je po-
malu na ústupu, ale přesto pokládáme za 
rozumné s  naší, jindy intenzivní činností 
spolku, ještě chvíli počkat. To ale nezna-
mená, že jen odpočíváme. Naopak. Nyní, 
v tomto jarním období máme trvale za za-
hradě spoustu práce. Počasí nám také není 
moc nakloněno. Trvalé deště a chlad způ-
sobily nejen pomalejší rozvoj celkové ve-

getace, ale také dlouhodobá vlhkost pod-
pořila vznik různých druhů plísní, hnilobu, 
přemnožení plevelů a některých škůdců /
např. mšic a slimáků. Abychom se ubránili 
všem těmto nástrahám, musíme být stále 
ve střehu a  včas zasáhnout, pokud je to 
v našich silách.

Pár doporučení.
1) Předpěstované sazenice zeleniny a kvě-

tin vysazovat o něco později, než bývá 
zvykem.

2) Provádět postřiky proti plísni, černé 
skvrnitosti listů, mšicím a dalším nemo-
cem a škůdcům.

3) Kontrolovat, co nevzešlo/uhnilo/ a  vy-
sadit nebo vysít znovu.

4) Častěji se zbavovat plevele, častěji stří-
hat trávník a tím zbavit slimáky vhodné-
ho prostředí.

5) Přemnožené slimáky stále likvidovat.

Existuje několik možností, např.
a) Mechanický sběr. Pak je dobré umístit 

podél záhonu prkno nebo dřevěnou 
lištu a občas zkontrolovat zespodu. Tam 
se drží nejčastěji.

b) Zakoupit drahé granule, které se bohu-
žel v dešti rozpouští a pak moc neúčin-
kují.

c) Připravit návnadu - do krabiček /
např.  od sýra/ nálev- 1 l vody,250 ml 
piva a1lžička soli. Krabičku zapravit po 
okraj do země.

d) Zakoupit přirozené nepřátele: a/ Zvláš-
tě účinné jsou hlístice-parazit slimáků /

ZAHRADKÁŘI Krmelín
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Vzpomínáme
5. května jsme se naposledy rozloučili 

s naším členem a dlouholetým starostou 
Krmelína, panem

Ing. Václavem 
Zezulkou, 

který nás opustil po těžké a zrádné nemo-
ci. Bude nám chybět.
Čest jeho památce.

lze koupit ve specializovaných 
prodejnách/.

e) Druh kachen tzv.  indičtí běž-
ci, pro které jsou slimáci po-
choutkou.

f ) V tomto období je třeba také 
obsazovat truhlíky popínavý-
mi rostlinami a  zprvu chránit 
před deštěm.

g) Nezapomenout se věnovat 
i pokojovým rostlinám (přesa-
zování, rozmnožování apod.).

To vše jsou jen ukázky naší tr-
valé práce. Ale jestli nepolevíme, 
tak velkou odměnou nám budou 
naše krásné zahrady a zahrádky. 
To není koníček, to je kůň a  ten 
potřebuje naši péči.

Přeji Vám hodně zdraví, elánu 
a optimismu.

Za výbor ZO ČZS
PaedDr. Hana Černíková

Výzva
Výbor ZO ČZS se obrací na všechny zahrádkáře, jejich příznivce i širokou veřej-

nost s nabídkou placené brigádnické výpomoci při moštování ovoce pro letošní 
sezonu.

Jedná se o zhruba o dvouměsíční období (září, říjen) vždy v sobotních do-
poledních hodinách. Vhodné pro aktívní důchodce, studenty i ostatní zájemce. 
Bližší podrobnosti sdělí Ing. Jaromír Havránek, tel. 605 738 944.
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Boží Tělo
Slavnost Těla a Krve Páně jsme letos 

oslavili ve čtvrtek 4.6. Po mši svaté jsme 
vyšli průvodem s Eucharistií po naší obci. A 
právě tento průvod jste možná někteří za-
hlédli. Tato slavnost, dříve zvaná Boží Tělo, 
se začala slavit proto, aby se zdůraznila re-
álná přítomnost Ježíše Krista nejen v jeho 
Božství, ale i v jeho lidství, které je přítom-
no v Eucharistii.

Svátek zavedl papež Urban IV. v roce 
1264. Slavnost začíná mší svatou, násle-
duje krátká adorace a pak se koná procesí 
s Eucharistií se zastaveními 

u vyzdobených oltářů za zpěvu písní. 
Děti házejí plátky květin - nejčastěji růže 
a pivoňky před kněze, který nese v mon-
stranci Nejsvětější svátost. Květy posypaná 
cesta je jedním z výrazů úcty k Ježíši ne-
senému v průvodu. Smyslem tohoto svát-
ku  je modlitba, ve které svěřujeme Pánu 

Z NAŠÍ FARNOSTI
život v naší vesnici, celé prostředí našeho 
života a prosíme o požehnání pro celou 
obec. 

Pouť k sv. Janu a Pavlu
Zveme vás všechny v neděli 27. června 

2021 v  8:45 hodin na slavnostní mši sva-
tou. Mše svatá bude sloužena za všechny 
živé a zemřelé farníky a dobrodince naše-
ho kostela.  

 
Poutní mše svatá na 
Krmelínském kopci

U příležitosti svátku Povýšení svatého 
Kříže v neděli 12. 9. 2021 bude na Krme-
línském kopci sloužena poutní mše svatá. 
Jste všichni srdečně zváni.

Více informací o dění a akcích v naší far-
nosti si můžete přečíst na internetových 
stránkách:  https://farnost-starabela.cz/

Foto Ing. Martina Stozsková
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SKUPINY
ELEKTROZAŘÍZENÍ

www.elektrowin.cz

Skupina

1
ZAŘÍZENÍ PRO TEPELNOU VÝMĚNU

Spadají sem chladničky, mrazničky, klimatizace, tepelná čerpadla apod. 
Jedná se o zařízení pracující na základě tzv. termodynamického děje, při 
kterém dochází k samovolné výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou 
teplotou. Kromě těch zařízení, jejichž médiem přenosu tepla je voda.

Skupina

2
OBRAZOVKY

Patří sem televize, monitory, notebooky, laptopy a další zařízení obsahující 
obrazovku větší než 100 cm2.

Skupina

3
SVĚTELNÉ ZDROJE

Skupinu s číslem 3 tvoří např. zářivky, výbojky, LED lampy a ostatní 
osvětlovací zařízení se zabudovanými LED diodami.

Skupina

4
VELKÁ ZAŘÍZENÍ

Velká elektrozařízení = zařízení, jejichž kterýkoliv rozměr přesahuje 50 cm 
(pračky, myčky, sušičky, sporáky, trouby, velké kopírky a tiskárny, velké elek-
trické a elektronické nástroje, velké zdravotnické prostředky, velké přístroje 

pro monitorování a kontrolu, kotle apod.).

Skupina

5
MALÁ ZAŘÍZENÍ

Malá elektrozařízení = zařízení, jejichž žádný rozměr nepřesahuje 50 cm 
(vysavače, mikrovlnné trouby, toustovače, žehličky, fény, holicí strojky, 

váhy, hodinky, rádia, videokamery, fotoaparáty, sportovní vybavení, hračky, 
vrtačky, pily, detektory kouře apod.).

Skupina

6
MALÁ ZAŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

A TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Do poslední, 6. skupiny, Evropská Unie zařadila malá zařízení informačních 
technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepře-
sahuje 50 cm. Sem výrobci zařadí např. mobilní telefony, GPS navigace, 

routery, kapesní kalkulačky, osobní počítače, tiskárny, telefony apod.



Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

OBEC KRMELÍN
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Kontaktujte mne  
pokud chcete:
•	 zateplit	dům
•	 udělat	nový	nátěr	na	

fasádě nebo v interiéru
•	 natřít	plot,	pergolu,	

podbití a další dřevěné 
prvky

•	 zbavit	se	plísní	a	řas

Nabízím:
•	 poradenství	zdarma
•	 ověřené	produkty	

značek MISTRAL  
a REMMERS

•	 výhodné	ceny
•	 záruka	až	10	let
•	 pomoc	s	realizací

Jsem z Krmelína
Darina Lančová
608 884 961

bez plísní a řas?
FASÁDU

Chcete mít  krásnou







Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Myslíme ekologicky

Snadná a rychlá obsluha

Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.

V košíku zvolte doručení na výdejní místo.

V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.

Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!

U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.

Z-BOX nově i u nás! 
Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny

Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si 

můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu, 

jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

1)

2)

3)

4)

5)

Jak na to?





na ulici Brušperská naproti Restaurace na Benátkách. 
Nabízí: spojovací materiál všeho druhu, domácí 
potřeby,  stavební chemie, elektro, instalatérské 

potřeby, barvy laky, nářadí, bazénová chemie  
a vše co kutil potřebuje.

Otevřeno je pondělí až pátek od 7:30 do 17 hod. 
a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod. Tel. 731 708 604

V rámci znovuotevření prodejny si můžete zakoupit 
zboží minulého vlastníka s velkou slevou ve výprodeji.

Na Vaši návštěvu se moc těší kolektiv WojKoW

Nově otevřeno 

Sleva !!!

obchůdek pro kutily (železářství) 





SPIN WC 
gelový čistič 
Atlantic 
750 ml

Výroba a distribuce: Šubert group s.r.o.
Staříč 530, 739 43 Staříč
 

e-mail: info@subertgroup.cz
www.subertgroup.cz 

SPIN  
na nádobí 
standard  
1 l

 

přímo od regionálního výrobce

90 90
Kč Kč30 30

     tel: +420 558 660 145
mobil: +420 603 144 044 

SPIN 
DIAMOND 
prací prášek
6 kg

273 90
Kč120 90

Kč

SPINET 
prací gel s 
marseillským mýdlem 
3 l 

Marseillské 
mýdlo je 

doporučováno 
pro lidi s citlivou

pokožkou. • • • ••• • •• ••• • • • ••••• • • • • • •

SPINET 
odstraňovač 
skvrn 
1 l 

72 90
Kč

Při objednávce nad 600 Kč vám nabízíme dovoz ZDARMA.  

Nabízíme:
prací prášky, gely, aviváže, mycí a čisticí prostředky
do kuchyně, koupelny a WC, tekuté mýdla, desinfekční
gely na ruce...

stí ícč í ch ee im
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VOLNOČASOVÉ CENTRUM
ZDRAVÍČKO KRMELÍN

K a v á r n a  s  d ě t s k ý m  k o u t k e m
C v i č e n í  r o d i č ů  s  d ě t m i

C v i č e n í  p r o  d o s p ě l é
P r i v á t n í  s a u n a
S o l n á  k o m o r a

Kostelní 781,Krmelín
www.zdravicko-krmelin.cz

+420 720 452 155




