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Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 27. 9. 2011
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 5. zasedání zastupitelstva obce
c) zápis z 1. schůze Kontrolního výboru konané dne 29. 3. 2011
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) prodej pozemku parc. č. 301/5 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 239 m2 v k.
ú. Krmelín z majetku obce do majetku p. Josefa Menšíka, ul. Školní, Krmelín 120 za cenu 50,Kč/m2
b) prodej pozemku parc. č. 300/3 – travní porost o výměře 501 m2 a pozemku parc. č. 302/30
– orná půda o výměře 172 m2, vše v k. ú. Krmelín z majetku p. Josefa Menšíka, ul. Školní,
Krmelín 120 do majetku obce za cenu 50,- Kč/m2
c) zařazení 2 požadavků k zapracování do změny č. 4 územního plánu obce – žadatelé obec Krmelín a p. Petr Šperlín, ul. Světlovská, Krmelín 128
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
Úkoly nebyly uloženy.

Informace o dění v obci od 5. zasedání zastupitelstva obce (29.6.2011)
- firmou Zahrady R+R provedena výsadba tují podél oplocení hřbitova a pozemku s fotovoltaickou elektrárnou v ceně 60 000,- Kč vč. DPH – uhradila firma Solar Power Energy
- firma Jan Slabý provedla prodloužení cesty na hřbitově za cenu 79 860,- Kč vč. DPH
- Ing. Daliborem Staňkem zpracován projekt na opravu márnice – vodorovná izolace budovy
a vestavba WC
- opraveno zábradlí na Světlově po poškození při dopravní nehodě
- Krajský úřad MSK zrušil územní rozhodnutí na úpravu okolí OÚ a MŠ vydané Stavebním úřadem v Brušperku na základě odvolání manž. Havránkových
- provedena oprava výtluků v místních komunikacích firmou TS Frýdek – Místek v ceně 28 224,Kč vč. DPH
- u tiskárny Ringier Axel Springer Print CZ objednán dotisk 1 000 ks brožury Dějiny Krmelína
v ceně 45,- Kč/ks
- návrh Mgr. Ing. Bohumila Kaducha v zastoupení manž. Havránkových na určení neexistence
komunikace dle § 142 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád – příjezd k MŠ, OÚ a hřišti TJ Sokol po
pozemku prac. č. 29 a námitka podjatosti proti starostovi obce
- za odvoz domovního odpadu stanovila firma OZO ceny ve stejné výši jako v minulém roce
- v rámci komplexní pozemkové úpravy je prováděna úprava povrchu 3 polních cest v majetku
obce na náklady Pozemkového úřadu Frýdek-Místek
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Cenový výměr č. 1/2011
za svoz, třídění a zneškodňování komunálních odpadů
v období 1. 10. 2011 – 30. 9. 2012
Objem
nádoby

Cena Kč
měsíční

Cena Kč
roční

Četnost svozu

Tarif

Období

70 l

1 x za 14 dní

P1 01

1. 10. 2011-30. 9. 2012

105,-

1 260,-

110 l

1 x za 14 dní

P2 01

1. 10. 2011-30. 9. 2012

125,-

1 500,-

110 l

1 x týdně zima
1 x za 14 dní léto

P2 61

1. 10. 2011-30. 9. 2012

212,125,-

2 110,-

110 l

1 x týdně celoročně

P2 11

1. 10. 2011-30. 9. 2012

212,-

2 545,-

110 l

1 x týdně zima

P2 71

1. 10. 2011-30. 4. 2012

235,-

1 645,-

1 x týdně

K1 11 1. 1. 2012-31. 12. 2012

830,-

9 960,-

kontejner

Nádobu o objemu 70 l si objednávají občané s menší produkcí odpadů výhradně u domů s ekologickým topením (elektřina, plyn). Do těchto nádob nesmí být ukládány popeloviny. Celková
hmotnost nádoby 70 l včetně obalu nesmí přesáhnout 50 kg.
Tarif P2 71 se používá u objektů s vytápěním na tuhá paliva. Nádoba se objednává jako další
k celoročnímu odvozu tarifu P2 11 nebo tarifu P2 01 u nádob 110 litrů.
Zimní období je od 1. 10. do 30. 4. Letní svoz je od 1. 5. do 30. 9.
Možnosti platby:
v kanceláři obecního úřadu hotově, nebo
bezhotovostním stykem: číslo bankovního účtu Obce Krmelín: 168 198 1389/0800
variabilní symbol: 3722 xxx = číslo popisné rodinného domu
(příklad: 3722477)
konstantní symbol 3558
Platbu proveďte v termínu do 17. 10. 2011.

Poděkování
Děkujeme touto cestou panu Petru Šindlovi, ul. Starodvorská 463, který převzal prostřednictvím
Českého červeného kříže Zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů
krve. Upřímně děkujeme jménem všech, kterým pomohl navrátit zdraví.

JUNÁK bude pečovat o okolí pomníků
Provádět údržbu okolí pomníků padlých v I. a II. světové válce se nabídla organizace Junák –
svaz skautů a skautek v ČR, 1. oddíl Krmelín. S materiálním přispěním obce tak bude zajištěn
důstojný vzhled tohoto pietního místa. Již nyní skautům děkujeme za jejich iniciativu.
Ing. Václav Zezulka, starosta obce
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P. Jan Czudek se představuje
Zdravím všechny čtenáře Krmelínského zpravodaje. Jmenuji se Jan Czudek a přišel jsem namísto bývalého faráře P. Antonína Kocurka. Dovolte mi proto krátké představení. Pocházím z
Jablunkova, na kněze jsem byl vysvěcen v roce 1999 a od té doby jsem sloužil postupně v Karviné, Břidličné a New Yorku, kde jsem strávil poslední 4 roky v duchovní péči o krajany žijící
v zahraničí. Na jaře t.r. jsem byl otcem biskupem povolán nazpět do diecéze s ustanovením ve
Staré Bělé. Odtud pak budu spravovat i Krmelín a Proskovice. Za těch pár týdnů, co jsem zde,
jsem měl možnost trochu poznat okolí, prostředí a lidi. Vidím kolem sebe lidi angažované a optimistické. To mě naplňuje nadějí, že i moje služba zde přinese užitek a bude mít svůj smysl.
Budu se těšit na setkání s Vámi, jak při bohoslužbách v kostele, tak i při jiných příležitostech.
P. Jan Czudek, farář

Základní škola
Vážení rodiče,
údajně nejchladnější a nejdeštivější léto posledních 20 let (dle meteorologů) je za námi a Vaše
děti už naplno prožívají nový školní rok 2011/2012, jehož harmonogram Vám teď předkládám :
Harmonogram školního roku 2011/2012
Říjen:
3. - 4. 10.
Pomůžeme našim lesům - sběr starého papíru (svázané balíky novin či
časopisů mohou v garáži školy odevzdat i občané obce)
Přespolní běh – povodí Ondřejnice
20. 10.
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky
1. ročníku (do 1.12. - 10 lekcí)
26. - 27. 10. Podzimní prázdniny
31. 10.
Rej duchů (Unie rodičů, Skaut)
Listopad: 5. 11.
Jarmark lidových řemesel
7. - 8. 11. Pomůžeme našim lesům – sběr starého papíru
Turnaj ve florbalu - povodí Ondřejnice
22. 11.
Pedagogická rada + konzultace (15.00 - 17.00)
Prosinec: 5. 12.
Mikulášská nadílka
5. - 6. 12. Pomůžeme našim lesům - sběr starého papíru
Vánoční dílny
Vánoční akademie
23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny
Leden:
3. 1.
Zahájení vyučování
9. - 10. 1. Pomůžeme našim lesům – sběr starého papíru
17. 1.
Pedagogická rada + konzultace (15.00 – 17.00)
31. 1.
Ukončení 1.pololetí - rozdání vysvědčení
Únor:
1. 2.
Zahájení 2.pololetí
3. 2.
Pololetní prázdniny
3. 2.
Dětský maškarní bál ZŠ a MŠ s Hopsalínem (Unie rodičů)
6. - 7. 2.
Pomůžeme našim lesům – sběr starého papíru
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Březen:

Duben:

7. 2.
13. - 17. 2.
5. - 6.3.

28. 3.
2.- 3. 4.
5. - 6. 4.
17. 4.
21. 4.

Květen:

14.- 15.5.

Červen:

1. 6.
4. 6.
5. 6.
19. 6.

29.6.
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Zápis do 1.ročníku
Jarní prázdniny
Pomůžeme našim lesům – sběr starého papíru
Turnaj ve vybíjené - povodí Ondřejnice
Jarní dílny
Exkurze Planetárium 1. - 5.ročník
Vernisáž
Pomůžeme našim lesům – sběr starého papíru
Velikonoční prázdniny
Pedagogická rada + konzultace (15.00 – 17.00)
Den Země
Zábavné dopravní odpoledne (Unie rodičů)
Pomůžeme našim lesům – sběr starého papíru
McDonald ´s Cup – turnaj v minikopané – povodí Ondřejnice
Den dětí (Unie rodičů, Skaut)
Atletický trojboj – povodí Ondřejnice
Konzultace (15.00 – 17.00)
Pedagogická rada
Nejlepší z úrody – akademie pro rodiče
Školní výlet
Ukončení školního roku

Pedagogičtí pracovníci školy
Mgr. Dušan Ignačík
Mgr. Jarmila Adámková
Mgr. Romana Tylečková
Mgr. Jarmila Maralíková
Mgr. Dagmar Kovalová
Mgr. Yvona Voráčová
Anna Libišová
Sylva Multanová
Zuzana Bernatíková

ředitel školy
třídní učitelka 1.třídy
třídní učitelka 2.třídy
třídní učitelka 3.třídy
třídní učitelka 4.třídy
třídní učitelka 5.třídy
vychovatelka 1.oddělení školní družiny
vychovatelka 2.oddělení školní družiny
vychovatelka 3.oddělení školní družiny

Žáci
K 1.9. 2011 bylo zapsáno 105 žáků:

1.ročník
2.ročník
3.ročník
5.ročník

-

25 dětí
24 dětí
21 dětí
14 dětí

Výuka
Výuka povinných předmětů bude probíhat v 1.- 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Naše tvořivá škola, za jehož plnění a návaznost učiva v jednotlivých ročnících zodpovídají
pedagogové školy.
Třídní učitelky pro své třídy objednaly v Divadle loutek v Ostravě tato představení: Ošklivé ká-
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čátko, Půjdem spolu do Betléma (1.,2.ročník), Výlet na ostrov snů (1.,2.,3.ročník),Pinokio, Tučňáci
na arše (3.,4.ročník), Nevěsta pro hastrmana (4.,5.ročník).
Žáci školy se zúčastní celoročního projektu Rozvoj čtenářství (viz další článek), Yvona Voráčová
s žáky 5.ročníku bude realizovat v tomto školním roce projekt s folklorní tématikou Tady jsme
doma – regionální folklor do školy, vypsaný Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici a Programovou radou MFF ve Strážnici. Autorkou projektu je PhDr. Alena Schauerová, smyslem projektu je přiblížit dětem život předků, jak je obsažen v tradiční lidové kultuře obce,v níž žijí. Žáci budou
s pomocí učitele na základě vyučovacího projektu vyhledávat informace o práci, bydlení, kultuře
– pověstech, písních, říkadlech, hrách a tancích svých předků. O své práci povedou záznamy, které
na závěr předloží. Budou rovněž schopny naučit jiné děti dětské hře (případně písni, tanci), které
během projektu objevily a naučily se jí. Vyvrcholením projektu bude prezentace kroniky projektu a taneční vystoupení třídy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici v červnu 2012
(včetně proplacení cesty a pobytu), třída získá diplom Národního ústavu lidové kultury o účasti
v projektu..
Žádost na udělení finančních prostředků pro práci na novém Projektu Comenius pro období
2011 – 2013 s názvem Cultures are dancing for Europe nebyla schválena z důvodu nedostatku
finančních prostředků pro hlavního koordinátora projektu z Turecka.
Třídní učitelky 1. - 5. ročníku po dobrých zkušenostech z minulých let budou se žáky opět absolvovat program Prevence rizikového chování pro 1. stupeň ZŠ s organizacemi FAUST, o.s. a RENARKON (organizace s mnohaletými zkušenostmi v oblasti prevence rizikových jevů, programy
vedou zkušení lektoři s VŠ a SŠ vzděláním a s příslušnými kurzy, výcviky, školením; koncepce
programu je dlouhodobá, tematicky navazující v jednotlivých ročnících, program je veden interaktivními přístupy s využitím psychoterapeutických metod a vyhovuje požadavkům MŠMT na daný
typ prevence).
Vybraní žáci se zúčastní sportovních turnajů a klání : přespolní běh, florbal, vybíjená, miniházená, minikopaná, atletický trojboj.
Zájmové útvary, kroužky, nepovinné předměty:
(pravidelná činnost bude zahájena od října 2011 na základě podaných přihlášek):
Gymnastika (J. Adámková), Mladý ochránce přírody (J. Maralíková), Florbal (D. Ignačík, J. Maralíková),
Kutil (D. Kovalová), Jazyk anglický (H.Vondrová), Počítače (D.Ignačík), Angličtina hrou (Y.Voráčová), Keramika (R. Tylečková), Tanečně dramatický kroužek (Y. Voráčová), Fotbal (M. Maralík),
Šachy (D. Lančová), Náboženství (P. Jan Czudek ).
Unie rodičů (UR)
Unie rodičů bude ve školním roce 2011/2012 pracovat stejně jako v loňském roce ve složení
p.Jaromír Koběluš - předseda, p. Kateřina Šeděnková – pokladní, p. Jana Misiačková – člen výboru.
V průběhu měsíce října budou spuštěny nové webové stránky školy, o dalších akcích a případných změnách budou rodiče informováni emailem.
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy
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Rozvoj čtenářství
V květnu 2011 jsem se zúčastnil v Krajském úřadu Moravskoslezského kraje dalšího Kulatého stolu (projektu pořádaného KVIC Nový Jičín, financovaného ESF a MŠMT) na ožehavé téma Výsledky mezinárodního výzkumu
zemí OECD PISA 2009 (Výzkum PISA = The Programme for International
Student Assessment je projekt, probíhající od roku 2000, v roce 2009 proběhl
jeho 4.cyklus za účasti 68 států. Jedná se o mezinárodní výzkum v oblasti
vzdělávání, který zjišťuje, jak jsou patnáctiletí žáci připraveni pro další vzdělávání či pro vstup na pracovní trh, porovnává výsledky žáků a vzdělávací prostředí jednotlivých
zemí, určuje slabá místa vzdělávacích systémů zúčastněných států).
Test čtenářské gramotnosti - čeští žáci dosáhli podprůměrných výsledků, mezi zeměmi OECD
se umístili ve spodní třetině a ČR je mezi 5 státy, u kterých došlo od roku 2009 k významnému
zhoršení výsledků. Vzrostlo výrazně zastoupení žáků s nedostatečnou úrovní čtenářských kompetencí (na 23 %), na zhoršení se podílejí především chlapci.
Test matematika - výsledky byly průměrné, čeští žáci se však za období 2003 – 2009 zhoršili
nejvíc ze všech zemí, pětina českých žáků nemá osvojeny matematické kompetence, více se opět
zhoršili chlapci.
Test přírodní vědy - výsledky byly průměrné, za období 2006 – 2009 doznaly výsledky druhého
největšího zhoršení v rámci výzkumu.
Zjištěné výsledky výzkumu PISA 2009 potvrzují sestupný trend ve výsledcích českých žáků a korespondují i s výsledky výzkumů TIMSS. Analýza výsledků žáků 5.ročníku krmelínské školy
v rámci testování SCIO za období 2007 – 2011 ukazuje kontinuálně průměrnou až nadprůměrnou úroveň výsledků našich žáků (viz Výroční zprávy školy). I přesto, že za vzdělávací politiku
zodpovídá MŠMT (ministerstvo školství), které by mělo být iniciátorem komplexní strategie a centrálních opatření na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti na národní úrovni (např. v Rámcovém
vzdělávacím programu pro ZŠ není čtenářská gramotnost jako cíl vůbec uvedena!), pro udržitelnost dosažené úrovně výsledků čtenářské gramotnosti našich žáků připravil pedagogický sbor
pro školní rok 2011/2012 celoroční projekt s názvem Rozvoj čtenářství.
Akce

Termín

Zodpovídá

Nabídka knih nakladatelství KMČ, Albatros, Fragment, Egmont

září 2011, prosinec 2011,
březen 2012, květen 2012

R. Tylečková

Čtenářské hrátky – žákovské aktivity
pro rodiče 5.ročníku

17. 4. 2012

Y. Voráčová

Ukázková hodina kritického myšlení

listopad 2011

R. Tylečková – 2. ročník

Knihovna Krmelín – lekce:
Josef Lada
Jules Verne
František Hrubín, Václav Čtvrtek
Eduard Petiška
Práce s knihou

říjen 2011
listopad 2011
únor 2012
březen 2012
duben 2012

M. Vašicová – lektorka
J. Maralíková – 3. ročník
Y. Voráčová – 5. ročník
R. Tylečková – 2. ročník
D. Kovalová – 4. ročník
J. Adámková – 1. ročník
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Noc s Andersenem (ve spolupráci
s Knihovnou Krmelín)
Čtení pomáhá – celostátní projekt

březen 2012

Y.Voráčová – 5.ročník

průběžně

Čtenářský deník
2. – 5. ročník
Čtenářská burza 1. – 5. ročníku

průběžně,
čtvrtletní prezentace
1 x měsíčně v poslední hodině čtení
1 x týdně
3 x měsíčně
1 x měsíčně

J.Maralíková – 3.ročník
D.Kovalová – 4.ročník
Y.Voráčová – 5.ročník
D.Ignačík – ICT
třídní učitelky

Společná četba
Čtení na neděli
Křeslo čtenáře

třídní učitelky
třídní učitelky
třídní učitelky + rodiče
třídní učitelky

Do projektu Čtení pomáhá (funguje od dubna 2011) se žák – čtenář zaregistruje na www.ctenípomaha.cz, po registraci (obec, ZŠ, třída, jméno a příjmení, email) si žák zvolí záložku s knihami
a vybere knihu, kterou četl. Znalost prokáže správným zodpovězením 4 otázek v limitu 5 minut,
při špatné odpovědi může odpovídat ještě 2 x, pokud se mu to nepodaří, musí počkat 1 měsíc.
V případě úspěchu získává kredit 50,-Kč a vybere si z nabídky charitativních projektů ten, na který
chce virtuální padesátikorunou přispět. V červnu 2011, tj. po dvou měsících trvání projektu, už
bylo rozdáno dětmi 15 miliónů korun, nejzdatnějšími čtenáři byli žáci 5.tříd.
Mgr.Dušan Ignačík, ředitel školy

Školní družina
V letošním školním roce zahajujeme provoz školní družiny s počtem 71 dětí. Budeme rozděleni
do tří oddělení. Ranní provoz je od 06:30 hodin do 07.45 hodin, odpolední provoz od 11:30 hodin
do 16.15 hodin. Platba činí 100,- Kč měsíčně.
Navazujeme na výchovu a vzdělávání ŠVP školy, zúčastníme se soutěží školních družin Povodí
Ondřejnice, máme připravenou celoroční družinovou hru „Cestou, necestou“.
Během letních prázdnin jsme vylepšili prostory a vybavení školní družiny. Velmi nám pomohli
někteří rodiče, firmy a přátelé školy. Děkujeme především paní Mihulové Danuši – Nelly, panu
Synovcovi – PESY, firmě KIMEX GROUP, paní Ing. Jarmile Matějové za několikaletou výpomoc
při čištění koberců celé školy, rodičům Koláčkovým, Tannertovým a dalším rodičům vřelé díky
posílají děti i vychovatelky Anna Libišová a Sylva Multanová.
DĚKUJEME !

Poděkování včelařům
Vedoucí školní jídelny děkuje krmelínským včelařům za med, který darovali dětem základní
a mateřské školy. Celkem jsme obdrželi 20 kg výborného medu (10 kg do mateřské školy a 10 kg
do základní školy). Tak jako v předešlých letech jsou připravovány v mateřské škole medové pomazánky a med je přidáván do čaje a mléčných kaší.
Růžena Foltová, vedoucí školní jídelny
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Učení není mučení – v lesní škole
14. 9.2011 jsme jeli do lesní školy. Bylo to tam príma.
Nejprve jsme si povídali o životě lesů. Potom jsme kreslili příběhy, kde jsme
museli zapojit potravní řetězec. Abychom se rozhýbali, zaběhali jsme si opičí dráhu.
Také jsme se šli podívat na kameny – moc krásné!.
Paní, která nás učila, nás vzala do lesa. Měli jsme tam ukázat, který strom bychom vykáceli, kdybychom byli lesníci. Většina dětí ukázala uschlý, křivý strom nebo strom, který tam stíní jiným
stromům. Potom nás zkoušela, jestli je umíme poznávat.
Když jsme se vrátili z lesa, dala nám černý pytlík, v něm byly různé věci a my jsme
měli hmatem poznat, co tam je. Byla tam tužka, guma, dřívko a další předměty.
Nakonec jsme se rozloučili a spěchali na autobus. Když jsme nastupovali
do autobusu, tak nám v hlavě probíhalo, jak zábavný zážitek jsme tento den prožili.
ŠKODA, že jsme v lesní škole byli letos naposledy.
Zuzka Paseková, 5.ročník

Z naší mateřské školy…
Nový školní rok v mateřské škole jsme zahájili 1. září 2011. V nejmenší třídě
„Kuřátek“ jsme přivítali 28 nově nastoupených dětí. Do třídy „Sluníček“ nastoupilo 20 dětí a do třídy „ Školáčci“ 28 dětí.
Hned na začátku školního roku nás již jako každoročně přijelo navštívit divadélko „SMÍŠEK“ s pohádkou „Malované zpívánky“. Děti se seznámily s lidovými písničkami, které si společně s herci zazpívaly.
V polovině září začaly děti ze třídy „Sluníček“ a „Školáčci“ jezdit na plavecký
výcvik do Frýdku – Místku. Necháme se překvapit, jak to našim malým plavcům půjde….
V listopadu se naše školka chystá na každoroční krmelínský jarmark. Tento rok bychom rádi
zapojili do přípravy také rodiče našich dětí.
S dalšími aktualitami se Vám ozveme v lednu …
Lenka Havránková, učitelka mateřské školy

Zájmové organizace
Z činnosti Klubu seniorů
Ani v letních měsících aktivita místního Klubu seniorů neustává. Z již uskutečněných akcí možno vyzvednout velmi úspěšné srpnové přátelské posezení členů Klubu a příznivců dechovky s dechovou hudbou z Brušperka na terase Obecního domu. Hudební produkce byla výborná a rovněž
počasí přálo.
Rovněž zářiové přátelské posezení v klubovně a s Krmelankou bylo úspěšné.
Další akcí Klubu byl v srpnu zorganizovaný půldenní autobusový zájezd do Vojkovic s cílem
posezení u harmonik v restauraci u Koníčka a s prohlídkou tamního minipivovaru.
V měsíci září mimo pravidelné akce, jako například pondělní dopolední setkávání se členů Klubu v klubovně, po letních prázdninách zahajuje dámský klub.
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Na měsíc září výbor Klubu připravil pro své členy další autobusový zájezd, tentokrát do Kozlovic
s návštěvou zdejšího muzea a dalších zajímavých objektů.
I v dalších měsících bude Klub organizovat měsíční přátelské posezení, vždy s nějakou zajímavou
náplní.
V měsíci srpnu si připomenul významné životní výročí 90 let náš bývalý spoluobčan, člen spřáteleného Klubu seniorů z Dolní Bečvy – Radko Linhart. V řadě dalších významných gratulantů i
výbor krmelínského Klubu seniorů oslavenci předal písemné blahopřání.
Zpracoval František Novák

Z činnosti hasičů
Letní měsíce z hlediska sportovních družstev patřily u dospělých Beskydské
lize (BL) a u dětí moravskoslezské lize mládeže (MSL). Starší žáci skládali své
družstvo ve spojení s Oprechticemi a Paskovem, proto nemívalo stejné složení,
což se projevilo na celkovém 9. místě ze 14 družstev. Mladší žáci, kteří začali cvičit teprve v letošním roce, se seznamují s požárním sportem a poslední příčka je
začátkem na jejich cestě k hasičině. Mužské družstvo mělo svůj cíl v postupném
nabývání dovedností a snaze začít dělat časy více pod 20 s. Pozvolné zlepšování,
občas narušené výpadky při útocích, které pramenily z nezkušenosti a nedostatku sebekritiky, mělo za následek v posledních soutěžích dosažení časů kolem 18,5 s. Na přední
místa to ještě nestačí, ale možnosti k dalšímu stlačování času stále jsou. Ženám, letos přihlášeným
do BL, se v začátku moc nedařilo. Ať již to bylo nedostatkem členek, tak i mnohé technické potíže
přispěly k usídlení až ve druhé polovině tabulky. Pravidelným tréninkem na trati v Brušperku se ke
konci ligy výsledky dostavily a ženy obsadily na soutěži ve Pstruží krásné 3. místo a postupně stoupaly průběžným pořadím nahoru. Zatím drží 8. příčku ze 13 celkově a ještě je před nimi poslední
soutěž ve Fryčovicích. Podrobné reportáže ze soutěží si můžete pročíst na našich stránkách, včetně
fotografií ze soutěží a odkazů na videozáznamy z útoků.
Na mistrovství republiky dorostu se letos probojovala naše členka Dominika Ručková. Akce proběhla od 2. do 6. července na Městském stadionu ve Vítkovicích. Soutěžila v disciplínách běh na
100 m překážek, kde obsadila mezi jednotlivkyněmi 11. místo a v absolutním pořadí všech 139
závodnic 20. místo, a dvojboj, což je překonání okna a přenesení ručního hasicího přístroje na 100
m trati, v němž obsadila 11. místo. Celkově mezi jednotlivkyněmi skončila na 10. místě v konkurenci 42 závodnic. Ještě jeden rok bude moci závodit za dorost a doufejme, že bude atakovat i vyšší
umístění.
Letní slavnost v sobotu 27. srpna 2011 byla uspořádána k probíhajícímu 115. výročí založení
sboru. Akce odstartovala 15. hodinou, kdy dorazila technika z HZS Ostrava (vysokozdvižná plošina) a Frýdek-Místek (nová TATRA Terrno a zásahový vůz s kontejnerem k likvidaci chem. látek),
a také začala výstava historické techniky, kterou zastupoval zásahový vůz Tatra 25/30 od p. Preisse
z Kopřivnice, stará koňská džberová stříkačka, zapůjčená z Metylovic a požární stříkačka PS 8. Od
16 hodin pokračoval bohatý program pro děti - mohly si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky a airsoftové pistole, shodit plechovky džberovou stříkačkou, hodit míčky do terče a poznávat hasičské
nářadí a vybavení. Ty menší se mohly nechat svézt na motokárové minitrati. Požární útoky ukázali
minižáci z Oprechtic a mladší žáci z Krmelína a na závěr muži předvedli veselý útok v různých
přestrojeních. I když se jim nepodařilo zavodnit stroj a shodit plechovky vodou z hadic, náhradním způsobem – džberovkou, jako předtím děti, nakonec cíle dosáhli. Návštěvníci mohli dále
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shlédnout ukázky zásahových obleků, které se používají např. při vysokých teplotách, pracích s
chemickými látkami i např. pro likvidaci nebezpečného hmyzu. Z vysokozdvižné plošiny se slanili
dva naši profesionální hasiči a občané se mohli podívat na Krmelín shora. Nejzajímavější ukázkou
bylo vyproštění figurantky při simulaci dopravní nehody z převráceného vozidla hasiči z HZS Frýdek-Místek za pomocí hydraulické techniky. Dětem udělala největší radost lehká pěna, kterou jsme
vyrobili na závěr odpolední části. K občerstvení jsme nabízeli zelňačku, hovězí guláš, uzené párky
a k uhašení žízně jak pivo Radegast tak i kvasnicové pivo z nového Minipivovaru u Hodže. Večer
od 20 hod. byla taneční zábava se skupinou HEC. Bohužel silný déšť krátce před půlnocí zábavu
ukončil. Přesto ani tato průtrž nezkalila celkový dojem ze slavnosti. Mohlo přijít více lidí, jestli to
bylo dáno koncem prázdnin nebo občané raději leželi u vody nebo jiným důvodem, můžeme se
jenom domnívat. Jisté je, že podobná velká akce tady nemusí být k vidění až pět let.
Zásahová jednotka moc práce neměla, několikrát se podílela na likvidaci bodavého hmyzu, zasahovala u požáru kůlny na ulici Světlovské a střechy na ulici Zahradnické. Bohužel řady jednotky
snad načas z důvodu stěhování opustili dva strojníci a snížil se počet členů, zařazených v jednotce.
Našeho tradičního zájezdu na soutěž na Dolní Bečvě se kromě 3 družstev (2 mužských a 1 ženského) zúčastnilo mnoho příznivců. Muži výsledky příliš nenadchli, obsadili 23. a 32. místo ze 37
zúčastněných. Naproti tomu ženy předvedly solidní výkon a obhájily i přes pád rozdělovače a otevření prostředního proudu 5. místo z loňského roku (z 20 ženských družstev).
Po výletu na kolech na Palkovské hůrky jsme v neděli 21.8.2011 zamířili na Hlučínskou přehradu. Po dojezdu jsme se v restauraci nadlábli většinou bramboráky s masem nebo sýrem a pak se
svlažili v nezvykle teplé a čisté vodě přehrady. Zpáteční cestu jsme si zpříjemňovali poznáváním
nových cyklistických cest v Ostravě, v jednom případě i netypického mostu, a za pomoci doprovodného motocyklu jsme po několika zastávkách v osvěžovnách různého typu úspěšně dorazili
domů. Tentokrát si 55 km cestu v sedle odbylo 9 dospělých a jedno dítě na zadní sedačce kola.
Činnost SDH prezentujeme na stránkách http://sdhkrmelin.cz, najdete tady m.j. odkazy na
videa i fotogalerie.
V plánu práce na letošní rok máme ještě výlet na Den Nato do Mošnova a turnaj v šipkách.
I v zimě bychom chtěli pořádat halové blázince ve sportovní hale.
Výroční valná hromada v prosinci letošní rok uzavře.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

IV. pokračování historie Sokola (1986 – 2011)
Úplným dokončením sportovní haly a úprav venkovního areálu se otevřela dokořán cesta všem
sportovcům na hřiště i do haly. Výstavbou se upevnil kolektiv funkcionářů, trenérů i cvičitelů,
kteří burcovali ke stále vyšší aktivitě i výkonnosti. Hala byla plně obsazena do pozdních večerních
hodin. Azyl našli stolní tenisté v nově vybavené herně, která občas posloužila pro organizování
kulturních a společenských akcí. „Stará garda házenkářů“ navázala družební kontakt s házenkáři
Motor Leisnig (NDR), který spočíval ve vzájemných sportovních utkáních střídavě u nás a v Lesnigu. Sportovní klání se spojilo vždy s několikadenním pobytem. Tato družba trvala velmi dlouho
a mnozí Němci z bývalé házenkářské party jezdí do Beskyd dodnes a nikdy neopomenout se zastavit v Krmelíně.
Plná tělocvična mládeže a sportovců, mnoho soutěží a turnajů, byla tou nejlepší odměnou pro ty,
kteří věnovali spoustu brigádnických hodin a organizátorské práce výstavbě haly. Právě toto obdo-
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bí bylo nejčilejší v poválečné éře Sokola. Házenkáři měli konečně dobré podmínky pro trénování
i turnaje, jen pro mistrovská utkání mužů jsou rozměry haly pro házenou nedostatečné. Naopak
místní ochotníci žehrali nad tím, že přišli o jeviště s propadlištěm a tak po dlouhé ochotnické činnosti s divadlem v Sokole je konec. Pravdou je, že v posledních létech nacvičování divadelních her
prakticky u nás ustálo, neboť televize nahradila tuto formu kulturního vyžití na vesnici.
V roce 1988 si házenkáři připomněli dvě výročí, a to 60 let od vzniku české házené a 30 let od
vzniku házené. U té příležitosti bylo sehráno utkání bývalých hráčů Krmelína s výběrem kraje, kde
se objevili i někteří dřívější reprezentanti. Bylo to zároveň příjemné setkání bývalých hráčů, kteří
se léta setkávali na hřištích a po létech si společně zahráli a zavzpomínali. Druhou větší akcí bylo
setkání krmelínských házenkářek a házenkářů dříve narozených, kteří před léty šířili slávu naší
házené.
Začátkem roku 1989 se začalo s nácvikem skladeb na další spartakiádu, která se měla uskutečnit
v létě 1990. Po listopadu 1989 se spartakiády zavrhly, takže veškeré přípravy byly rázem ukončeny.
Jednotná tělovýchova padla, neboť si začala obnovovat činnost tělovýchovná sdružení, která byla
v roce 1948 násilně zrušena. Naše TJ, která spadala pod ČSTV, po celou stoletou dobu trvání nezměnila název Sokol. Hned po založení Moravskoslezské župy České obce sokolské (ČOS) v Ostravě, jsme byli vystaveni tlaku z jejich strany, abychom přešli pod ČOS. Valná hromada naší jednoty
jednomyslně rozhodla, že NE. Hlavní důvod byl, že stará část budovy i hala byly vybudovány po
roce 1948 a tudíž nemohly být restituovány. Jednalo se také o dotace z ČSTV, které nám ČOS nemohla ani z deseti procent zaručit.
Proběhlo mnoho nechutných jednání, ale k dohodě nikdy nedošlo. Celá kauza byla předána ze
strany ČOS soudu. Bez ohledu na vleklá soudní jednání se v naší jednotě pokračovalo v aktivitě
dále a činnost se stále rozvíjela. K dobrým výsledkům házenkářů se připojil i oddíl stolního tenisu, který získával kromě svých odchovanců i bývalé hráče vyšších soutěží z okolí, kteří dobrými
výsledky postupovali nahoru. Začalo se pracovat i s mládeží, což slibovalo budoucnost stolního
tenisu v Krmelíně. V té době se hrál u nás stolní tenis vysoké úrovně a přitahoval i diváky. Byl
bohužel založen převážně na krajáncích, což způsobovalo nemalé těžkosti a problémy. Proto v sezóně 1991/92 provedl výbor oddílu ráznou změnu. Rozloučil se u A družstva s přespolními hráči..
Snížila se sice výkonnost, ale prostor dostali místní stolní tenisté a především mládež. Krátkodobé
působení hráčů i s ligovými zkušenostmi mělo své pozitivum, neboť mladí hráči vedle nich výkonnostně vyrostli a mohli pokračovat v nižších soutěžích.
V roce 1992 byl založen nový oddíl: Karate. Hned při založení se karatisté opírali o poměrně
slušnou členskou základnu, zajistili si dostatek školených trenérů a poctivě se připravovali. Tento
oddíl, založený na disciplíně, se od prvopočátku zúčastňoval různých soutěží a hned zkraje naši
karatisté dosahovali pěkných úspěchů. Už se stalo pravidlem, že členové oddílu neustále zvyšovali
své dovednosti a získávali tituly nejen na mistrovství republiky, ale i na mezinárodních soutěžích
a tím proslavují až dosud naši TJ i obec Krmelín.
Do naší jednoty pronikají nové a nové aktivity. Klasická cvičení se z tělocvičny vytratila a jsou
nahrazována modernějším pojetím pohybu, soutěživostí apod.. Po karate byl v roce 1996 několika
nadšenci založen oddíl futsalu (druh sálového fotbalu), který měl rychlý vzestup a už v ročníku
2000/01
Áčko vyhrálo Divizi skupiny „G“ a postoupilo do 2. celostátní ligy, kde setrvalo plné tři sezóny
až sestoupilo do divize „F“, kterou hraje dodnes. Ukázalo se, že druhá liga byla nad naše finanční možnosti i výkonnost by se musela zajišťovat přetahováním hráčů z jiných klubů. V ročníku
2003/04 začalo soutěžit i Béčko mužů, které si úspěšně vede v Ostravské I. třídě.
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Družstvo mužů futsalu Sokola Krmelín, které v Divizi F v ročníku 2010/2011 získalo krásné
druhé místo.
Stojící zleva: Ručka, Kandravý, Pitron, Kaventa, Nytra L., Kvasnica, Škrkoň, Turčík M.
Sedící: Fratrič, Havránek L., Mácha P., Baculiak (trenér), Vychodil (ved. družstva),Zedník P.
Po dvanáctiletém soudním sporu mezi ČOS a naší TJ po řadě oboustranných odvolání, bylo
s konečnou platností v roce 2002 rozhodnuto, že budovy jsou ve vlastnictví ČSTV a pozemky ve
vlastnictví ČOS. Po celou dobu sporu se ani tak nejednalo o tělovýchovu a sportovce, ale hlavně
o majetek. Po soudním rozhodnutí, ke kterému už nebylo odvolání, ihned následoval od Moravskoslezské župy ČOS na adresu TJ Sokol Krmelín roční výměr nájmu za pozemky, který byl pro
naši jednotu neúnosný a degradoval by činnost. Hledaly se možnosti, jak se zbavit tohoto velkého
břemene. Dospěli jsme po složitých úvahách a konzultacích k řešení, že bude nejlepší, když někteří
naši členové založí oddíl tenisu při ČOS. A tak se stalo. V září 2003 byla ustavující valná hromada
Tělocvičné jednoty Sokol - oddíl tenisu (ČOS). Požádalo se ihned o registraci na Ministerstvu
vnitra a po schválení se podnikly kroky pro zajištění financí na výstavbu tenisového areálu, který
zabral asi třetinu pozemků. Ihned se sepsala a podepsala oboustranná dlouhodobá smlouva mezi
Sokolem ČSTV (TJ) a Sokolem ČOS (T.J.), kde nájem za zbylé pozemky se zcela kompenzoval
službami pro potřeby T.J. (používání sociálních zařízení, schůzovacích místností a hlavně pronájem haly pro tenis mimo sezónu apod.). Tím se zabily dvě mouchy jednou ranou a spokojenost
byla na obou stranách. Zároveň se splnil dávný sen příznivců tenisu, vybudovat tenisové kurty
v Krmelíně. Investorem výstavby tenisového areálu byla obec Krmelín, která zajistila dotaci 500
tisíc Kč z fondu Moravskoslezského kraje, menší část investičních nákladů hradila obec Krmelín,
zbytek se oddíl tenisu (T.J.) zavázal, že během 10 let obci Krmelín splatí bezúročný dluh - 800 tisíc
Kč. Po splacení celé částky, budou kurty (vrchní stavba) převedeny do majetku Tělocvičné jednoty
Sokol Krmelín za symbolickou jednu korunu, neboť pozemky jsou od prvopočátku ve vlastnictví
Tělocvičné jednoty Sokol.
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Od uzavření dlouhodobé dohody mezi oběma jednotami se situace uklidnila, obě jednoty se
vzájemně respektují a dobře spolupracují. Výstavbou tenisového areálu a jeho oplocením vznikl
solidní sportovní komplex včetně házenkářského hříště, který je přes noc uzamykatelný a je i lépe
chráněn před vandaly.
V poslední době vedle tradiční házené a stolního tenisu pronikají do naší jednoty další sporty,
které se buď vracejí (volejbal, šachy) nebo jsou u nás sporty novými (badminton, karate, futsal,
aerobik, relaxační cvičení, zumba apod.). Je to normální vývoj, kterému jsme se museli přizpůsobit.
V roce 2000 se vybavilo fitcentrum v dřívější herně stolního tenisu a stolní tenis se přestěhoval do
gymnastického sálu v prvním podlaží staré budovy. Fitcentrum slouží jednak aktivním sportovcům
jako doplněk k tréninku, ale i pro veřejnost.
V Tělovýchovné jednotě Sokol jsme se vždy podíleli i na kulturním a společenském životě obce.
Dříve to byla spousta sehraných divadel vlastních i hostujících , koncerty i estrády. Po výstavbě
haly se zrušilo jeviště a parkety se chrání více než předtím. Jen v plesové sezóně se podlaha na 14
dní překryje linoleem a uskuteční se dětský večírek a dva plesy (sokolský a hasičský). V letních
měsících organizujeme taneční zábavy a tradiční rock show na asfaltovém hřišti.
Sportovní hala už je v provozu skoro třicet let a tak vznikají větší nároky na údržbu. V posledních létech se musela položit na obou střechách vrstva asfaltové lepenky (500 tisíc Kč), provedla se
změna topení z tuhých paliv na plyn (250 tis. Kč), rekonstruovalo se sociální zařízení pro sportovní
halu (450 tisíc Kč) a zaizoloval se strop v hale (180 tisíc Kč). Kromě toho je nutno vybavovat oddíly
rekvizitami, doplňovat nářadí a sportovní pomůcky, hradit oddílům dopravné, rozhodčí apod. Vezmeme-li v úvahu neustálé zdražování energií, dopravného, režijních materiálů, pak zabezpečování
provozuschopnosti sportovní haly a sportovní činnosti jednoty je nadmíru složitý úkol pro výbor
TJ i celou členskou základnu. To však není nic nového, neboť naše jednota Sokol po celou stoletou
historii se potýkala s nedostatkem finančních prostředků a musely se překonávat nejedny finanční
krize, které vedly až k omezování sportovní činnosti a odvolávání družstev ze soutěží. V novodobé
historii se k tomu prozatím nemuselo přistoupit jen proto, že se všichni snaží chovat velmi skromně
a úsporně.
V současné době má naše jednota 5 oddílů, a to: sport pro všechny (SPV), házenou, stolní tenis,
karate a futsal. Je to nejvyšší počet oddílů v celé historii Sokola. Nejpočetnější je už tradičně SPV,
který sdružuje různá sportovní odvětví a všechny sporty se provozují jen rekreačně a sportovci
nejsou zapojeni do dlouhodobých mistrovských soutěží. Vysokou aktivitu v tomto oddílu vykazují
volejbalisté, badmintonisté, fitcentrum a všechna cvičení žen a dívek. Shrneme-li činnost všech
oddílů, sportovců, trenérů, cvičitelů i funkcionářů, je to aktivita velmi pestrá a bohatá, což je určitě
ten nejlepší příspěvek k stoletému výročí od založení Sokola v Krmelíně.
Leoš Pchálek st.

Z tělovýchovné jednoty SOKOL…
Letošní rok je ve znamení stoletého výročí založení Sokola v Krmelíně. Proběhla již řada společenských i sportovních akcí, kde se připomnělo toto výročí. V tomto Zpravodaji je uvedena poslední čtvrtá část z cyklu „Historie Sokola Krmelín“, kde jste se mohli dočíst o činnosti naší jednoty
v chronologickém sledu. Pamětníci dají určitě zapravdu, že činnost se vždy opírala pouze o dobrovolnou a obětavou práci cvičitelů, trenérů, režisérů, funkcionářů a hlavně sportovců, kteří byli
motivováni jen a jen láskou k tělovýchově a sportu. Dočkali se spíš kritiky než uznání, ale to je neodradilo od další práce. Vyvrcholením vzpomínkových akcí k tomuto výročí bude slavnostní setká-
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ní zasloužilých funkcionářů a sportovců se současnými v závěru letošního roku. K této příležitosti
bude vyrobeno i 14 koláží, které budou vyvěšeny na chodbě sportovní haly a budou sestaveny
z fotografií jednotlivých činností a sportů z naší minulé a současné činnosti TJ Sokol v Krmelíně.
Po prázdninové „okurkové sezóně“ se činnost znovu dostala do plných obrátek. I během prázdnin v omezené podobě probíhaly tréninky karate, stolního tenisu, házené, futsalu i volejbalu, ale
plný provoz, hlavně všechna cvičení dívek a žen, se rozběhl až začátkem září.
Pro upřesnění:
pondělí - ZUMBA
úterý
- relaxační cvičení
středa

- ZUMBA
- JÓGA

od 20.00 hod. - v hale (Štefanová Jana)
od 19.30 hod. - malá tělocvična (Šťastná Jana, Tyšerová
Miluška)
od 18.00 hod. - malá tělocvična (Simona Lipovská
– ve vlastní režii)
od 19.10 hod. - malá tělocvična (Pálková Liba, Havlová Jana)

Další uvažovaná cvičení aerobiku případně pilates jsou prozatím v jednání s cvičitelkami. Při
zahájení budeme včas informovat na vývěsce i místním rozhlasem.
Oddíl házené - V sezóně 2011/12 jsou přihlášena do mistrovských soutěží jen tři družstva - muži
Áčko a Béčko a mladší žáci. Do kategorie dorostenců byla přihlášena jen družstva Paskova a Krmelína, takže řídicí sekce soutěž dorostenců zrušila. Naši dorostenci proto nyní hrají pod hlavičkou
muži „B“ stejnou soutěž jako Áčko (MSL - Moravskoslezskou ligu). Mladší žáci hrají v oblastním
přeboru II. třídy. Mistrovské soutěže již začaly začátkem září ve všech kategoriích a je už odehráno
5 kol. Muži A získali dosud 9 bodů, muži B 1 bod a mladší žáci žádný bod.
Zbývající zápasy doma: (muži A -MA, muži B – MB, mladší žáci - MŽ)
2. 10. 2011
8. 10. 2011
21. 10. 2011
28. 10. 2011

MA –Trnávka (10,30)
MB –Veselá B (13), MŽ – Třinec (14,20)
MA – Suchdol (15,30)
MB – Trnávka (17), MŽ - Klimk.(14,20)
MB – Klimkovice (17,30)
MA – Třinec (17)
MB – Hranice B (15,30)

Oddíl stolního tenisu čeká obtížná sezóna, kdy půjde o holou záchranu obou
družstev ve svých soutěžích. Jak jsme již dříve informovali, během dvou let odešly
z Áčka mužů postupně 3 opory, takže družstvo neuspělo ani v baráži krajské soutěže sk. C a sestoupilo do okresního přeboru.
Na soupisce zůstal jediný hráč (Širan) a zbytek se doplnil z Béčka. Družstvo B,
které bude hrát okresní soutěž III.třídy, bylo doplněno mladými začínajícími hráči. Již podruhé
v historii stolního tenisu se ukázalo, že přespolní stolní tenisté v naší TJ přinesli sice krátkodobou
vyšší výkonnost, ale pak následoval odchod hráčů a s tím i zákonitě sestup do nižších soutěží.
Věříme, že poctivým tréninkem dojde k výkonnostnímu růstu mladých hráčů. Dochází i ke změně
hracích dnů ve srovnání s minulými sezónami. Hracím dnem pro obě družstva je sobota se začátkem vždy v 10:00 hodin a obě družstva se budou pravidelně střídat, neboť hrají doma a venku.
Soutěž začíná 1.10. a doma hraje Áčko. Podrobný rozpis všech utkání je na nástěnce ve vestibulu
haly.
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Oddíl futsalu se v letní přípravě snažil co nejlépe připravit na nadcházející sezónu, a to jak Áčko,
tak i Béčko mužů a pokusit se obhájit pěkná umístění z minulé sezóny. Družstvo mužů A pokračuje
v Divizi skupiny F a rezerva mužů bude hrát znovu turnajovým způsobem jednokolově. V soutěži
je celkem 16 družstev a každé družstvo absolvuje pět turnajů. Divize F ještě nemá stanoven přesný
rozpis zápasů neboť Jistebník, dlouhodobý účastník I.ligy, se z nejvyšší soutěže odhlásil a bude
hrát Divizi skupiny F, čímž se narušilo původní rozlosování. Naše A družstvo bude hrát znovu ve
sportovní hale v Brušperku a o termínech zápasů budete vždy informováni místním rozhlasem..
Výbor TJ Sokola Krmelín informuje, že k 1.8. 2011 skončila smlouva pronájmu Sportklubu panu
Davidu Ovčačíkovi a nová nájemní smlouva k tomuto datu byla uzavřena s panem Miroslavem
Mylkem. Provozní hodiny zůstávají beze změn.
Dále výbor informuje o záměru využívání hřiště v Dole, které patří naší jednotě. Tato lokalita
(zhruba 5 tisíc čtverečních metrů), která byla dříve využívána k letním slavnostem, k různému volnému sportování, k tréninkům a podobným aktivitám, v posledním čase prakticky je bez využití.
Proto chceme toto bývalé sportoviště zkulturnit a upravit tak, aby mohlo být využíváno především
mládeží.. Hlavním problémem je zpřístupnění hřiště. Požádali jme o pomoc obec Krmelín při řešení příjezdu od skládky, kde větší část pozemků je ve vlastnictví obce. Věříme, že příjezdová cesta
se brzy vyřeší a může se začít s úpravami. Předpokládáme, že se srovná plocha hřiště, postupně se
zabudují branky na malou kopanou, upraví se malé hřiště (volejbal, badminton, nohejbal apod.),
provede se vyčištění areálu od náletových stromků, zhotoví se pár laviček pro odpočinek při procházkách či pobyt maminek s kočárky. Sportovní areál by měl sloužit pro rekreační sportování, organizování dětských her, soutěží,táboráků a podobných akcí.Všechny úpravy by měly být finančně
nenáročné a mohlo by se s nimi začít už v příštím roce.
Pchálek Leoš st.

Informace z tenisu…
Tenisová sezóna na venkovních kurtech pomalu končí. Můžeme se tedy poohlédnout, jaká vlastně byla ta letošní. Byla zase bohatší z hlediska sportovního
vyžití neboť v dlouhodobých soutěžích v rámci Moravskoslezské župy ČOS soutěžila družstva žen , mužů a veteránů (nad 45 let). Dle rozpisu měla být soutěž již
dávno skončena, ale deštivé počasí způsobilo, že se zápasy neustále přesouvaly
a tak se soutěže dohrávají ještě v těchto dnech. Domluvit si náhradní termíny
je vždy komplikovaná záležitost. Úspěšně pokračuje tenisová škola pro mládež,
která od 15. října přechází z kurtů do sportovní haly. Tenisovou školu navštěvuje nyní 14 žaček
a žáků pod vedení trenéra Jiřího Priesola. Uskutečnily se tři turnaje mužů a vyvrcholením byl 7.
ročník o Pohár obce Krmelín ve čtyřhře mužů, kde se sejdou tenisté ze širokého okolí. Tento turnaj,
jehož se zúčastnilo dvanáct dvojic, vylosovaných do čtyř skupin, se hrál na kurtech v Brušperku
(dvě skupiny) a na našich kurtech (dvě skupiny). Vyřazovací boje, kde postoupily první dvě dvojice z každé skupiny i soutěž útěchy se odehrávaly už jen v Krmelíně, Ve finále turnaje zvítězila
dvojice Vrzala, Kopecký (oba Poruba), nad párem Poledník, Říčný (oba Příbor) ve dvou setech
(7:5) a (6:3). V soutěži útěchy zvítězila dvojice Hoch Dalibor (Krmelín), Keller (Ostrava). Turnaj
měl již tradičně vysokou sportovní úroveň, k čemuž přispěla i dobrá organizace turnaje. Z našeho
tenisového oddílu se nejdále dostala dvojice Balcar Tomáš., Palkovský Pavel., která prohrála až
v semifinále s vítězi turnaje. Ceny na závěr předal starosta naší obce Ing. Zezulka Václav.
Stejně jako v loňském roce tenisu příliš nepřálo počasí. Pokud nepršelo, byla zase úmorná
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vedra a v takovém počasí se dá hrát jen ráno a večer. Nájemné z kurtů bude tedy podstatně nižší
než v předcházejících létech, což se projeví i ve finanční bilanci tenisového oddílu.
Tenisová sezóna na venkovních kurtech pomalu končí a tenis se bude stěhovat do sportovních
hal. Předtím ještě v sobotu 1. října od 10:00 hodin proběhne turnaj žen jednotlivkyň a od 14 hodin
bude tradiční „Babí léto“, což je symbolické ukončení letní sezóny na venkovních kurtech. Zde si
dají dostaveníčko členové tenisového oddílu a sponzoři i se svými rodinnými příslušníky.Bude to
odpoledne plné tenisu a zábavy, kde u moravského vína a kulinářských výrobků našich žen bude
určitě veselo. V případě špatného počasí se obě akce odkládají o týden později ve stejnou dobu..
Úplnou tečkou letošní tenisové sezóny bude vánoční turnaj losovaných dvojic ve sportovní hale.
Tato sportovní zápolení určitě přivítají tenisté, aby se odpoutali od vánočních stolů a udělali něco
pro své zdraví.
Pchálek Leoš st.

Mezi námi,
měsíc září je nejen měsícem jiřin, ale i počátkem školního roku. Věřím, že se děti i žáci těšily do
obou našich škol, jak mateřské, tak i základní. Přejme jim, aby v třídních kolektivech našly kamarády, na které se budou těšit.
Je před námi podzim, období, ve kterém příroda plýtvá nádhernými barvami a my mnohdy nevíme, co obdivovat - krásně vybarvené ovoce na stromech, květinové záhony, aleje listnatých stromů
a okrasné keře s nádherně zbarvenými listy. Děkujeme za tuto krásu přírodě, nadále stůjme před
jejími zákonitostmi v pokoře a chvalme podzim.

5. listopadu 2011 se koná od 9:00 do 14:00 hodin
v sále pohostinství Na Benátkách
VIII. ročník JARMARKU ŘEMESEL
Malá cimbálová kapela bude hrát a zpívat již před
zahájením jarmarku, lašský král rád přijede a těší se
i na setkání s našimi spoluobčany, k prodeji budou
opět frgály i masné výrobky, obdivovat můžete i nová
řemesla.
Rok 2012 je pro naši obec rokem výjimečným. S
ohledem na tuto skutečnost Vám na jarmarku nabídneme k zakoupení kalendář na rok 2012 s názvem:“Krmelín je malebná dědina“.
Rádi jsme se na jeho přípravě spolupodíleli s jediným cílem, udělat Vám radost.
Vážení spoluobčané, srdečně Vás na Jarmark řemesel zvu. Atmosféra, kterou svou přítomností vytvoříte, je výjimečná a nenahraditelná. Takže, těšme
se na sebe vzájemně a chvalme krásu podzimních dnů.
Vaše Ludmila Adámková
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Náš rozhovor
Vážení spoluobčané,
jak již bylo uveřejněno v minulých číslech zpravodaje, redakční rada se rozhodla pokračovat
v rozhovorech s jednotlivými členy zastupitelstva obce, tentokrát s panem Ing. Milošem Kunátem.
1. Pane inženýre, do zastupitelstva obce jste byl zvolen již čtvrté volební období. Tuto skutečnost nelze přehlédnout a je jasné, že Vám naši občané důvěřují a proto se ptáme, co budete v rámci své funkce v naší obci prosazovat?
To co se snažím prosazovat je dodržování investičního plánu z dlouhodobého hlediska. Je nutné
mít investiční plán na delší období,vědět zda je finančně zajistitelný a postupně připravovat jednotlivé etapy, od projektu, sledování dotací, až po realizaci. Za hlavní úkol tohoto volebního období
považuji výstavbu kanalizace. S tím úzce souvisí i získání dotace na toto dílo, vždyť finanční objem se bude pohybovat až kolem 150 mil.Kč. Dále chceme zrekonstruovat poslední neopravenou
obecní budovu, a to zdravotní středisko. Projekt a stavební povolení již jsou vyřízeny a čekáme na
vhodný dotační titul, aby celá rekonstrukce nebyla hrazena pouze z obecních prostředků.Důležitá
je rovněž dopravní bezpečnost v obci. Nyní řešíme vybudování chodníků na ulici Paskovská a Proskovická. Tím chci taky říct, že nemůžeme zároveň požadovat např. výstavbu domu s pečovatelskou
službou, nebo sběrného dvoru, provoz kterých by obec pravidelně finančně zatěžoval.
2. Jak všichni víme, hodně se v minulém období v naší obci změnilo k lepšímu, jako např. chodníky, okolí naší školy, budova obecního úřadu, chodníky na místním hřbitově apod. Domníváte
se, že v rámci rozpočtu obce by bylo co vylepšovat ? (např. parkování před základní školou, mateřskou školou, obecním úřadem, hasičskou zbrojnicí apod.)
Samozřejmě, vylepšovat se dá neustále. Co se týká parkování, velice mně mrzí, že zatím nebylo
vydáno územní rozhodnutí na projekt úpravy okolí mateřské školy a obecního úřadu. S realizací
této akce jsme počítali v letošním roce a jistě by velice příznivě ovlivnila situaci kolem školky. Bohužel se zatím neumíme domluvit s některými našimi občany a vydané územní rozhodnutí bylo po
odvolání Krajským úřadem zrušeno.
Co byste vzkázal našim občanům?
Chtěl bych touto cestou poděkovat spoluobčanům za důvěru a pokud dojde na výstavbu kanalizace, pak je požádat o trpělivost a spolupráci.
Děkuji za rozhovor.
Josef Menšík, vedoucí redakční rady
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Vše pro zdraví
Je tu podzim a s ním nadcházející zimní období. V létě
čisté a malebné vesnice se opět budou zahalovat do špinavého a štiplavě páchnoucího dýmu. Stačí pár komínů rodinných
domů spalujících nekvalitní palivo, plasty, kelímky, pneumatiky či jiný domácí odpad a obyvatelé dýchají vzduch horší než
v průmyslových oblastech.
Koncentrace emisí, hlavně polétavého prachu opět budou
převyšovat několikanásobně limit.
Co vypouští do ovzduší ten, kdo pálí odpad ? „Zdraví
škodlivé rakovinotvorné látky“, kterými postupně trávíme nejen své okolí, ale i sami sebe !!
Vytápění v domácnostech se na škodlivých emisích podílí z 38%. Na rozdíl od většiny evropských států množství škodlivých částic v ČR v posledních letech neklesá. Emise polyaromatických
uhlovodíků dokonce ze dvou třetin (66%) pocházejí z vytápění domácností.
Vzniká nárůst výskytu alergických onemocnění. Odborné studie prokazují, že právě znečištěné
ovzduší, zejména jemnými prachovými částicemi, vede ke zvýšenému riziku vzniku alergií, chronických plicních chorob, rakoviny a snížení délky života.
Jak je na tom v zimním období naše obec, všichni dobře víme, ale nedbáme. Mnohé z nás
neodradí ani pověst našeho kraje s nejvyšším výskytem škodlivin a s nejhorším životním prostředím v celé republice !
Pálení odpadů je možno přirovnat k riziku přecházení na červenou. „Zatímco na přechodu hrozí
srážka s autem hned, u spalování odpadů je riziko otázkou budoucnosti nás všech“.

EKOLOGIE – bez komentáře
Bylo krásné ráno, mlha rozhodila svá síta po ospalé podzimní krajině, příroda obarvila les porůznu pohozeným listím, slabý větřík rozechvíval orosená jehličí stromů, nikde ani hlásku, jen tu a tam
ptáček pípnul svůj pozdrav ránu nesmělými krůčky, srstnatá vyhlížela každodenní pastvu, zpozdilá
sova se vracela utrmácená ze svých nočních toulek a já kráčím touto nádhernou krajinou a mé boty
tříští kapky rosy a mlžný opar pozdravů podzimního lesa a najednou přátelé, věřte nebo nevěřte se
něco zatřpytí v celé své majestátnosti, stála přede mnou „kapitální pixla od super Mogulu !“
Josef Menšík
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Krmelínská historie
1871

Celkem sedm občanů Krmelína zakoupilo z vlastních prostředků a posléze i vysázelo
stromky kolem okresní silnice.

1881

Nový majitel paskovského panství, prusky šlechtic hrabě Stolberg zakázal průchod i průjezd přes panský les. Občané Krmelína, kteří od nepaměti cestovali těmito místy do Místku
na trhy či do mlýna v Žabni podali proto po neúspěšném jednáni s majitelem paskovského
panství stížnost c. k. okresnímu soudu v Místku. Ten povolil nadále pěší chůzi přes les
směrem k Žabni, jinými cestami se však chodit nesmělo.

1891

V průběhu tohoto roku začaly stavební práce na silnici II. třídy, vedoucí přes obec.

1901

Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo zahájení stavby hasičského skladiště, to bylo postaveno
ještě během roku.

1911

Ze stavebních aktivit je třeba připomenout dokončení prací na novém obecním hřbitově
a opravu školní budovy.
Na podzim tohoto roku byl založen první tělovýchovný spolek v obci - tělovýchovná jednota Sokol.

1921 Z události tohoto roku stojí za zmínku zvolení šestičlenného výboru, který měl zajistit
sbírku na pomoc akci hladovějícímu Rusku.
1931 I v tomto roce k předním zájmům obecního zastupitelstva patřila škola. Na její dostavbu
byla přidělena obci státní subvence ve výši 30 000 Kč.
1951 Průmyslová Ostrava žádala pracovní síly. Proto byla zřízena celodenní školka, aby i ženy,
které měly malé děti, pracovaly v závodech nebo na poli. O jejich děti bylo dobře postaráno. Ze sbírky, uspořádané mezi občany zakoupen promítací stroj.
Dobrou činnost poskytuje místní knihovna. Je jí udělena odměna 5 000 Kč, diplomovaným knihovníkem byl pan Josef Menšík starší.
1961 Na vznikajícím krmelínském náměstí byla zbouraná stará požární zbrojnice. Požární sbor
obdržel nový vůz Tatra 805.
Dne 1. Května bylo otevřeno kino se 160 místy.
Byl založen Sbor pro občanské záležitosti MNV. Jeho členové vítali občánky do svazku
obce, organizovali předávání občanských průkazů mladistvým, blahopřáli jubilantům,
navštěvovali občany v domovech důchodců.
1971 Bylo dokončeno nákupní středisko ve středu obce. V JZD byla otevřena nová administrativní a sociální budova.
V záři nastoupil do funkce ředitele školy Cyril Šperlín z Brušperka. Do důchodu odešla
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dosavadní ředitelka Anna Slámečková. V celé budově školy byla nově provedena elektroinstalace a osvětlení. K 1. prosinci, ke dni sčítání lidu, měl Krmelín 1401 obyvatel. V obci
bylo 120 osobních automobilů, 71 motocyklů, 90 % domácností vlastnilo televizor.
1981 Půda v Krmelíně byla obhospodařována JZD Odra až na záhumenky a zahrady. V živočišné výrobě pracovalo 219 pracovníků, v rostlinné 62, vnitřní služby 138, pomocná
činnost 46, ostatní 46 a THP 79 pracovníků. Průměrná mzda činila v JZD na pracovníka
2 260 Kč.
Drobní uživatelé půdy v Krmelíně obhospodařovali 41 ha.
Záhumenkáři chovali pouze 4 krávy, 89 ovcí, 6 beranů, 6 koz, 7 prasat, 2 koně, 2 259 ks
drůbeže.
Krmelín dostal od NHKG odškodné za znečištěné ovzduší na rozšíření a ošetření zeleně.
Děti byly poslány do škol v přírodě na ozdravný pobyt.
Celkem měl Krmelín 1 650 obyvatel a 436 popisných čísel.
1991 Komise podnikatelská, privatizace, obchodu a služeb - bylo evidováno 91 povolení k podnikatelské činnosti.
Návštěvnost kina byla malá. Základní škola T. G. Masaryka měla čtyři třídy, 91 žáků. Do
tříd byly zavěšeny nové české znaky, na budovu upevněn nápis Základní škola T. G. Masaryka.
V Krmelíně bylo 445 důchodců, průměrný důchod činil 2 353 Kč.
Krmelín měl 1 804 obyvatel, 491 domů.
Opět byl založen Junák, a to 28. září, jeho vedoucím Vít Folta. Klubovna se nacházela
v místnostech statku Aloise Jarolíma č. 108. Junák měl 10 členů a patřil pod střediskovou
organizaci v Brušperku. Původní organizace Junák nuceně ukončila svou činnost v roce
1945.
Martina Helísková, kronikářka obce

AKTUALITY
• Opisy vodoměrů
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují, že v termínu cca od 17. 10. 2011
do 31. 10. 2011 bude v naší obci prováděn pracovníky SmVaK Ostrava, a.s., pravidelný opis stavu
vodoměrů.
• Od 1. 1. 2011 platí Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Každý uživatel zdroje je povinen dodržovat lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv (viz příloha č. 1 k tomuto nařízení). O provedené
kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu, kterou si
pečlivě uschovejte pro případné jednání s pojišťovnou.
• Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
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- látek (minimálně 1m2)
- domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky, vše nepoškozené)
- vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- obuvi – nepoškozené
Sbírka se uskuteční v týdnu od 21. 11. 2011 do 25. 11. 2011. Věci zabalené do igelitových pytlů
či krabic můžete odevzdat na obecním úřadě v době úředních hodin.
• Chcete-li si s dětmi zacvičit i zazpívat, pak přijďte mezi nás každý čtvrtek do haly TJ Sokol,
začínáme v 10:00 hodin. Přezůvky a sportovní oděv s sebou! Těšíme se na společná setkání

Intervenční centrum
Intervenční centra vznikla z potřeby pomoci lidem, kteří se setkali s domácím násilím. Je to
mnohem častější jev, než se většina lidí domnívá. Jedná se o chování, které v partnerském soužití
nebo v širší rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé.
Posláním Intervenčního centra v Havířově je napomáhat svým uživatelům při řešení jejich krizové situace, kterou domácí násilí určitě je. Pracovníci intervenčního centra při své práci dodržují
zásady diskrétnosti, anonymity, profesionálního a individuálního přístupu, tolerance, respektují
rozhodnutí uživatele. Veškeré zajišťované služby jsou bezplatné.
V případě, že se některý občan obce dostal do takovéto situace, může toto Intervenční centrum
v Havířově kontaktovat na adrese: Opletalova 4/607, Havířov – Šumbark (vedle krytého bazénu), Po-Pá: 8:00-16:00 hodin, tel: 596 611 239, pohotovostní mobil 739 500 634.

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce, a.s. žádá občany o pokácení a okleštění stromů a porostů rostoucích v blízkosti elektrických rozvodných zařízení. Okleštění dřevin proveďte v období vegetačního
klidu v termínu do 15. listopadu.
Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob a kvalitní dodávky elektřiny. Rovněž tím umožníte snadnější průjezd vozidlům záchranné služby,
hasičům a firmě OZO provádějící svoz komunálního odpadu.

Vydává Obecní úřad Krmelín v nákladu 750 kusů. Za správnost obsahu článku odpovídá autor. Redakční rada: Josef
Menšík, Ludmila Adámková, Martina Helísková, Radana Matušinská, Anna Lejsková. Vychází i na www.krmelin.cz,
e-mail: krmelin@krmelin.cz. Uzávěrka příštího čísla je 5. 12. 2011. Tisk: H-comuters, Ostravská 83/39, Hlučín 748 01,
tel.: 777 139 848, e-mail: hcomp@seznam.cz.

KRMELÍN

23

KRMELÍN

24

KAMENICTVÍ
JANOUT
- sekání a obnova
nápisů do kamene
Na Cigánce 679
739 24 Krmelín
Tel. č.: 605 877 336

STŘECHY
Pokládka rovných a šikmých střešních krytin
Výroba a montáž klempířských prvků
a parapetů
Montáž střešních oken
Nástřik půdních prostor proti škůdcům
Zateplení střech
Hydroizolace
Stavba pergol
Montáž dřevěných podhledů
Odvoz a likvidace odpadů
Zednické práce
Zateplení stěn budov
Montáž plastových oken a dveří
Výroba a montáž okenních sítí a žaluzií
Kompletní dodávky materiálu

Zdarma zhotovení cenové nabídky
Dohodnutou cenu nenavyšujeme

Tel.: 775 210 970
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz
chrastinar@seznam.cz

KADEŘNICTVÍ
Jitka Brožová,
Světlovská 324, Krmelín,

tel. 734 583 581
Nabídka veškerých
kadeřnických služeb:
- dámské a pánské střihy
- melírování
- barvení
- společenské a svatební účesy
- prodej vlasové kosmetiky

Zajistíme pro vlastníky nemovitostí:
kupní smlouvy
darovací smlouvy
věcná břemena
řešení spoluvlastnictví
dělení domů na byty
znalecké posudky
kompletní servis v oboru nemovitostí

Tel.: 595 175 150

STŘÍHÁNÍ
A HLÍDÁNÍ PSŮ
Šárka Janoutová,
Na Cigánce 679, Krmelín
Objednávky na tel. č.
731 732 927

KRMELÍN
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- všechny věkové skupiny
žen, mužů, dětí

Od 14. září 2011 ZUMBA MÁNIE 5 x týdně
KRMELÍN středy 18.00 - 19.00 malá tělocvična
+ posilování břicho + estetická poradna
ROZVRH LEKCÍ na www.salonsimona.cz
Informace: 603 588 092, 558 666 001
nebo e-mail: simona.lipovska@volny.cz

AUTOŠKOL A JELÍNEK
KRMELÍN – HASIČSKÝ DŮM
• výuka a výcvik AM, A1
• A (do 25 kW), A (bez omezení), B, B+E, C, C+E, T
• kondiční jízdy
• profesní školení řidičů (dle zák. č. 247/2000 Sb.)
• přezkoušení profesních řidičů, školení řidičů

Jiří Jelínek, U Paleska 281
739 24 Krmelín
tel.: 737 575 139
nebo tel. č.: 736 676 139,
776 702 892, 558 641 041
e-mail: AJepe@seznam.cz
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Zemní a výkopové práce pásovým bagrem

FLUKSA 608

877 165

7. října 2011

zahajujeme prodejní pátky přímo ve výrobně masných výrobků
v Petřvaldě (u Mošnova)
vždy od 8,00 hod do 13,00 hod.
TEPLÁ UZENINA PŘÍMO OD ŘEZNÍKA
(uzená masa přímo z udírny, luxusní klobásy,
anglická slanina, špek, žebírka)
DOMÁCÍ ZABIJAČKA
(jelítka, jitrnice, tlačenka, ovar, paštika, prejty, teplé škvarky, sádlo, zabijačková prdelačka)
NABÍDKA SPECIALIT
valašská pohanková jelítka a masové jitrničky
Přijďte ochutnat vybrané tradiční lahůdky,
vyrobené z kvalitních domácích surovin.
Těšíme se na Vás!
MORAVAN - masná výroba s. r. o., Petřvald 1/20,
742 60 Petřvald
Telefon: 556 794 725, telefon-fax: 556 754 431,
e-mail: objednavky@moravanpetrvald.cz

Soutìž konèí 31.10.2011

mobil: 608 332 444
www.optikananamesti.cz
optikananamesti@seznam.cz
J.A. Komenského 14, Brušperk 739 44

1. cena znaèkové sluneèní brýle Ray Ban, nebo mobilní telefon zn. SAMSUNG S5260 Star II
2. cena poukázka na nákup v hodnotì 1.000,- Kè
3. cena poukázka na nákup v hodnotì 500,- Kè

Pravidla soutìže:
Bìhem mìsíce záøí a øíjna probìhne soutìž o hodnotné ceny.
Pøi nákupu v Oèní optice NA NÁMÌSTÍ v hodnotì nad 3.000,-Kè, získá kupující slosovatelný los.

Pondìlí - Pátek 8,00 - 17,00
Sobota
9,00 - 12,00

Otevírací doba:
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Oèní optika NA NÁMÌSTÍ
Brušperk
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100 let místního hřbitova (1911-2011)
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