Zpravodaj obce

KRMELÍN

Pohled z Krmelínského kopce.

Říjen 2012

www.krmelin.cz

2

KRMELÍN

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 27. 6. 2012
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 8. zasedání zastupitelstva obce
c) závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok
2011
d) odstoupení Mgr. Pavlíny Fulnečkové z funkce členky finančního výboru
e) projednání zápisu z 2. a 3. schůze Kontrolního výboru
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) měsíční odměnu ve výši 420,- Kč pro neuvolněnou členku zastupitelstva obce p. Ing. Yvetu
Kovalčíkovou s platností od 1. 7. 2012
b) členku finančního výboru Ing. Hanu Kvitovou
c) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/5/i/2012/Ch mezi obcí a Moravskoslezským krajem – darování části pozemku parc. č. 1048/3 do majetku obce pro stavbu
„Chodník – ul. Proskovická, Krmelín“
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) před zahájením nového školního roku svolat jednání s vedením MŠ, radou obce
a zájemci ze stran rodičů

Informace o dění v obci od 8. zasedání zastupitelstva obce 28. 3. 2012
• dotace na stavbu 60 m trojdráhy s doskočištěm a úpravou travnaté plochy u ZŠ z nadace ČEZ
„Oranžová hřiště“ nebyla schválena
• dne 16. 6. 2012 proveden sběr velkoobjemového odpadu
• předána projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby „Kanalizace a ČOV
Krmelín“
• na vjezdu do obce ve směru od Brušperka instalován radar na měření rychlosti
• dopravní značka „Přechod pro chodce“ před hřbitovem doplněna o reflexní žlutou plochu
• dokončena oprava kříže u silnice I/58 v lokalitě Cigánka
• prováděn prodej dotisku brožury „Dějiny obce Krmelín“ v ceně 95,- Kč
• finančním úřadem Frýdek-Místek provedena daňová kontrola – poskytnutí dotace na akci
„Obec Krmelín – cisternová automobilová stříkačka“ – bez závad
• proveden nátěr stěn čekáren znečištěných sprejem
• SFŽP podal informaci o akceptování žádosti o podporu projektu. „Zdravotní středisko v Krmelíně – rekonstrukce fasády, oken a vstupů“
• na základě výběrového řízení provede dlažbu okolo kříže na Cigánce p. Jan Slabý v ceně 35 808,Kč vč. DPH
• firma Q-PARS zpracovala projektovou dokumentaci akce „Úprava shozu na palivo, MŠ Krmelín“ v ceně 21 216,- Kč vč. DPH
• předsedkyní redakční rady Zpravodaje schválila rada obce p. Ing. Yvetu Kovalčíkovou
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• PČR – obv. odd. Brušperk byla odložena trestní věc krádeže tují vedle hřbitova – pachatel neznámý
• u firmy Q-Pars objednána tendrová dokumentace a pro stavební povolení akce „Parkoviště na
ul. Školní, Krmelín“ v ceně 63 000,- Kč vč. DPH
• 16. 7. 2012 výběrové řízení na dodavatele stavby „Úprava shozu na palivo, MŠ Krmelín“, termín
realizace do 6. 8. 2012

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 8. 8. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) doplnění programu zasedání o bod č. 5 – Schválení Rozpočtového opatření č. 2/2012 a tím
nové číslování: bod 6. Diskuse, bod 7. Schválení usnesení a bod 8. Závěr
b) zajištění finančních prostředků na spolufinancování projektu „Kanalizace a ČOV Krmelín“, na který bude požadována dotace z Operačního programu životní prostředí, prioritní
osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory
Snížení znečištění vod. Realizace projektu je plánována v letech 2013 - 2015. Minimální výše
spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 10% celkových způsobilých výdajů
připadajících na finanční mezeru, 100% způsobilých výdajů připadajících na příjmy a 100%
nezpůsobilých výdajů projektu. Na spolufinancování realizace projektu budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje žadatele o dotaci.
b) Rozpočtové opatření č. 2/2012

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 3. 10. 2012
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce
b) informace o dění v obci od 9. zasedání zastupitelstva obce
2. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) oslovit banky ČSOB, Raiffeisen bank, Komerční banku, Českou spořitelnu, GE Money bank
na podání nabídky úročení vkladu od 2 – 12 mil. Kč po dobu 1 roku

Informace o dění v obci od 9. zasedání zastupitelstva obce 27. 6. 2012
• do konce října položena zámková dlažba okolo kříže u silnice I/58 včetně přístupového chodníku z ulice U Paleska (lokalita Cigánka)
• podle výsledků výběrového řízení provedla firma Ing. Tomáš Šulák izolaci základů MŠ proti
vlhkosti a v části tělocvičny i tepelnou izolaci o celkové ceně 1 054 403,- Kč vč. DPH
• Okresní správou sociálního zabezpečení Frýdek-Místek provedena kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění – nápravná opatření nebyla uložena
• Magistrát města Frýdku-Místku zahájil projednávání Návhru zadání Změny č. 4 Územního plánu obce Krmelín
• Krajský úřad Moravskoslezského kraje provedl dne 24. 9. 2012 dílčí přezkoumání hospodaření
obce – bez závad
• Moravskoslezský kraj poskytl dotaci pro rok 2012 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 6 500 Kč
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•
•
•
•
•
•

firmou OZO Ostrava stanoveny ceny za odvoz komunálního odpadu od 1. 10. 2012 do 30. 9.
2013
firma TS Frýdek – Místek provedla opravu výtluků v místních komunikacích
provedena oprava pomníků padlým v I. a II. světové válce, v roce 2013 oprava schodiště
dokončení úpravy okolí MŠ (oplocení, okapový chodník a herní prvky) v I. pololetí 2013
zhotovení parkoviště před MŠ – I. pololetí 2013 (přeložka telefonu, plynu)
zahájení stavby C4 a C14 – polních cest, 4. 10. 2012 předání staveniště

Cenový výměr č. 1/2012 za svoz, třídění a zneškodňování komunálních odpadů
v období 1. 10. 2012 – 30. 9. 2013
Objem
nádoby
70 l

Četnost svozu

Tarif

Období

1 x za 14 dní

P1 01

1.10.2012-30.9.2013

Cena Kč
roční
1305,-

P2 01

1.10.2012-30.9.2013

1590,-

P2 61

1.10.2012-30.9.2013

2230,-

110 l

1 x za 14 dní
1 x týdně zima
1 x za 14 dní léto
1 x týdně celoročně

P2 11

1.10.2012-30.9.2013

2705,-

110 l

1 x týdně zima

P2 71

1.10.2012-30.4.2013

1725,-

1 x týdně

K1 11

1.1.2013-31.12.2013

10620,-

240 l

1 x za 14 dní

P3 01

1.10.2012-30.9.2013

2565,-

240 l

1 x týdně

P3 11

1.10.2012-30.9.2013

4845,-

110 l
110 l

kontejner

Nádobu o obsahu 70 l si objednávají občané s menším výskytem 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 01.10. do 30.04. 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 25. 10. 2012.

Poděkování
Děkujeme touto cestou panu Petru Brašovi, ul. Bělská , Krmelín 58, který prostřednictvím Českého červeného kříže převzal Zlatý kříž III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve.
Upřímně děkujeme jménem všech, kterým pomohl navrátit zdraví.
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ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Z činnosti Klubu seniorů
Již tradičně připravenou akcí Klubu seniorů bylo červencové přátelské posezení na terase Obecního domu s dechovou hudbou z Brušperka, kterého se mimo místní členy a občany účastnily
i delegace Klubů seniorů z Kozlovic a Paskova. Stejně úspěšná byla i srpnová a zářiová přátelská
posezení v klubovně za hudební produkce klubové hudby (Krmelanky), kde mimo jiné zábavu
zpestřilo kolo štěstí a členkami připravené občerstvení.
Členové Klubu se dohodli, že v rámci možností budou i sportovat. Odmítli sice návrh , který nám
došel z Brušperka na výuku chůze s turistickými holemi, ale dali se na bowling. Jedno odpoledne
soutěžili U Hodže jen naši členové a členky, na další zápas vyzvali členy Klubu seniorů z Paskova.
Na 4. září připravil Klub autobusový zájezd do Frýdku, a to převážně pro členky Klubu, s exkurzí
ve výrobně Marlenky i s ochutnávkou. Dále navštívily známý Hájek s hezkou kapličkou a „svatou“
vodou. Závěr zájezdu pak byl připraven v penzionu Hrad i s večeří. Účastnicemi byl zájezd hodnocen velmi kladně.
Delegace místního Klubu seniorů se na pozvání účastnila akce Klubu seniorů Hukvaldy u příležitosti 40. výročí jeho trvání.
Výbor Klubu organizuje pravidelné, již tradiční akce pro členy i na další období. Na měsíc říjen
připravuje autobusový zájezd do Polského Těšína a do Vodního světa v Chotěbuzi.
Měsícem září začal žákům a studentům, ale i učitelům nový školní rok. Těm nejmladším první.
Členové místního Klubu seniorů přejí všem jeho zdárný průběh a co nejlepší výsledky.
Zpracoval František Novák

Z činnosti hasičů
Měsíc červen byl pro soutěžní družstva dospělých zahajovacím, rozběhl se další ročník
Beskydské ligy (BL), kde se letos přihlásili kromě družstva žen i muži. Čekalo je celkem
14 soutěží.
Pro ženy byly první 3 kola letošního ročníku smolné, ať již pro problémy s materiálem nebo chybnou koordinací v postupu při útoku. Muži se v nich rozhlíželi a pohybovali se cca v polovině startovního pole. Ze třetí soutěže v Bašce si obě naše družstva pro prakticky
stejnou chybu odvezla jen poháry pro útěchu. Hned na příští soutěži v Palkovicích nastoupily ženy
ve svých nových dresech a dosáhly zatím nejlepšího umístění, když skončily na těžké trati do sjezdovky druhé za Vyšními Lhotami. V dalších šesti soutěžích se umísťovaly mezi družstvy BL na
4.–6. místě z 10 kolektivů (3 čtvrtá, 2 pátá a 1 šesté místo). I přes nezdary v následujících 3 soutěžích zatím ženy drží 7. příčku, což je o jedno místo lepší než vloni. Muži ve své první sezóně se
zpočátku dotýkali až 11. místa z 19 účastníků, v dalším průběhu šesti soutěží se střídavě pohybovali
mezi 11.–17. místem (po jednom 11. a 13. místu a po dvou 12. a 17. místech z celkově 19 mužstev).
Nejlepšího výsledku zatím dosáhli na soutěži v Brušperku 8. 9. 2012, kde netradičně s pomocí
nástřikových terčů získali 3. místo. Poslední soutěž proběhla 22. 9. 2012 ve Fryčovicích. Kompletní
výsledky BL najdete na stránce http://beskydskaliga.info/vysledky.php.
Družstva dětí se utkávaly na 15 soutěžích MSL mládeže. Mladší žáci ve své druhé sezóně zlepšili
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své výkony, i když mnohokrát skončili na nepopulárním 4. místě. Starší spolupracovaly se sborem
Oprechtic a v konkurenci 16 družstev obsadili 11. místo. Mladší byli celkově úspěšnější, skončili
na 5. z 9 družstev. Oba kolektivy byly limitovány výkonem dětského stroje, který budeme dávat na
úpravu a zvýšení výkonu, ale někdy jen drobnější chybička znamenala posun ve startovním pořadí
dolů.
Mladí hasiči letos o prázdninách dostali pozvání na soustředění do Oprechtic, s nimiž máme
neoficiální družbu a vzájemně si vypomáháme. Dětský tábor Zazdíkovice proběhl na základně,
vytvořené vedle sportovního areálu v Oprechticích, ve dnech 1.-6.7.2012. Hned první noc po vybalení a ubytování se museli z důvodu silného deště a bouřky stěhovat do hasičského domu a stejná
operace je potkala i den poslední. Další dva dny patřily ať již soutěžím v přehazované, volejbalu
a tenisu, tak nácviku požárního útoku. Během celé doby se mohli koupat v bazénu na hřišti. Na
středu byl naplánován výlet do lanového centra Opičárna na Ostravici, kde děti překonávaly různé nástrahy z lanových překážek. Nejbohatším dnem byl čtvrtek, kdy dopoledne zajeli do cvičné
hornické štoly ve Staříči, aby si prohlédli těžkou práci horníků v dole a stroje, které pro svou práci
využívají, odpoledne je navštívila naše cisterna, s jejíž pomocí jsme vyrobili obrovské množství
pěny, v níž se děti mohly dosyta vyřádit a den ukončila stezka odvahy, kterou úspěšně zvládli i ti
nejmenší (zdroj webové stránky SDH Oprechtice).
I v letošním roce se naše členka Dominika Ručková po vítězství na okresním kole a postupu
z krajského kola v Ostravě-Vítkovicích kvalifikovala na MR dorostu, které pořádal Severočeský
Sokolov ve dnech 4.-8.7.2012. V konkurenci 40 závodnic obsadila stejně jako v loňském roce cenné
celkové 10. místo, v disciplíně 100 m s překážkami obsadila 13, místo, ve dvojboji skončila 6.
Zájezd na soutěž na Dolní Bečvu, která letos slavila 50. ročník, jsme tradičně spojili s výjezdem
na Pustevny, kde z důvodu silného deště a mlhy museli všichni vzít zavděk pohostinnosti místních
restaurací a tam přečkat, i po dvou hodinách se nedalo ani podívat k soše Radegast. Na soutěži
se družstvům příliš nedařilo, lépe dopadly ženy, když obsadily 8. místo ze 14, muži skončili na
19. místě z 23.
Zásahová jednotka v tomto období až do začátku září kromě málo výjezdů k bodavému hmyzu
a kondičních jízd neměla moc práce. První menší výjezd byl v pátek 7.9. okolo poledne na požár
suché trávy a klestí v lokalitě za bývalými kasárnami na Cigánce. Do stejného místa naše jednotka
vyjela i v sobotu. A teprve výjezd v pondělí 10.9.2012 znamenal i pro naši jednotku začátek dlouhé
práce.
„K požáru půl hektaru lesa, který se kvůli větru rychle rozšířil na 5 hektarů, vyjelo v pondělí 10. 9. po poledni do lesa mezi Ostravou-Starou Bělou a Krmelínem, na místo zvané Palesek,
11 jednotek hasičů. Požár dostali hasiči pod kontrolu zhruba za 4 hodiny, až do tmy pokračovalo
vydatné prolévání hořících a doutnajících míst (především pařezů a jejich okolí) vodou. Hasičům
se hlavně podařilo uchránit před ohněm areál firmy, která zde skladuje průmyslové trhaviny.
Další dny hasiči pokračovali v prolévání a zkrápění stále menšího počtu doutnajících míst, schovaných pod kořeny a v hrabance, vzhledem k pokračujícímu velkému suchu a větru ale nebylo
možné jednotky odvolat. V noci s nimi hlídali i pracovníci Ostravských městských lesů. Celkem 17
jednotek hasičů zasahovalo od pondělního poledne 10. 9. do čtvrtečního rána 13. 9. 2012 u požáru
lesa a lesního porostu na okraji Ostravy v části Stará Bělá. Požářiště bylo ve čtvrtek ráno předáno
pracovníkům Ostravských městských lesů - prakticky uhašené. Hasičům pomohla příroda - vytrvalý déšť.
Ve čtvrtek večer jednotka HZS MSK z Ostravy-Zábřehu zkontrolovala požářiště termokamerou.
Příčina vzniku požáru je zatím v šetření, škoda byla předběžně odhadnuta na 150 tisíc korun.
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Nebylo hlášeno žádné zranění osob.
Během necelých čtyř dnů a tří nocí se (ve všech třech směnách) vystřídaly tyto jednotky:
5 ostravských z HZS MSK: Zábřeh, Fifejdy, Hrabůvka, Slezská Ostrava a Přívoz,
10 JSDHO z okresu Ostrava-město: Heřmanice, Zábřeh, Kunčičky, Plesná, Stará Bělá, Stará Ves
nad Ondřejnicí, Petřkovice, Svinov, Vratimov a Radvanice,
2 JSDHO z okresu Frýdek-Místek: Brušperk a Krmelín.
Odhadem celkem zasahovalo kolem dvou stovek hasičů“.
Zdroj: www.HZSMSK.cz.
Naše jednotka se podílela na hasebních pracích v pondělí 10. 9. a v dalších dnech na dopravě vody na požářiště. Obrovská potřeba vody nebyla v místě dosažitelná, proto se muselo využít kyvadlové dopravy vody cisternami z nadzemního hydrantu u Hasičského domu v Krmelíně.
Samozřejmě se vyhodnocovalo odebírání vody např. v dalším nejbližším místě ve Staré Bělé, ale
vzhledem k blízkosti krmelínského vodojemu, jako hlavního zdroje vody pro Ostravu, u něhož je
záruka dostatečného tlaku v řadu a tím i doby plnění cisteren, a naléhavosti situace, bylo velitelem zásahu rozhodnuto o odběru z tohoto místa. Tím docházelo v celém vodovodním řadu v obci
k omezenému tlaku a množství, zpočátku i ke znečištění vody usazenými kaly a nečistotami. Za
tyto nepříjemné okolnosti se občanům i touto cestou omlouváme.
Ke konci roku patří do programu cvičení ve sportovní hale, děti mají v plánu návštěvy kina, bazénu a budou péct perníky. V poslední listopadový den pátek 30.11.2012 Vás zveme k Hasičskému
domu na Rozsvěcení vánočního stromu obce Krmelín, které má zahájit novou tradici, navozující
začátek doby adventu a příchod svátků konce roku. Bude připraven kulturní program a občerstvení, aby jste mohli příjemně strávit tuto chvíli se svými blízkými a potěšit se atmosférou svátečně
rozsvíceného stromu.
Výroční valná hromada v polovině měsíce prosince rok pro hasiče z Krmelína uzavře.
Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno na internetových stránkách sboru na adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete informace o sboru, fotografie, odkazy na videa a další.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

TJ Sokol informuje…
Po prázdninové okurkové sezóně začíná opět provoz v naší TJ Sokol na plné obrátky.
I během prázdnin však hříště ani tělocvičny nezely prázdnotou, vždyť zumba s mexickým instruktorem a zájmové sporty pokračovaly bez přerušení. A také naše sportovní
oddíly zahájily přípravu na nadcházející sezónu 2012/13 již v průběhu měsíce srpna.
Ta předcházející sezóna nepatřila zrovna k těm nejlepším a tak vedení jednotlivých oddílů, trenéři
a především samotní hráči musí přípravě věnovat daleko větší úsilí, aby se sportovní výsledky dostaly alespoň na úroveň předcházejících let.
V rozvrhu a obsazení cvičebních a treningových hodin nedošlo k významnějším změnám.
Pro upřesnění uvádíme platný rozvrh hodin včetně cvičitelů a trenérů na nadcházející sezónu:
- relaxační cvičení žen (malá tělocvična) – úterý: 19:30 – 20:30 hod. (Šťastná J., Tyšerová M.)
- jóga (malá tělocvična) - středa: 19:30 – 20:30 hod. (Palková Libuše)
- zumba (hala) – středa: 20:00 – 21:00 hod (Juan Manuel Garcio)
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- cvičení s malými dětmi (hřiště nebo hala) – čtvrtek: 10:00 – 12:00 hod.(Otáhalová Regína)
- fitcentrum – pondělí až pátek: 18:00 – 21:00 hod. (dozor Zacharczyk Janusz)
- karate (hala) – pondělí a středa: 17:00 – 18:30 hod (Vantuch Roman)
- stolní tenis (malá tělocvična) – pondělí a čtvrtek: 17:00 - 21:00 hod.(Jamroz Ladislav)
- volejbal (hala) – sobota: 18:00 – 20:00 hod. (Janus František)
- futsal (hala) – pondělí, středa: 18:30 – 20:00 hod. (Baculiak Marek)
- házená(hřiště, hala) žáci – úterý, pátek: 16:00 – 18:00 hod. (Vijačka Mir., Břežný Daniel)
muži – úterý, pátek: 18:00 – 20:00 hod. (Bejoch Jiří, Mácha Petr)

Tímto zároveň zveme všechny, kteří projeví zájem o kterékoli cvičení nebo sport, aby se hlásili u příslušných cvičitelů a trenérů nebo se informovali u správce sportovní haly p. Zacharcyka
(602763980). Vzhledem k tomu, že se v pondělí uvolnily volné hodiny v hale, obracíme se na instruktorky nebo cvičitele, kteří by v rámci svého podnikatelského záměru mohli provozovat pilates,
další zumbu, bodystyling, případně jinou moderní formu pohybového cvičení. Informace zjistíte
u p. Kamily Balcarové (kamila.balcarova@email.cz)
Ve zpravodaji (říjen 2011) jsme vyzývali širokou veřejnost na zpracování návrhu (studie) úprav
a využití prostor hřiště v Dole, které je ve vlastnictví TJ Sokol. Dosud jsme však neobdrželi žádný
návrh. Mezitím se již dořešila příjezdová cesta z hlediska vlastnických vztahů a tedy už nebrání
nic tomu, aby se začalo s přípravou úpravy hříště. Bylo by opravdu škoda tuto lokalitu nechat dále
znečišťovat odpadky, vždyť ti starší si určitě pamatují, že na hříšti v Dole bylo věčně živo, kde mládež hrála fotbal či jiné hry a pro mnohé i místem odpočinku na lavičkách a maminky s kočárky
si vzájemně vyměňovaly zkušenosti a jejich děti si hrály v poklidu na písku. Hlavně byli všichni
v přírodě a v klidném prostředí. Proč bychom se k této tradici nemohli vrátit?
Naši házenkáři vstoupili do mistrovských soutěží ročníku 2012/13 již 16.9.2012 a to muži zápasem v Klímkovicích, kde vyhráli 31 : 15 a žáci remizovali v Hrabůvce 7 : 7. Pro tento ročník oddíl
házené přihlásil do mistrovských soutěží pouze muže (M) a žáky (Ž). Kromě toho ještě trénují
i hrají přátelská utkání minižáci.
Pro nejbližší období na domácím hřišti se představí naši házenkáři v následujících termínech:
14.10.
M:
TJ Nový Jičín
10,30
21.10.
Ž:
Sokol Hrabůvka
9,00
28.10.
M:
Orel Paskov
10,30
11.11.
Ž:
HCB Karviná
Stolním tenistům začínají mistrovské soutěže 29. září 2012. U „A“ družstva, které hraje
okresní přebor 1. třídy, začíná sezóna domácím utkáním s SKST Pstruží a družstvu
„B“, které soutěží v okresním přeboru 3. třídy se Sokolem Staré Město, taktéž ve stejný
den. Obě soutěže mají po 12 družstvech a pravidelně se střídají, takže každou sobotu
vždy od 10,00 hodin až do 8. 12., kdy končí podzimní část, můžete sledovat střídavě obě naše
družstva v akci v naší herně stolního tenisu.
Futsalisté zahajují sezónu až 5. října doma (sportovní hala v Brušperku), kdy Áčko změří síly
v divizi „F“ (10 družstev) s Ferramem Opava v 18,00 hodin. K dalšímu utkání následný týden zajíž-
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dí na palubovku FC Oskarol do Orlové. Béčko znovu hraje ostravský městský přebor turnajovým
způsobem za účasti 16 družstev v ostravských sportovních halách.
Volejbalisté uskuteční tradiční celodenní turnaj smíšených družstev mužů a žen, který se uskuteční 10.11. od 8,00 hodin ve sportovní hale za účasti družstev z blízkého okolí.
Oddíly zvou všechny příznivce sportu, aby přišli naše sportovce povzbudit, aby mohli dosáhnout co nejlepších výsledků.
Tělovýchovná jednota dále informuje, že připravuje na 8. 12. 2012 na házenkářském hříšti adventní trhy, kde budou pozváni trhovci a bude se podávat mimo jiné i svařák. Na závěr roku jsou
plánovány tradiční vánoční turnaje v sedmi druzích sportů. Účast každým rokem překračuje více
jak 130 sportovců. Věříme, že ani letos tomu nebude jinak.
Pchálek Leoš, st

ROZHOVOR se zastupitelem Ing. Petrem Jakubkem
Jsme v polovině volebního období, co si myslíte, že se za tuto dobu podařilo nebo nepodařilo
zastupitelstvu v tomto složení?
Do voleb jsem vstupoval se spoustou nápadů a představ, co bych rád zlepšil a změnil. Tyto
představy a nápady se dále formovaly a konkretizovaly při debatách se spolukandidáty a občany Krmelína. Volební výsledek, kdy jsme se stali druhým nejsilnějším uskupením v Krmelíně ukázal, že jsme oslovili velkou spoustu spoluobčanů. Nicméně do funkčního období jsem
vstoupil bez zkušeností z komunální politiky a ukazuje se, že ne každý dobrý nápad je možné
uskutečnit. Na některý, jako např. sběrný dvůr, nejsou peníze, na některý není shoda většiny zastupitelů. Ale i tak si myslím, že se postupnými kroky daří určité změny prosadit. Mám na mysli především nové webové stránky, které by měly přispět k větší informovanosti. Elektronická
komunikace mezi zastupiteli a obcí, ale třeba i nový radar sloužící k měření rychlosti, který by
měl přispět k větší bezpečnosti v obci. Začaly také úpravy v okolí mateřské školky, které směřují k hezčímu vzhledu, ale především také k bezpečnějšímu prostředí pro naše malé spoluobčany.
Co dále byste chtěl v naší obci prosadit ?
Nebudu hovořit o kanalizaci, která závisí na získání dotace, ale rád bych navázal na nové webové stránky.
Chtěl bych, aby se občané na těchto stránkách dozvěděli všechny aktuální informace, které potřebují.
Znamená to, aby tam bylo vše týkající se běžného chodu obce, ale navíc aby se tam uveřejňovala všechna
výběrová řízení, která obec vyhlašuje. Měly by se tam také objevit všechny výsledky těchto výběrových
řízení. Jde o to, aby všichni občané měli stejnou možnost se těchto výběrových řízení účastnit. Obec
musí v těchto případech být naprosto transparentní. Občané by měli mít možnost více se zapojit
do dění obce, vyjádřit spokojenost či naopak nespokojenost, podělit se se svými nápady a názory.
Další plány na rozvoj obce se samozřejmě odvíjí od financí, které bude mít obec k dispozici.
Dovedu si představit vybudování víceúčelového sportovního hřiště, které by využívala široká veřejnost. Budu podporovat všechny návrhy, které budou směřovat k tomu, aby naše obec byla bezpečnější, hezčí, čistší a s širší možností trávení volného času v obci.
Děkuji Vám za rozhovor.
Ing. Yveta Kovalčíková
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VÁNOČNÍ STROM
V letošním roce proběhne dne

30. 11. 2012 v 17 hodin před hasičskou zbrojnicí
1. oficiální rozsvěcování krmelínského VÁNOČNÍHO STROMU
Touto akcí bychom v Krmelíně chtěli zahájit novou tradici, podobně jak je tomu u „stavění máje“.
Proto jsou tímto všichni občané a přátelé obce Krmelína zváni. Připraveno bude občerstvení, doprovodný program a závěrem již samotné slavnostní rozsvěcení stromu.

PRÁ-SKÁ-NÍ
S rozsvěcováním stromku souvisí i další charitativní akce, která proběhne

16. 11. 2012 v pohostinství na Benátkách
a to PRÁ-SKÁ-NÍ (diskotéka se známými hity). Jak možná někteří vědí, bude již čtvrté v pořadí,
a tentokrát výtěžek z akce půjde na nové osvětlení již zmiňovaného vánočního stromu. Tímto opět
všechny srdečně zvu. Případné sponzorské dary rádi uvítáme.
Za pořadatele děkuji.
Ing. Yveta Kovalčíková

SOUTĚŽ „SBĚR“
V červnu jsme uspořádali soutěž ve sběru papíru. Nasbíralo se 1 590 kg, z čehož jsme utržili
částku 2.580,-Kč. Vítězem se stal pan Martin Balcar, který se ceny vzdal ve prospěch dětí ve školní
družině, kam také vydělané peníze putovaly. Zároveň chci poděkovat všem občanům, kteří starý
papír odevzdali a musím říct, že bylo hodně těch, kteří již děti školou povinné ani nemají. Dále
děkuji Lukáši Janáčkovi, který nám zapůjčil váhu a všem osobám, které se u kontejneru s papírem
vystřídaly.
Starý papír mohou občané i nadále věnovat dětem ve škole, kde celoročně probíhá sběr v termínech:
5.-6. listopadu
7:30 – 9:00 hod.
3.-4. prosince
7:30 - 9:00 hod. a 15:00 -16:30 hod.
(další termíny v násl. Zpravodaji)
Kontejner je vždy přistaven u školy. Budeme vděčni za každý odevzdaný gram.
Ještě jednou velké díky všem zúčastněným.
Za organizátory Ing. Yveta Kovalčíková
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ŠKOLA INFORMUJE
Vážení rodiče,
věřím, že jste se svými ratolestmi prožili krásné léto a teď s nimi budete prožívat nový školní rok
2012/2013, jehož harmonogram Vám teď předkládám:

Harmonogram školního roku 2012/2013
Září :

3. 9.
11.9.
13.9.

Slavnostní zahájení školního roku
Zahajovací schůze s rodiči + třídní schůzky (16.00 – 17.00)
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 2.a 3.ročníku (do 22.11.–20 lekcí)
Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 1.,4. a 5.ročníku
(do 11.10. - 10 lekcí)
17.- 18.9.
Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru svázané balíky novin
či časopisů se odevzdávají v garáži školy 7.30 – 9.00
Drakiáda
Říjen:
1. - 2.10.
Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru
Přespolní běh – povodí Ondřejnice
25. - 26.10. Podzimní prázdniny
28.10.
Státní svátek
Rej duchů
Listopad: 3.11.
Jarmark lidových řemesel
5. - 6.11.
Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru
Turnaj ve florbalu - povodí Ondřejnice
20. 11.
Pedagogická rada + konzultace (15.00–17.00)
Prosinec: 3. - 4.12.
Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru
3.12. i v době 15.00 – 16.30 !!!
Mikulášská nadílka
Vánoční dílny
Vánoční akademie
22.12. - 2.1. Vánoční prázdniny
Leden:
3.1. 2013
Zahájení vyučování ve 2. pololetí
7. - 8.1.
Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru
22.1.
Pedagogická rada + konzultace (15.00–17.00)
31.1.
Ukončení 1.pololetí - rozdání vysvědčení
Únor:
1.2.
Pololetní prázdniny
4.2.
Zahájení 2.pololetí
5.2.
Zápis do 1.ročníku
4. - 5.2.
Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru
Dětský maškarní bál
Masopust
Projekt Nanečisto (do května 2013 - 10 lekcí pro rodiče a budoucí prvňáčky)
18. - 22.2.
Jarní prázdniny

KRMELÍN

12

Březen:

Duben:

Květen:

Červen:

4. - 5.3.

Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru
Turnaj ve vybíjené - povodí Ondřejnice
Jarní dílny
27.3.
Vernisáž
28. - 29.3.
Velikonoční prázdniny
1.4.
Velikonoce
8.- 9.4.
Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru
Den Země
23.4.
Pedagogická rada + konzultace (15.00 – 17.00)
1.5.
Státní svátek
8.5.
Státní svátek
6.- 7.5.
Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru
6.5. i v době 15.00 – 16.30 !!!
McDonald ´s Cup : turnaj v minikopané – povodí Ondřejnice
Den dětí
3. - 4. 6.
Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru
4.6.
Konzultace (15.00 – 17.00)
Atletický trojboj – povodí Ondřejnice
18.6.
Pedagogická rada
Nejlepší z úrody – akademie pro rodiče
Školní výlet
Ukončení školního roku

Za starý papír novou knihu – sběr starého papíru
5. 3. 7. 4. 4. 8. 6. 3. -

6. 11. 2012
4. 12. 2012 + 3. 12. 2012, 15:00 – 16:30 hod.
8. 1. 2013
5. 2. 2013
5. 3. 2013
9. 4. 2013
7. 5. 2013 + 6. 5. 2013, 15:00 – 16:30 hod.
4. 6. 2013

Svázané balíky novin či časopisů se odevzdávají v garáži školy v době od 7:30 do 9:00 hodin zaměstnanci obecního úřadu, který zapíše váhu sběru do jmenného seznamu žáků školy. Sběr mohou
odevzdat i občané obce.

Pedagogičtí pracovníci školy
Mgr. Dušan Ignačík
Mgr. Yvona Voráčová
Mgr. Jarmila Adámková
Mgr. Romana Tylečková
Mgr. Jarmila Maralíková

ředitel školy
třídní učitelka
třídní učitelka
třídní učitelka
třídní učitelka

1. třídy
2. třídy
3. třídy
4. třídy

KRMELÍN
Mgr. Dagmar Kovalová
Mgr. Pavla Lejsková
Sylva Multanová
Anna Libišová
Zuzana Bernatíková
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třídní učitelka 5.třídy
učitelka
vychovatelka 1. oddělení školní družiny
vychovatelka 2. oddělení školní družiny
vychovatelka 3. oddělení školní družiny

Žáci
K 1. 9. 2012 bylo zapsáno 117 žáků:

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

30 dětí
25 dětí
23 dětí
19 dětí
20 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 představení : O pejskovi a kočičce, Broučci (1., 2.ročník), Kráska a zvíře, Kocourek Modroočko (3., 4., 5.ročník). Žáci 3. - 5.ročníku se zúčastní exkurzí do Planetária a Lesní školy.
Třídní učitelky všech ročníků 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 (orga-nizace 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).
Žáci školy se zúčastní celoročního projektu Rozvoj čtenářství.
Vybraní žáci se zúčastní sportovních turnajů a klání : přespolní běh, florbal, vybíjená, miniházená, šachy, minikopaná, atletický trojboj.

Zájmové útvary, kroužky, nepovinné předměty:
Gymnastika (J.Adámková), Mladý ochránce přírody (J.Maralíková), Florbal (D.Ignačík), Šachy
(D.Lančová)
Pěvecký sbor (D.Kovalová), Počítače (D.Ignačík), Angličtina hrou (Y.Voráčová), Keramika
(R.Tylečková), Tanečně dramatický kroužek (Y.Voráčová), Fotbal (M.Maralík), Včelařský kroužek
(A.Blatoň),
Náboženství (J.Czudek) - pravidelná činnost od října 2012 na základě podaných přihlášek.

Školní družina
Provozní doba školní družiny : ranní 6.30 – 7.45 , odpolední 11.40 – 16.15 ve třech odděleních
s maximálním počtem 25 dětí pro každé oddělení.
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Unie rodičů (UR)
Na zahajovací schůzi 18.9.2012 byl zvolen nový výbor UR : předseda Martin Vrkoč, pokladník
Katka Šeděnková, členové Yveta Kovalčíková, Pavlína Rechtíková, Marian Vávrů.
Rodiče budou o dalších akcích a případných změnách informováni emailem svými třídními učiteli, aktualizované informace o škole jsou rovněž k dispozici na webu školy www.zskrmelin.cz.
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

Přespolní běh
Ve středu 5. 9. se konal přespolní běh. Běželi všichni žáci naší školy. Trasu pro nás chystali spolužáci z páté třídy. Celá akce se konala v „Dole“. Každá třída měla svůj start. Běželo se podél fáborků.
Nakonec, když všichni doběhli, bylo vyhodnocení. Ti co vyhráli, dostali diplom.
Sabina Rychecká
Ve středu 5. 9. se konal přespolní běh. Každá třída měla označený start barevným číslem. Zúčastnili se všichni žáci základní školy. Akce probíhala v „Dole“. Závodit začali žáci z první třídy a potom
se postupně střídaly ostatní třídy. Vítězové dostali diplom. Tahle akce mě bavila a těším se na příště.
Aneta Kneblová

V Lesní škole
19. září jsme s dětmi navštívili Lesní školu v Ostravě.
Počasí nám přálo, tak jsme si mohli les vychutnat téměř všemi smysly.
Jak se dopolední výuka v přírodě líbila dětem, posuďte sami.
Včera jsme byli v lesní škole. Šli jsme do třídy, povídali jsme si o lese, pak jsme se dívali na film
o podzimním lese. Skládali jsme puzzle. Také jsme viděli vycpaná zvířata a živé bažanty.
Vyzkoušeli jsme lesní průlezku a zahráli jsme si hru na Vodiče.
Zahráli jsme si ještě i lesní pexeso.
A popíchali nás vosy.
O. Opat, 3. ročník
Byli jsme v lesní škole. Nejprve jsme šli do třídy. Tam jsme viděli film Co se děje na podzim v lese.
Pak jsme skládali puzzle. Nakonec jsme se šli podívat na vycpaná zvířata. Byla tam
i liška, lesní kuna, kachna, husa divoká, krkavec a další. Pak jsme se šli podívat ven na bažanty.
Taky jsme hráli hru na Vodiče. Samozřejmě jsme šli i do lesa a hráli jsme tam pexeso.
Potom jsme byli popícháni od vos.
E. Michalcová, 3. ročník
Byli jsme v lesní škole.
Vystoupili jsme na zastávce a tam jsme čekali na pana Ondřeje, ale ten nepřišel. Tak jsme šli do lesní
školy sami. Tam nám pan Ondřej pustil film o lese na podzim. Hodně jsme se dozvěděli. Pak jsme
si vyzkoušeli lesní puzzle a pak šup za vycpanými zvířátky. U nich to bylo pěkné. Potom nám ale
trochu vyhládlo, tak jsme se najedli dobré svačinky a hned jsme šli za krásnými bažanty a na lesní
prolízačky. Pak jsme si zahráli na Vodiče a lesní pexeso.
Lukáš šťouchal do vosího hnízda a skoro všechny popíchaly vosy, tak jsme šli zpátky k lesní škole.
Tam jsme pozorovali se zrcátky koruny stromů.
Nakonec jsme přijeli do naší školy a potom domů.
A. Vontorová, 3. ročník
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Náš rozhovor
Oslovila jsem našeho občana pana MUDr. Petra Sikoru, který se v letošním roce zúčastnil
olympijských her v Londýně a položila mu několik otázek.
1. Kolikátá pracovní olympiádá to pro Vás byla ?
Jako lékař atletické reprezentace ČR jsem měl čest zúčastnit se potřetí olympijských her (Atheny
2004, Peking 2008 a Londýn 2012).Vzhledem k tomu,že olympijská výprava čítala 133 sportovců
a dále členy doprovodu,které zabezpečoval tým 7 lékařů (z toho 3 na dislokovaných sportovištích)
bylo nutno kromě svého kmenového sportu zabezpečit lékařskou péčí i o ostatní sporty, dále nepřetržitý chod ošetřovny a kontakt s poliklinikou v olympijské vesnici.
2. O které naše sportovce se staráte ?
Namátkou mohu jmenovat tenistky Lucku Hradeckou a Šafářovou, Andreu Hlaváčkovou, Štěpánku Hilertovou, vzpěrače Jirku Orsága a jiné.
Atmosféra v olympijské vesnici byla tradičně velmi přátelská a docházelo k mnoha osobním
kontaktům jak se sportovci známými z předchozích atletických akcí , tak s těmi,které známe jako
ikony sportu jen z televizní obrazovky .
3. Setkal jste se s nějakou světovou osobností ?
Mezi ty první patří jedna z největších sportovních hvězd součastnosti Usein Bolt,dále Dayron
Robles a mnozí jiní špičkoví atleti se kterými jsme se setkávali takřka denně nejen v olympijské
vesnici,ale i na rozcvičovacím stadionu.
Mezi ty ostatní,které můžeme potkat v bezprostředním kontaktu jen v rámci OH patří např.
Roger Federer,basketbalový dream team USA a mnozí další.
Z osobností veřejného života bylo zajímavé setkání a společné foto s prezidentem Václavem
Klausem.
4. Jaká byla atmosféra na olympiádě ?
Atmosféra OH byla skvělá,návštěvnost na všech sportovištích neuvěřitelná.Nás nejvíce zaujala
atmosféha hlavního olympijského stadionu ,kdy i na dopoledních kvalifikačních soutěžích byl stadion zaplněn 80 000 diváky,kteří fantasticky aplaudovali nejen své závodníky,ale vřele oceňovali
i výkony soupeřů.To spolu s přátelskou atmosférou v samotném Londýně staví tuto olympiádu na
samý vrchol dosud prožitých.
Mimo sportovních úspěchů byl jako nejlepší hodnocen Český olympjiský dům,který byl místem setkání s úspěšnými českými sportovci a jejich ocenění,ale byl navštěvován mnohými světovými celebritami sportovního, uměleckého a společenského života. Jako jeden z mála olympijských
domů byl poprvé přístupný i široké veřejnosti a fandům, kteří měli tímto možnost se všech akcí
českého olympijského domu účastnit.
5. Na kterou nejraději vzpomínáte Vy ?
Jako ocenění za vynikají reprezentaci naší vlasti byli do olympijského domu pozváni i olympijští
vítězové minulých olympijád,čímž měl Krmelín přítomností Víti Máchy na OH v Londýně dvojí
zastoupení.
Se srdečným pozdravem MUDr. Petr Sikora

Děkuji za rozhovor, Radana Matušinská
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Mezi námi,
3. září obsadili židle za školními lavicemi žáci naší školy. Jistě se těšili na spolužáky, prvňáky
čekalo všechno nové. Bude to především paní učitelka, která dokáže, že do školy se každý těší!
V měsíci září jsme si připomenuli výročí narození našeho nositele Nobelovy ceny za literaturu,
pana Jaroslava Seiferta, 19. září jsme poslouchali vyprávění paní Dany Zátopkové-devadesátileté.
Stále se jí obdivujeme, je symbolem skromnosti, pracovitosti a svým jednáním dokazuje, že cena
Fair-play, která jí byla udělena, je v těch správných rukou. Paní Dano Zátopková, prosíme Vás,
buďte tady mezi námi ještě hodně dlouho, jste zářným příkladem všem generacím a buďte zdráva
! 14.září jsme vzpomenuli 75 let od úmrtí T.G.Masaryka. Byl politikem světového významu. Byl
politikem odvážným, nikoliv fanatikem. Škoda, že takovou osobnost v dnešní vládě postrádáme.

3. listopadu 2012 se koná od 9:00 do 14:00 hodin
v sále pohostinství Na Benátkách

IX. ročník JARMARKU ŘEMESEL
Přípravný výbor této akce se rozhodl, s ohledem na kapacitu sálu, k inovaci.
Snížili jsme počty řemeslníků, některé
rukodělky jsme nahradili novými tvůrci,
odstranili prodejce, kteří se prezentovali
prodejem jinde zakoupeného zboží. Pekařství Boček přichází s chvályhodnou iniciativou, nabídku rozšíří i majitel Pohostinství Benátky, ke spolupráci jsme pozvali
i místní skauty. S ohledem na kupní sílu z
loňska, usměrníme i objednávky jemného
pečiva.
Vážení spoluobčané, srdečně Vás na tuto akci zveme, znovu si poslechnete cimbálovku mladých,
znovu uslyšíte lašskou hymnu a budete se mimo jiné obdivovat i tomu, co dokáží vytvořit děti i žáci
našich škol pod vedením nadšených pedagogů.
Určitě jste v médiích zaznamenali aféru s otráveným alkoholem. Vyřaďte ho ze svého pitného
režimu, než v lepším případě, oslepnete. Upřednostněte pivo. Víte, že dne 2. 9. 2012, bylo náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje uděleno Čestné uznání zdejšímu Minipivovaru Krmelín
- majitel paní Alena Máchová - za pivo, vařené v naší obci?
Tak chutnejte, třeba to tmavé, kvasnicové.

KRMELÍN
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Brzy nastane podzim, změna času, větší prostor pro četbu. Třeba i Vy objevíte dílo pana Radkievicze. Jedna z kapitol jeho tvorby končí větou: ...každý den je buď odměnou nebo trestem - za to,
co jsme udělali včera....
Chválím každého našeho spoluobčana, který si najde čas na úsměv a vlídné slovo. Ať se Vám
všem daří, a těšíme se na setkání dne 3.listopadu na Jarmarku řemesel 2012.
Zdraví Ludmila Adámková

KONCERT K UCTĚNÍ PAMÁTKY JANA ROKYTY
Koncert pravdy k uctění zesnulého muzikanta Jana Rokyty se uskutečnil 27. 9. 2012 v Ostravě
v evangelickém kostele, kde účinkovali jeho kamarádi a přátelé. Koncert moderoval Alfréd Strejček, hrála cimbálová muzika Technik, kde byl od založení primášem. Zpívali Jarmila Šuláková,
Josef Laža, Magdaléna Múčková a Jan Zaviačič. Byl to koncert s velkým K.
Tomáš Sládeček

18

KRMELÍN

3. horolezecký výplaz na vrchol K 1
Na svatého Václava 28. 9. 2012 se uskutečnil 3. ročník výplazu na K 1 - Krmelínský kopec, za účastí
lašského krále Zdeně Viluše I. Krulikowského. Po Lašské hymně se účastníci vydali na K 1. Bylo
pěkné počasí a výhled na okolí byl fantastiký. Akce se zdařila, všem se to moc líbilo. Do základního
tábora se přišli podívat i olympijští vítězové - Adolfína Táčová, gymnastka a olympijská vítězka
z roku 1960 v Římě.
Tomáš Sládeček

Nové jízdní řády – k připomínkování
Návrh nových jízdních řádů linek projíždějících obcí Krmelín jsou k dispozici na obecním úřadě a jsou zveřejněny na webových stránkách obce:
www.krmelin.cz
Připomínky k navrhovaným novým jízdním řádům můžete zaslat na obecní
úřad Krmelín do 31. 10. 2012. Jízdní řády budou platné od roku 2013.

KRMELÍN
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Z obecní kroniky
Před 40 lety proběhly v Mnichově XX. Letní olympijské hry, kterých se zúčastnil i občan a rodák
z Krmelína pan Vítězslav Mácha. Ten 10. září 1972 získal zlatou olympijskou medaili v klasickém
zápase ve váhové kategorii do 74 kg. Tím získal pro Československo první zlatou olympijskou medaili v historii zápasu. Radost měla nejen celá republika, ale především obec Krmelín. Občané
připravili bouřlivé přivítání. Olympijský vítěz přijel rychlíkem z Prahy do Ostravy a odtud ho doprovázela kolona 26 aut do slavnostně vyzdobeného Krmelína k jeho rodnému domku. Všude
visely transparenty, vyhrávala hudba, radostné pokřiky a provolávaní slávy, to byl obraz přivítání
v Krmelíně. Byla to událost, která učinila obec Krmelín známou nejen v naší vlasti, ale i v zahraničí.
Za pozornost stojí i další úspěchy našeho občana pana Vítězslava Máchy:
V roce 1974 se konalo mistrovství světa v řeckořímském zápase v Katovicích, ze kterého si přivezl
pan Mácha zlatou medaili.
A v roce 1976 byly uspořádány XXI. Letní olympijské hry v Montrealu v Kanadě. Vítězslav Mácha
zde 20. 7. 1976 vybojoval stříbrnou olympijskou medaili v řeckořímském zápase. I když to nebyla
zlatá, přesto oslavy v obci proběhly stejně bouřlivě, jak před 4 lety. Jistě zapůsobila i kolona 47 automobilů, která doprovodila olympionika z Mošnovského letiště do rodné obce. Jako památku na
Montreal a olympijské hry dostal každý medailista ve speciálním balení sazenici „kanadské javoru“.
Ten dnes můžeme vidět před bočním vchodem do Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně.
Martina Helísková, kronikářka obce

Železnice v Krmelíně
Jediné spoje do obce nebo z obce vedou po silničních komunikacích. Ale před 100 lety tomu
mělo být docela jinak. V 19. století se rozvijí železniční systém, a tak se začalo uvažovat o tom, že
přes obec Krmelín by měla vést železnice. Roku 1912 - 1913 začalo vyměřování železniční dráhy
z Moravské Ostravy přes Brušperk na Kozlovice. Majitelem koncese byl Dr. Edmud Polkovský, advokát z Moravské Ostravy. Železnice měla vést mezi Krmelínem a Novou Bělou. Zastávka měla být
vybudována na úpatí Krmelínského kopce. Ještě dnešní pojmenování této části Banhof to připomíná. Dokonce byly zde zahájeny stavební práce na nádražní budově, kde byly vykopány základy
a vybetonovány sklepy. Vybudování železniční dráhy by znamenalo pro Krmelín nové hospodářské
možnosti a tím i pracovní příležitosti. Vypuknutím I. Světové války veškeré stavební práce na stavbě železnice nadobro ustaly.
Až roku 1918 vzbudila značný zájem mezi obyvateli obce zpráva sdělená starostou, že na jaře
roku 1919 se započne stavba ostravsko-brušperské dráhy. Přesto se záměr v tomto roce nezdařil
a stavba byla odsunuta na později, a to až na rok 1928. Obec měla za povinnost zajistit 60 m pás
podél železniční dráhy, což předpokládalo výkup příslušných pozemků. Dalšími léty přišla do obce
krize a nezaměstnanost a tak se od záměru muselo upustit na dobu neurčitou.
Ještě jednou se o železniční dráze uvažovalo. Bylo to za II. Světové války, kdy nacistická vojska,
okupující naši vlast, potřebovala rychlé spojení na bojiště. A tak fašistické představenstvo uvažovalo o pokračování stavby. Jenže válka vzala jiný směr a na železniční dráhu se dočista zapomnělo. Po
II. Světové válce se zdokonalil v naší obci silniční systém a tím byl železniční dráze dočista konec.
Martina Helísková, kronikářka obce
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Krmelínská historie:
1447

První písemná zmínka o existenci Krmelína pochází ze dne 9. 1. 1447 .
V letošním roce jsme si připomněli 565. výročí.

1882

V obci existovalo celkem 11 živností - 2 hostinské, 3 obchodní, 1 stolařská, 1 tesařská , 1
kolářská, 1 kovářská, 1 obuvnická a také jeden větrný mlýn.

1892

Osada Světlov požádala o odloučení od Krmelína a zřízení samostatné obce. Hlavním
důvodem byly patrně vleklé spory o obecní majetek. Nadřízené orgány však tuto iniciativu
světlovských občanů nepodpořily.

1902

V tomto roce bylo na zdejší trojtřídní škole systemizováno místo industriální učitelky.
Okresní školní rada v Moravské Ostravě ustanovila první učitelkou dívčích ručních prací
Annu Tesařovou, původem z Příbora.

1922

V červnu tohoto roku se v zápisech obecního zastupitelstva objevuje poprvé návrh na
založení obecní kroniky, o tři měsíce později pak bylo schváleno zakoupení knihy pro
kronikáře.

1932

Už několik let pokračovaly problémy s nezaměstnaností. Obec proto zakoupila pro nezaměstnané uhlí. I učitelský sbor daroval na zakoupení brambor pro nezaměstnané 230 Kč.

1942

Významnou postavou krmelínského odboje byl dlouholetý starosta obce František Holaň.
Pracoval jako důlní tesař na jámě Louis ve Vítkovicích, odkud přinášel zprávy a protistátní
anekdoty. Sám také zprávy získával poslechem zahraničního rozhlasu a šířil je ve svém
okolí i na šachtě. Na základě udání byl 16. 3. 1942 zatčen a odsouzen na 18 měsíců káznice.
Trest si odpykával v Briegu (polský Brzeg), kde byl 28. 1. 1943 ubit dozorci.

1962

Po 15 letech žádostí byla zařízená v obci pošta v budově MNV.

1972

Byla kolaudována a dána do užívání modlitebna Církve československé husitské, která se
nachází naproti místního hřbitova.

1982

Základní škola v Krmelíně byla čtyřtřídní se 125 žáky. Po odchodu ředitele školy Cyrila
Šperlína do důchodu se stala ředitelkou školy Milena Hýlová ze Staré Vsi nad Ondřejnicí.

1992

Na krmelínském kopci bylo dokončeno napojení přívodního potrubí z přehrady Slezská
Harta na vodojem.

2002

V měsíci březnu byla dokončena oprava Obecního domu. Ten dostal novou fasádu, opravena byla střecha a nově zrekonstruována kuchyně. V prvním patře se prováděly opravy
v místnostech bývalé knihovny (ta byla přestěhována do budovy MŠ). Pro lepší dostupnost bylo v patře vybudováno WC. Salónek v prvním patře se zvětšil a do opravených
místností se nastěhoval Klub důchodců.
Martina Helísková, kronikářka obce
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AKTUALITY
• 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.

• HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje humanitární sbírku
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
- 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 12. 11. 2012 do 16. 11. 2012. Věci zabalené do igelitových pytlů či
krabic můžete odevzdat na obecním úřadě v době úředních hodin.

• Opisy vodoměrů
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují, že v termínu cca od 12. 10. 2012
do 30. 10. 2012 bude v naší obci prováděn pracovníky SmVaK Ostrava, a. s., pravidelný opis
stavu vodoměrů.

• SDĚLENÍ
Správce místního hřbitova oznamuje občanům, že v době svátku Památky zesnulých bude od
29. 10. 2012 do 12. 11. 2012 otevírací doba hřbitova prodloužena od 7:00 hod. do 20:00 hodin.
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V Proskovicích ordinuje lékař pro ženy
V sousedních Proskovicích funguje nová gynekologická ambulance. Otevřel ji primář gynekologie ostravské fakultní nemocnice MUDr. Marcel Gärtner. V ordinaci se střídá s kolegyní MUDr.
Olgou Szabovou. „Pacientkám se věnujeme každý pracovní den, já od pondělka do středy, paní
doktorka ve čtvrtek a v pátek,“ říká lékař.
Gynekologové sídlí v prostorách proskovické
ambulance na adrese Na Smyčce 317/5, Ostrava-Proskovice. Ambulance se nachází v společných
prostorách s ambulancí praktického lékaře MUDr.
Václava Píky. Je v přízemí obytného domu vedle
pobočky České pošty. Lékaři se v ambulanci jednoduše vystřídají. „Mou specializací a nadstavbovou
atestací je urogynekologie, v Ostravě jsme pouze
dva, kteří tuto atestaci máme. Ale chodit k nám
mohou samozřejmě i pacientky, které mají běžné
gynekologické potíže či těhotné ženy,“ říká gynekolog. „Výhodou pro pacientky je přímá návaznost na fakultní nemocnici. Máme možnost provést
kompletní diagnostiku onemocnění a taky můžu pacientku přímo objednat na vyšetření a zákrok
do nemocnice, případně provést operaci, bude-li si to přát. Zkrátka nemusím pacientku posílat do
nemocnice, aby si to sama zařídila,“ vysvětluje lékař, který je doma v nedaleké Polance nad Odrou.
Právě proto se poohlížel po volné ambulanci v okolí, kde by si mohl zařídit vlastní praxi. „Ženy
by mohly ocenit, že mají gynekologii blízko – přímo v jejich vesnici či hned v té vedlejší. Naším
heslem je ambulance pro všechny, ambulance bez poplatků. Vybíráme jen nezbytně nutné poplatky
– tedy regulační poplatek 30 korun ano, to musíme vyjma preventivních prohlídek a těhotenských
poraden, ale žádný další vstupní registrační poplatek nevybíráme. Ženy si mohou připlatit za nadstandardní služby, ale běžné úkony platit nebudou,“ slibuje lékař.
Zároveň si hodlá vyhradit na každou pacientku dostatek času. „Někteří gynekologové jsou velmi
vytížení, prohlédnou i šedesát pacientek denně. To je rychlovka. Já jsem zvyklý pracovat jinak. Spoléhám na osobní jednání, léčbu šitou ženě na míru, intimitu v přístupu – nepřichází v úvahu, aby
byla jedna pacientka v kabince, druhá u lékaře a další dvě už seděly u sestry a vše slyšely. Na každou
pacientku si vyhradíme tolik času, abychom měli možnost vše důležité v klidu probrat,“ doplňuje
lékař Marcel Gärtner.
(joh)
Gynekologická ambulance MUDr. Marcela Gärtnera
Specialista v oborech: gynekologie a porodnictví, urogynekologie
www.gynuro.cz
mail: gynuro@seznam.cz
skype: gynuro
telefon: 555 130 317, 776 302 437
Na Smyčce 317/5, Ostrava-Proskovice, 724 00
Ambulance pro všechny ženy – ambulance bez poplatků
Jsme zde pro Vás od září 2012

Krmelín

Automatické kotle, poloautomaty,
klasické kotle na tuhá paliva

Kvalita za rozumnou cenu !
Nabízíme široký sortiment úsporných, ekologických kotlů na tuhá paliva firmy
Witkowski (PL) zal. r. 1984. Automatické kotle s přídavným vodním roštem se
šnekovým nebo tlakovým podavačem na peletky, hnědé i černé uhlí, poloautomatické kotle i klasické kotle. Záruka 5 let! Doprava zdarma! Servis a sklad
náhradních dílů v ČR. Dodání náhradních dílů do 24 hod! Český firemní zástupce. Více než 100 spokojených zákazníků po celé ČR. Navštivte naše web.
stránky, kde se dozvíte více informací, nebo volejte pro bližší informace.
Výhradní zastoupení pro ČR
PZT spol.s r.o
Dušan Pospíšil
Školní 118
739 24 Krmelín
tel. 733 522 420.
E-mail: dusan11p@seznam.cz
Skype: mbdusa220
www.kotle-witkowski.cz
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BORCAD – místní firma s 20 letou tradicí
a světovou působností
Když se v roce 1998 stěhovala firma BORCAD natrvalo do svého nového sídla ve Fryčovicích, měla 25 zaměstnanců a velké ambice, které se dlouhodobě daří naplňovat. Dnes má
BORCAD zaměstnanců 140, své produkty exportuje do 42 zemí světa a patří mezi nejinovativnější firmy v oboru. S jejími výrobky se může bez nadsázky setkat téměř každý, např.
v porodních sálech nemocnic nebo ve vlacích Českých drah či Deutsche Bahn a dalších. Naše
sedadla z českého Pendolina si dokonce zahrála ve filmu s Jamesem Bondem! Jako místní
firma s dvacetiletou tradicí si vážíme práce místních obyvatel a víme, že jejich znalosti patří
k tomu nejcennějšímu kapitálu firmy.
Naše produktové portfolio nám umožňuje zachovávat ekonomickou
stabilitu i v případě výkyvů v jednotlivých segmentech naší činnosti.
Jsme firma zabývající se vývojem, výrobou a prodejem zdravotnické
techniky a komponentů pro osobní železniční dopravu. Ve zdravotní
technice se zaměřujeme na výrobu porodních postelí, gynekologických,
transportních a dialyzačních křesel. Současně také disponujeme komplexním sortimentem pro interiéry osobních vlaků. Regionální sedadla
dodáváme mimo jiné do vlaků obsluhujících všechna významná moskevská letiště, podílíme se na dodávkách pro dějiště zimních olympijských her 2014 v Soči. V minulosti jsme získali několik designérských
ocenění a tím nejvýznamnějším byla celosvětově uznávaná cena Red dot Design pro gynekologickou ordinaci GRACIE a pro sedadlo Comfort (dnes např. ve vlacích Leo Express). Více
informací o našich produktech získáte na firemních webových stránkách www.borcad.cz.
Čím tedy BORCAD je a čím není? Není montovnou, která se po ukončení výhodných pobídek od státu odstěhuje z dané lokality a nechá za sebou zástupy nezaměstnaných. Naopak
– jsme jedineční s celosvětovou působností. Díky tomu se stále učíme od našich partnerů a ve
vysoce konkurenčním prostředí nechceme jen „přežít“, chceme být nejlepší.
Čím BORCAD naopak je? Je to firma s příběhem, ve které oceníte přátelské a vstřícné pracovní prostředí. U nás se neztratíte tak jako u velkých korporací, nejste anonymním kolečkem
bez možnosti vlastního názoru a růstu. Motivovaným lidem s pozitivním přístupem nabízíme
možnost seberealizace s vysokou mírou autonomie
a odpovědností. Hledáme zejména technicky vzdělané pracovníky, strojaře, konstruktéry, ale také komunikativní obchodníky a nákupčí, vysoce kvalifikované dělníky.
Pokud máte zájem s námi spolupracovat, kontaktujte nás přímo na personalista@borcad.cz, sledujte nabídku volných pracovních míst na stránkách
www.borcad.cz, nebo na specializovaných webech
www.jobs.cz a www.prace.cz.
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STŘÍHÁNÍ PSŮ
Šárka Janoutová,
Na Cigánce 679, Krmelín
Objednávky na tel. č.
731 732 927

SHÁNÍM POZEMEK
NEBO RODINNÝ DŮM
V TÉTO LOKALITĚ.
TEL.: 606 879 087

KRMELÍN
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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, D
• kondiční jízdy
• školení řidičů
• autobusová doprava
• půjčovna motocyklů
• pojištění vozidel (6 pojišťoven)

ZDENĚK MATUŠÍK
ul. Výstavní 398, 739 24 Krmelín
mob.: 602 705 466
NABÍZÍ KAMENICKÉ PRÁCE
 broušení starých pomníků a žuly
 zhotovení nových pomníků
 sekání písma, příseky, opravy
 veškeré betonáže a opravy kolem pomníků
 prodej lamp, váz a vitrín

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

KRMELÍN

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
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Dětské oděvy - BLUE SHOP
Otevírací doba:
Po – Pá
8:30 hod. – 12.00 hod.
13:00 hod. – 17:00 hod.
So
9:00 hod. – 12:00 hod.

Pavla Rašková
Brušperská 83
739 24 Krmelín
www.bluespot.cz

KRMELÍN
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Tisk: Tiskárna Schenk s.r.o., Mariánskohorská 12, Ostrava-Přívoz, E-mail: tisk@schenk.cz

Víte, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu? Pokud se o tom chcete přesvědčit, volejte:
Jaroslav Tyšer, mob: 604 201 974, Stáj MONETA, Sídlo: Krmelínský kopec
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