
záhlaví

Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2013 1

KRMELÍN
zpravodaj obce

www.krmelín.cz číslo 3/2015 (září)

Výstava drobného zvířectva
Dům chovatelů Krmelín
5. – 6. 9. 2015 Foto: Taťána Šimečková



Výstava drobného 
zvířectva
Dům chovatelů Krmelín
5. – 6. 9. 2015
foto: Taťána Šimečková





Mezi námi,

vážení jak jste prožívali prázdninové 
měsíce s ohledem na vysoké teploty Vy? 
Bylo horko a vedro. Až v pozdním odpoled-
ni, kdy se slunce klonilo k západu, dovoli-
lo vyjít z domu. Následně pak večery na 
terasách, pod pergolou, byly příjemné. 

foto: Taťána Šimečková

foto: Jiří Tošenovský
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úvodník

jen to, že, máte-li doma jakýkoliv před-
mět po prarodičích, který potřebuje umně 
proplétanými drátky scelit, můžete jej 
přinést. A další řemeslník Vám nabídne 
ke koupi hrneček, utočený na hrnčířském 
kruhu. Dále Vám budeme nabízet ke kou-
pi Kalendář obce na rok 2016. I ten bude 
jiný, ale nebojte se, kromě informací bude 
doplněn mnoha zajímavými fotografiemi 
obce, aktivit v obci i okolí Krmelína.

Všechny Vás srdečně na Jarmark zveme 
a těšíme se na naše setkání. 

Všimli jste si? 

-  U výdejního pultu zmrzliny Pekařství 
Boček je na zdi umístěno hluboké umyva-
dlo s pitnou vodou. slouží k umytí rukou 
v případě potřeby (proti polétavému 
hmyzu - vosy a pod.) i k napití. Iniciativu 
Pekařství Boček, chválíme.

-  Hala TJ Sokol je téměř po rekonstrukci. 
I barva fasády je hezká. Ať objekt slouží 
všem, kteří se řídí (při cvičení) heslem: Ve 
zdravém těle, zdravý duch.

-  Prodejna potravin pana Zdeňka Dvor-
ského, má nového majitele. Děkuji panu 
Zdeňku Dvorskému za snahu, především 
občanům naší obce s věkem 50+, umož-
nit nákup potravin. Byl to právě on, kte-
rý pravidelně o nedělích, dovážel čerstvé 
rohlíky i chléb. Za snahu i ohleduplnost, 
pane Dvorský děkujeme a přejeme hodně 
pohody a stálý optimismus. Objekt je čás-
tečně po rekonstrukci, má nového majitele 
a máme Hrušku. Věřím, že prodejna bude 
hojně navštěvována, přivítáme rozšíření 
sortimentu, a dostupnost je dána umístě-
ním objektu.

Vážení spoluobčané, přeji Vám vše dobré, 
važte si pohody domova, těšte se z krás pod-
zimu a se setkání na našem Jarmarku řemesel.

Vaše Ludmila Adámková

Slunce bylo milosrdné dne 29.8. 
i k nám, občanům naší obce, kteří jsme 
navštívili 8. ročník koncertu „Nová Bělá 
pod otevřeným nebem“. Byli jsme nad-
šeni jak sólisty ve zpěvu, tak ve hře na 
hudební nástroje. Seděli jsme, usmívali 
se a vnímali tóny hudby, která nepotře-
bovala tlumočníka a přesto byla všem 
přítomným srozumitelná. Naše podě-
kování patří všem, kteří se na přípravě 
koncertu podíleli, všem účinkujícím, ale 
především, iniciátorce tohoto - otevře-
ného nebe -, sólistce paní Janě Šafářové 
Doležílkové, novobělské rodačce, která 
zpívala nádherným sopránem opravdu za 
dva. Odcházeli jsme nadšeni a těšíme se 
na 9. ročník novobělského nebe. Víme, že 
opět nezklame a mezi přítomnými bude 
alespoň jeden novobělský občánek navíc.

Dne 1. září začal nový školní rok dětem 
naší školky i žákům zdejší základní ško-
ly. Ano, ne vždy jsou první dny snadné 
pro nově příchozí. Je to velká změna, 
otazníky jsou na obou stranách, včetně 
rodičů aktérů. Ale úsměv, laskavé slovo 
a pohlazení, včetně vidiny hraček a nové-
ho kolektivu dětí, prolomí ledy a přichází 
nadšení dětí a oddech rodičů. A ve škole 
základní? Přejme hodně síly paní učitelce 
prvňáčků, kteří jistě budou velmi zvídaví.

Milé děti i milí žáci, ať se Vám ve ško-
lách líbí, vyučující, ať jste nadšeni a ať 
tak, jako my, na ně vzpomínáte s láskou! 

Každý dárek má své opodstatnění, 
máme radost, když můžeme obdarová-
vat. Věřte, budete mít příležitost. Už 12. 
ročník Jarmarku řemesel se koná dne 7. 
11. 2015 ve vnitřních i venkovních pro-
storách Pohostinství Benátky v Krmelí-
ně. Částečně jsme změnili řemeslníky 
s cílem, nabídnout výrobky jiné, a tak 
jako Vy, budeme zvědavi, zda zaujmou. 
Nechceme nic předem prozrazovat, snad 
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informace obce

1. Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí:
a) kontrolu usnesení z 5. zasedání zastupitel-

stva obce

b) informaci o dění v obci od 5. zasedání 
zastupitelstva obce

c) projednání zápisu z 6. schůze kontrolního 
výboru

2. Zastupitelstvo obce 
schvaluje:
a) Rozšíření programu o projednání obecně 

závazné vyhlášky o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního 
odpadu a nakládání se stavebním odpa-
dem na území obce Krmelín 

b) Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 
podpory č. j. 574/2015 uzavřenou mezi 
Obcí Krmelín a TJ Sokol Krmelín, ul. 
Brušperská, Krmelín 72 – dotace ve výši 
1 500 000,00 Kč na zajištění spolufinanco-
vání projektu „Snížení energetických ztrát 
sportovní haly TJ Sokol Krmelín“

c) Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2015 
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích

d) Závěrečný účet obce za rok 2014

e) Zařazení dvou požadavků k zapracová-
ní do změny č. 5 územního plánu obce 

– žadatel Pavel Mylek, Zahradnická 678, 
Krmelín, Miroslav Mylek, Nádražní 19, 
Paskov a Monika Pinterová, Jiráskovo 
nám. 8, Ostrava – na náklady žadatelů 
o změnu

3) Zastupitelstvo obce ukládá:
a) Na podzimním zastupitelstvu předložit 

mapu honiteb rozkládajících se na katast-
ru obce Krmelín – zodpovídá místostaros-
ta obce Ing. Marek Folta 

b) Zpracovat zprávu o plnění územního plá-
nu – zodpovídá rada obce a obecní úřad

c) Na příštím zasedání zastupitelstva obce 
vyjasnit místa kontejnerů na separovaný 
odpad

d) Kontrolu všech dohod o pracovní činnosti 
a dohod o provedení práce v tomto voleb-
ním období – zodpovídá kontrolní výbor

e) Zaslat zastupitelům objednávku a ostatní 
dokumenty na opravu márnice

f) Zaslat etapizaci asfaltování místních 
komunikací po kanalizaci.

g) Řešit problematiku cesty u paní Smetano-
vé – informovat na příštím zasedání

Ing. Václav Zezulka starosta obce

Ing.. Marek Folta místostarosta obce

Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 29. 6. 2015 v Obecním domě

Vydává Obecní úřad Krmelín v nákladu 900 kusů. Toto číslo vychází 25. 9. 2015. Za správnost 
obsahu článku odpovídá autor. Redakční rada: Ing. Yveta Kovalčíková, Ludmila Adámková, Mgr. Jana 
Klimková, Táňa Trojanová, Ludmila Havránková. Vychází i na www.krmelin.cz, e-mail: krmelin@
krmelin.cz. Uzávěrka příštího čísla je 1. 12. 2015. Grafická úprava a sazba: Taťána Šimečková, 
tatana.simeckova@seznam.cz. Tisk: Tiskárna Moravapress, s.r.o., Novinářská 3, Ostrava - Mariánské Hory.
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informace obce

Termíny svozu a zneškodnění 
objemového odpadu od 
obyvatel obce Krmelín 
sobota 3. 10. 2015 v ranních hodinách, 
odvoz kontejnerů po 12. hodině

Kontejnery pro sběr velkoobjemové-
ho odpadu budou rozmístěny na tra-
dičních místech:
1/ ulice Stará cesta
2/ plocha vedle prodejny Hruška – 

před Sportovní halou v centru obce
3/ ulice Na Brodě – před budovou Čes-

kého svazu chovatelů
4/ ulice Záhumenní 
5/ křižovatka ulic Školní, Světlovská 

a Za Křížem
6/ parkoviště vedle hostince „Na Svět-

lově“
7/ ulice Hajní – před bytovkami

1 kontejner – elektroodpad – v areálu 
bývalé autolakovny na ul. Zahradnic-
ké

Přistavení mobilní sběrny na nebez-
pečné odpady
- v pátek 2. 10. 2015 od 12 do 17 hod. 

plocha vedle Hasičského domu
- v sobotu 3. 10. 2015 od 8 do 12 hod. 

parkoviště vedle hostince Na Světlo-
vě

Usnesení z 7. zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 3. 8. 2015 v Obecním domě

1. Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí:
a) kontrolu usnesení z 6. zasedání zastupitel-

stva obce

b) informaci o dění v obci od 6. zasedání 
zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce 
schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 5/2015 – viz. přílo-

ha 

b) Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 
podpory č. j. 690/2015 uzavřenou mezi 
Obcí Krmelín a TJ Sokol Krmelín, ul. 
Brušperská, Krmelín 72 – dotace ve výši 
642 549,-Kč na provedení prací v souvis-
losti s realizací projektu „Snížení ener-
getických ztrát sportovní haly TJ Sokol 
Krmelín“

c) Smlouvu o poskytnutí dotace č. j. 701/2015 
uzavřenou mezi Ludmilou Adámkovou, 
ul. Brušperská, Krmelín 350, IČ 73111554 
a obcí Krmelín – dotace ve výši 4 000 Kč 
na zajištění provozu 12. ročníku Jarmarku 
řemesel dne 7. 11. 2015

d) Obecně závaznou vyhlášku obce Krmelín, 
kterou se stanovují podmínky pro spalo-
vání suchých rostlinných materiálů v obci 

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) Na dalším zasedání zastupitelstva obce 

informovat o plnění bodů 3b), 3c), a 3g) 
usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce

- Zpracovat zprávu o plnění územního plá-
nu – zodpovídá rada obce a obecní úřad

- Na příštím zasedání zastupitelstva obce 
vyjasnit místa kontejnerů na separovaný 
odpad

- Řešit problematiku cesty u paní Smetano-
vé – informovat na příštím zasedání
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nové vyhlášky

OBEC KRMELÍN
Obecně závazná vyhláška obce 

Krmelín č. 9/2015 
ze dne 29. 6. 2015

o pravidlech pro pohyb psů 
na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Krmelín se na svém 
zasedání dne 29. 6. 2015 usnesením č. 2 
c) usneslo vydat na základě § 24 odst. 2) 
zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání, ve znění pozdějších před-
pisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen 
„vyhláška“) v zájmu ochrany zdravého 
životního prostředí, bezpečnosti, zdraví 
a majetku občanů a veřejného pořádku 
stanoví základní pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství 1 na území obce 
Krmelín.

Článek 2
Zákaz volného pobíhání psů

(1) Volné pobíhání psů je mimo plochu 
parcely č. 300/2 na veřejném prostran-
ství obce Krmelín zakázáno. Volným 
pobíháním psa se rozumí pobíhání psa 
bez zajištění vodítkem, nestanoví-li 
tato vyhláška jinak.

(2) Na plochu v okolí Základní školy T. G. 
Masaryka Krmelín (p. č. 10, 11), na 
hřiště Tělocvičné jednoty Sokol Krme-
lín (p. č. 25/1, 25/2), na hřiště Tělový-
chovné jednoty Sokol Krmelín (p. č. 
26), na plochu v okolí Mateřské školy 
Krmelín (p. č. 12/1, 13) a na plochu 

v okolí římskokatolického Kostela sv. 
Jana a Pavla (p. č. 2/1, 4) je zakázáno 
vstupovat se psem.

Článek 3
Povinnosti držitelů psů

(1) Držitelem psa je každá právnická nebo 
fyzická osoba, která je vlastníkem psa 
nebo které byl pes svěřen nebo má psa, 
třeba jen přechodně ve své moci.

(2) Na veřejném prostranství je držitel psa 
povinen:

a) zabezpečit psa tak, aby volně nepobí-
hal a při pohybu na veřejném prostran-
ství byl veden na vodítku;

b) neprodleně zajistit spolehlivou iden-
tifikaci psa např. evidenční známkou 
vydanou příslušným správcem míst-
ního poplatku nebo jinou přípustnou 
identifikací běžným způsobem zjisti-
telnou;

c) zajistit úklid po venčení psa, zejména 
sběrem exkrementů.

Článek 4
Omezení povinností držitele 

psa zvláštního určení
(1) Povinnosti stanovené touto vyhláškou 

se nevztahují na držitele psů zvláštní-
ho určení tam, kde tito psi plní funkce, 
ke kterým jsou vycvičeni.

(2) Psem zvláštního určení je pes lovecký2, 
služební pes policie a ozbrojených sil3, 
vodící pes nevidomých občanů4 a asi-
stenční pes s osvědčením organizace 
registrované podle zvláštních předpi-
sů5, která psa vycvičila k doprovázení 
osob s těžkým zdravotním postižením.

Článek 5
Kontrola a sankce

Porušení povinností stanovených touto 
vyhláškou se postihuje podle zvláštního 
předpisu6.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
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nové vyhlášky

(1) Touto vyhláškou nejsou dotčeny povin-
nosti stanovené zvláštními právními 
předpisy.

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška 
obce Krmelín č. 4/2015, o pravidlech 
pro pohyb psů na veřejném prostran-
ství ze dne 1. 6. 2015.

(3) Z důvodu naléhavého obecného zájmu 
tato vyhláška nabývá účinnosti dne 
1. 7. 2015.

Ing. Václav Zezulka, starosta
Ing. Marek Folta, místostarosta

1) Podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou veřejným 
prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodní-
ky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné 

každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívá-
ní, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

2) Viz § 34 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
ve znění pozdějších předpisů.

3) Viz § 38 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů; § 19 odst. 
2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů; § 22 zákona č. 124/1992 Sb., 
o vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů; § 42 
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů.

4) Statut České unie nevidomých a slabozrakých uveřej-
něný ve Zpravodaji MPSV č. OP20/1993

5) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 
ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na naříze-
ní vlády č. 130/2000 Sb., kterým se stanoví seznam 
oborů živností volných, ve znění pozdějších předpi-
sů.

6) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích a Zákon 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů

Objem nádoby Četnost svozu Tarif Období Částka (Kč) roční
  70 l 1 x za měsíc P1 91 1.10.2015 - 30.9.2016 744
  70 l 1 x za 14 dní P1 01 1.10.2015 - 30.9.2016 1 320
  70 l 1 x týdně P1 11 1.10.2015 - 30.9.2016 2 280
110 l 1 x měsíčně P1 91 1.10.2015 - 30.9.2016 972
110 l 1 x za 14 dní P2 01 1.10.2015 - 30.9.2016 1 620
110 l 1 x za 14 dní zima P2 07 1.10.2015 - 30.4.2016 1 015

110 l
1 x týdně zima
1 x za 14 dní léto

P2 61 1.10.2015 - 30.9.2016 2 285

110 l 1 x týdně celoročně P2 11 1.10.2015 - 30.9.2016 2 760
110 l 1 x týdně zima P2 71 1.10.2015 - 30.4.2016 1 785

kontejner 1 x týdně K1 11 1.1.2016 - 31.12.2016 10 620
240 l 1 x za 14 dní P3 01 1.10.2015 - 30.9.2016 2 640
240 l 1 x týdně P3 11 1.10.2015 - 30.9.2016 4 980

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 odkládány popelovi-

ny. Celková hmotnost nádoby 70 l včetně oba-

lu nesmí přesáhnout 50 kg. Tarif svozu P207 

a P271 se používá u objektů s vytápěním na 

tuhá paliva. Nádoba se objednává jako další 

k celoročnímu tarifu svozu odpadu.

Zimní období je od 01.10. do 30.04., 

letní svoz od 01.05. do 30.09.

Možnost jednorázové platby poplatku:

- hotově v kanceláři obecního úřadu

- bezhotovostně:

bankovní spojení:  ČS a. s. Karviná, pobočka 

Brušperk

č. účtu: 1681981389, kód banky: 0800

variab. symbol: 1337xxx 

(tj. číslo popisné, např. 1337001)

konstantní symbol:  3558

Dle Obecně závazné vyhlášky obce Krmelín 

č. 2/2015 je poplatek splatný do 15. října 2015.

Poplatek za komunální odpad
pro období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016
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nové vyhlášky

OBEC KRMELÍN
Obecně závazná vyhláška 
obce Krmelín č. 10/2015

ze dne 3. 8. 2015

kterou se stanovují podmínky 
pro spalování suchých 

rostlinných materiálů v obci 

Zastupitelstvo obce Krmelín se na svém 
zasedání dne 3.8.2015 usnesením č. 2 d) 
usneslo vydat na základě ust. § 16 odst. 5 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdu-
ší, a v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. 
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Za účelem ochrany vnějšího ovzduší 
před vnášením znečišťujících látek se 
touto obecně závaznou vyhláškou sta-
novují podmínky pro spalování suchého 
rostlinného materiálu za účelem jeho 
odstranění.

(2) V otevřeném ohništi lze spalovat jen 
suché rostlinné materiály neznečištěné 
chemickými látkami.

Článek 2
Podmínky spalování suchých 

rostlinných materiálů

(1) Suché rostlinné materiály dle článku 
1 lze spalovat v období celého roku ve 
dnech pondělí, úterý, středa a čtvrtek 
v době od 8:00 hodin do 18:00 hodin.

(2) Suché rostlinné materiály dle článku 
1 nelze spalovat ve dnech uvedených 
v článku 2 odst. 1 této vyhlášky, pokud 
se jedná o státem uznaný den pracovní-

ho klidu nebo den jemu bezprostředně 
předcházející.

(3) Při zhoršených klimatických a pově-
trnostních podmínkách (např. mlha, 
špatné rozptylové podmínky apod.) je 
spalování suchých rostlinných materiálů 
zakázáno.

(4) Omezení uvedená v článku 2 odst. 1 
a 2 se netýká spalování dřeva a suchých 
rostlinných materiálů v otevřených 
ohništích, zahradních krbech nebo 
v otevřených grilovacích zařízeních, 
pokud jde o úpravu potravin, pořádání 
táboráků a slavnostních ohňů.

Článek 3
Sankce

Porušení povinností stanovených touto 
vyhláškou se postihuje podle zvláštního 
předpisu1. 

Článek 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 9. 
2015.

1) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích a Zákon 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů

Ing. Václav Zezulka, starosta

Ing. Marek Folta, místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. 8. 2015

Sejmuto z úřední desky dne: 19. 8. 2015

Informace
Oznamujeme občanům, že místní 

hřbitov bude v období od 27. října do 
3. listopadu otevřen od 7:00 do 20:00 
hod.
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Zahrádkáři zahájili letošní sezónu 
moštování v sobotu 29. srpna a pokraču-
jí v září každou sobotu od 8 do 11 hod. 
V říjnu (podle zájmu i dřív) rozšíříme 
provozní dobu také na středu od 15 do 
18 hod. Pravidla pro zájemce o moštová-
ní zůstavají stejná – jablka umytá, odvoz 
odpadu zákazníkem, mošt se stáčí do 
vlastních přinesených nádob.

Cena za 1 litr takto vylisovaného moš-
tu je 2,50 Kč pro člena ZO zahradkářů 
v Krmelíně a 3,00 Kč pro nečleny a přes-
polní. Cena za drcení je stejná 1,00 Kč za 
1 litr nadrceného ovoce. Platí také mož-
nost se individuálně domluvit na mošto-
vání (drcení) při větším množství od cca 
250 kg, mimo uvedený provoz s p. Jose-
fem Havránkem tel.736 628 444, nebo 
s p. Miroslavem Kvitou tel. 605 768 503.

Kromě této již každoroční, a dnes již 
neodmyslitelné služby pro veřejnost 
v Krmelíně a okolí, chtějí místní zahrád-
káři oživit svou činnost jednak svým 
vlastním programem, tak i akcemi pro 
ostatní občany. Chceme navázat na dří-
vější tradici přednáškové a vzdělávací 
činnosti z oblasti pěstování ovoce, zele-
niny i okrasných dřevin, chceme pořádat 
praktické, instruktážní ukázky a připra-
vit tematické zájezdy 

zaměřené na oblast zahradnické osvěty. 
V květnu jsme uspořádali zájezd do arbo-
reta Nový dvůr u Opavy, navštívili zámek 
v Raduni, v srpnu se uskutečnila instruk-
táž o letním řezu broskvoní a jádrového 
ovoce, koncem září připravujeme odbor-
nou přednášku na téma „moderní trendy 
v pěstování ovoce a zeleniny“ spojené 
s besedou a odpovědmi na otázky.

Pravidelně jsme se začali zúčastňo-
vat setkání se zástupci zahrádkářů obcí 
z regionu Povodí Ondřejnice, kde se 
navzájem informujeme o vlastní činnos-
ti a pomáháme si v podpoře akcí, které 
daná organizace pořádá. 19. září usku-
tečnila ZO zahradkářů Palkovice výstavu 
ovoce a zeleniny, kterou jsme nejen náv-
štívili, ale poskytli jsme i některé exponá-
ty od našich pěstitelů. 

Dne 10. října připravujeme uskutečnit 
jednodenní autobusový zájezd do Kromě-
říže na prodejní zahradkářskou výstavu 
Floria podzim 2015, spojenou s návštěvou 
a prohlídkou arcibiskupských vinných 
sklepů. Bližší informace jsou k dispo-
zici u p. Zdeňka Sýkory, ul. Světlovská, 
a p. Jaromíra Havránka, ve vinném sklíp-
ku u Havránka, Starodvorská ul.

Ing. Jaromír Havránek, tel. 605738944

Foto Ing. Jiří Černík

Zpráva ZO českého svazu zahradkářů v Krmelíně
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Škola informuje
Vážení rodiče,

doufám, že jste si s Vašimi dětmi napl-
no užili léto, které letos bylo opravdu 
nádherné, nás teď ale čeká další školní 
rok, k jehož průběhu Vám předkládám 
následující informace: 

Harmonogram školního roku 
2015/2016

Září 2015
1. 9.  Slavnostní zahájení školního 

roku
2. 9.  Zahajovací schůze UR a pedago-

gického sboru (15.00 – 17.00) 
8. 9. Zahájení plaveckého výcviku pro 

žáky 1. - 5. ročníku 
(do 10. 11., 10 lekcí)

8. 9. Zahajovací schůze s rodiči + 
třídní schůzky (16.00 – 17.00) 

14. - 15. 9. Za starý papír novou knihu - 
sběr starého papíru svázané balí-
ky novin či časopisů se odevzdá-
vají v garáži školy 7. 00 – 8.30

Přespolní běh - povodí Ondřejnice
Drakiáda (UR)

Říjen 2015
5. - 6. 10. Za starý papír novou kni-

hu - sběr starého papíru 5. 10. 
i v době 15.30 – 16.30!!!

23. 10. Rej duchů (UR)
29. - 30. 10.  Podzimní prázdniny

Listopad 2015
2. - 3. 11. Za starý papír novou knihu - 

sběr starého papíru
7. 11. Jarmark lidových řemesel
Turnaj ve florbalu - povodí Ondřejnice 
24. 11. Pedagogická rada 

27. 11. Rozsvícení vánočního stromu 
(ZŠ, UR)

Prosinec 2015
4. 12. Mikulášská nadílka (ZŠ, UR)
7. - 8. 12. Za starý papír novou knihu - 

sběr starého papíru 
15. 12. Vánoční dílny (16.00 – 18.00)
22. 12. Vánoční koledování
23. 12. - 3. 1. Vánoční prázdniny

Leden 2016
4. 1. Zahájení vyučování 
4. - 5. 1.   Za starý papír novou knihu - 

sběr starého papíru 
5. 1. Konzultace s rodiči 

(16.00 – 18.00)
Karneval na ledě (UR)
19. 1. Pedagogická rada 
28. 1. Ukončení 1. pololetí - rozdání 

vysvědčení 
29. 1. Pololetní prázdniny 

Únor 2016
1. 2. Zahájení 2. pololetí 
2. 2. Zápis do 1. ročníku 
1. - 2.2. Za starý papír novou knihu - 

sběr starého papíru 
5. 2. Dětský maškarní bál (UR)
Masopust
8. - 12. 2.  Lyžařský výcvik pro žáky 

1. - 5. ročníku
Projekt Těšíme se do školy 

(do března 2016 - 3 lekce pro 
rodiče a budoucí prvňáčky)

Březen 2016
7. - 13. 3.    Jarní prázdniny 
14. - 15. 3.  Za starý papír novou knihu 

- sběr starého papíru 14.3. 
i v době 15.30 – 16.30!!!
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Turnaj ve vybíjené - povodí Ondřejnice 
Jarní dílny
18. 3. Velikonoční jarmark 
23. 3. Vítání jara s vynášením Mařeny
24. - 25. 3.  Velikonoční prázdniny
28. 3. Velikonoce

Duben 2016
1. 4. Vernisáž 
4. - 5. 4. Za starý papír novou knihu - 

sběr starého papíru 
19. 4. Pedagogická rada 
21. 4. Den Země

Květen 2016
2. - 3. 5.   Za starý papír novou knihu - 

sběr starého papíru
McDonald´s Cup: turnaj v minikopané – 

povodí Ondřejnice 
Den matek
24. 5. Konzultace s rodiči (16.00 – 

18.00)

Červen 2016
2. 6. Den dětí s Keltikem 
Atletický trojboj – povodí Ondřejnice 
6. - 7. 6. Za starý papír novou knihu - sběr 

starého papíru
21. 6. Pedagogická rada
21. 6. To nejlepší z úrody - školní aka-

demie (16.30 – 17.30)
Školní výlet 
30. 6. Ukončení školního roku

Pedagogičtí pracovníci školy
Mgr. Dušan Ignačík 

ředitel školy
Mgr. Romana Tylečková 

třídní učitelka 1.třídy
Mgr. Dagmar Kovalová 

třídní učitelka 2.třídy 
Mgr. Marcela Vlčková 

třídní učitelka 3.třídy
Mgr. Yvona Voráčová 

třídní učitelka 4.třídy
Mgr. Jarmila Adámková 

třídní učitelka 5.třídy
Mgr. Simona Tesarčíková 

učitelka
Sylva Multanová 

vychovatelka 1. oddělení 
(zelené - žáci 1. ročníku) 

Zuzana Bernatíková 
vychovatelka 2.oddělení 
(modré - žáci 2. ročníku) 

Barbora Brumovská 
vychovatelka 3.oddělení 
(červené - žáci 3. - 5. ročníku) 

Žáci
K 1. 9. 2015 bylo zapsáno 106 žáků:
1. ročník  17 dětí
2. ročník  24 dětí
3. ročník  17 dětí
4. ročník  25 dětí
5. ročník  23 dětí

Výuka
Výuka povinných předmětů bude pro-

bíhat v 1. - 5. ročníku podle Školního 
vzdělávacího programu 

Naše tvořivá škola, za plnění a návaz-
nost učiva v jednotlivých ročnících zod-
povídají pedagogové školy.

Třídní učitelky pro své třídy objednaly 
v ostravském Divadle loutek tato před-
stavení: Štědrý den malého Jakuba (1. - 5. 
ročník), Čtyřlístek zasahuje (1. - 3. roč-
ník), Hodina Komenského (4., 5. ročník), 
Marvin (4., 5. ročník). Žáci se zúčastní 
exkurzí do Planetária v Ostravě – Porubě 
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(1. - 5. ročník) a Lesní školy (2. - 5. roč-
ník). 

Třídní učitelky všech ročníků po dob-
rých zkušenostech z minulých let budou 
se žáky opět absolvovat program Preven-
ce rizikového chování pro 1. stupeň ZŠ 
s organizací RENARKON (organizace 
s mnohaletými zkušenostmi v oblasti pre-
vence rizikových jevů, programy vedou 
zkušení lektoři s VŠ a SŠ vzděláním 

a s příslušnými kurzy, výcviky, školením, 
koncepce programu je dlouhodobá, tema-
ticky 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 celoročních škol-
ních projektů Tady jsme doma a Roz-
voj čtenářství, vybraní žáci se zúčastní 

Ročník
Hodin 
týdně

Subjekt
Cena na rok

(Kč)
Den Hodina

Florbal 1. - 5. 1,5 DDM 1000,- pondělí 13 - 14.30
Sálová kopaná 1. - 5. 1,5 DDM 1000,- úterý 13 - 14.30
Aerobic 1. - 5. 1 DDM 900,- úterý 13 - 14
Taneč. kroužek 1. – 5. 1 T. Hošek 1500,- úterý 13 - 14
Roztleskávačky 1. - 5. 1 DDM 900,- úterý 14 - 15
Náboženství 1. - 5. 1 Fara O - SB 0,- středa 14 - 15
Zumba mladší 1. - 2. 1 DDM 900,- středa 13 - 14
Zumba starší 3. - 5. 1 DDM 900,- středa 14 - 15

Keramika ml. 2. - 3. 0,75 DDM 850,- středa 
sudá 13 - 14.30

Keramika star. 4. - 5. 0,75 DDM 850,- středa 
lichá 13 - 14.30

Šachy 1.skup. 1.- 5. 0,75 DDM 700,- středa 
lichá 13 - 14.30

Šachy 2.skup. 1.- 5. 0,75 DDM 700,- středa 
lichá 14.30 - 16.00

Dračí doupě tým.
logická desk. hra 4. - 5. 2 DDM 1200,- středa 13 - 15

Aerobic navaz. 1. - 5. 1 DDM 900,- čtvrtek 13 - 14
Roztlesk.navaz. 1. - 5. 1 DDM 900,- čtvrtek 14 - 15
Badatel 2. - 5. 1 DDM 1000,- čtvrtek 13 - 14.30

Angličtina 3.,4. 0,75 Jaz.škola 380,- za
vyuč.hodinu 

a skupinu
čtvrtek

13.05 - 13.50

Angličtina 5. 0,75 Jaz.škola 14 - 14.45

(minimální počet 10 dětí)

Volnočasové aktivity 
pravidelná činnost od října 2015 na základě podaných přihlášek):
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sportovních soutěží a turnajů (přespolní 
běh, florbal, vybíjená, miniházená, šachy, 
minikopaná, atletický trojboj).

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.

Unie rodičů (UR) 
Výbor: Martin Vrkoč, Hana Červenko-

vá, Yveta Kovalčíková, Martina Holíková, 
Michaela Klimková, Regína Otáhalová.

Aktualizované informace o dění ve ško-
le jsou k dispozici na webu školy www.
zskrmelin.cz, zákonní zástupci žáků 
budou o dalších akcích a případných 
změnách informováni emailem svými 
třídními učitelkami nebo vychovatelkami 
školní družiny.

Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

Z naší mateřské 
školy …

Možná si říkáte, co zajímavého asi 
chystáme ve školce v novém školním roce 
2015 – 2016 …

Není to samozřejmě jediná událost, na 
kterou se těšíme, ale pravděpodobně nej-
více zasáhne do našeho každodenního 
života. Není to ani úplná novinka, pro-
tože budeme jezdit plavat.

Součástí ZŠ Vojtěcha Martínka 
Brušperk bude od 1. 9. 2015 plavecká 
škola, která poskytne základy plaveckých 
dovedností dětem ve věku od 3 let.

Plavání patří k nejzdravějším spor-
tům. Dochází při něm mimo jiné k vše-
strannému rozvoji svalstva a k zvyšování 
kapacity plic. Zázemí bazénu má pro děti 
ideální podmínky. Prostorná a bezpečná 
bazénová hala, hloubka vody 1,1 – 1,3 m. 
Teplota vody 30°C. Délka bazénu 25 m. 
K dispozici bude i dětské brouzdaliště 
s atrakcemi.

V naší mateřské škole jsou kurzy pla-
vání, stejně jako lyžování a další aktivity, 
již mnoho let součástí vzdělávacího pro-
gramu. Nejčastěji jsme využívali bazén 
ve Studénce a nejvýše ve dvou cyklech 
- podzimním a jarním. Nyní chceme 
vyzkoušet novou možnost - plavat 1krát 
týdně po celý rok v Brušperku.

Zájem rodičů našich dětí jsme zjišťovali 
ještě před prázdninami. Je docela velký.

Některé děti jsou přihlášeny celoročně, 
některé si zkusí vodu v podzimním nebo 
jarním turnusu.

1. lekce podzimního i celoročního tur-
nusu začíná již 10. září... Moc se těšíme!

Jitka Janková, ředitelka mateřské školy
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Z činnosti hasičů
Sportovní dění

Soutěže Beskydské ligy (BL) se naplno 
rozběhly od června. K dispozici již byl 
nový závodní stroj, ale kromě časů mužů 
na Hukvaldech 16,201 s, který stačil až 
10. místo, lepšího času družstva nedosáh-
ly. V současné době se všechna družstva 
mužů, žen i nad 35 let pohybují na spod-
ních místech průběžného pořadí, mírné 
zlepšení ke konci zaznamenalo družstvo 
+35 let. Přehled odběhnutých ligových 
kol s umístěním našich družstev. Krme-
lín 16.5. (M - 9. z družstev BL/15. v pořadí 
soutěže/celkově 19 družstev zúčastně-
ných, Ž - zatím nejlepší výkon 3./3./11, 
nad 35 6./6./7), Bystré 6.6. (M - 9. z družs-
tev BL/10. v pořadí soutěže celkově/13 
družstev zúčastněných, Ž 8./9./10), Baška 
20.6. (M - 12./13./14, Ž 7./8./10), Palko-
vice 4.7. (M – 9./17./22, Ž 9./10./13, nad 
35 7./7./7), Frýdek 11.7. (M 6./10./23, 
ženy o něco lépe 2./4./11), Vyšní Lhoty 
25.7. (M 11./19./20, Ž 9-10./9-10./10, nad 
35 6./6./6), Hukvaldy 1.8. (M 5./10./21, 
Ž 6./9./12, nad 35 7./8./9), Skalice 8.8. 
(M 10./13./18, Ž 5./6./9, nad 35 5./5./7), 
Stanislavice 15.8. (M 7./10./20). V prů-
běžném pořadí figurují muži na 10. mís-
tě z 12 družstev BL, ženy na 8. příčce z 9 
a tým nad 35 let na 6. místě ze 7 družstev. 
Do konce ligy proběhnou ještě 4 soutěže.

Kolektivy mladých hasičů se rovněž 
zúčastňovaly soutěží MSL mladých hasi-
čů, a to 1 družstvo mladších a 1 družstvo 
starších. Mladší jsou před posledními 3 
soutěžemi na 10. z 16, starší 11. z 14 cel-
kově.

Nikola Stolařová se ani v krajském kole 
dorostu 7.6. v Ostravě neztratila, když 
v běhu na 100 m s překážkami obsadila 

6. místo z 44 závodnic, ve dvojboji dokon-
ce skončila 3. ze 16. V konečném pořadí 
kategorie starší skončila na krásném 2. 
místě. 

Výjezdy na kole
Kola byla v létě využívána jak pro dopra-

vu na soutěže, kdy jsme vyrazili do Bystré 
a na Hukvaldy, ale také jsme podnikli 
větší výlet na Žermanice se zastávkou 
ve Vojkovicích U Koníčka. V tento velmi 
teplý den přišla vhod zastávka ve Frýd-
ku-Místku u řeky Ostravice a svlažení 
pod splavem. Poslední zastávkou výletu 
se staly Fryčovice, kde jsme se bavili na 
slavnosti ke 120. výročí založení jejich 
sboru. Bohatý kulturní program byl dopl-
něn soutěžemi, naši členové se zapojili do 
obdoby soutěže TFA, kde se v konkuren-
ci s domácími neztratili a obsadili přední 
příčky. 

Zásahová jednotka
Zásahová jednotka byla v uplynulém 

období zaměstnávána technickou pomo-
cí, ve většině případů likvidací nebezpeč-
ného hmyzu. Letošní velmi teplé a suché 
léto mělo za důsledek obrovský nárůst 
výskytu hmyzu a s ním byly spojeny 
výjezdy k jeho likvidaci. 

Pro vyhodnocení oprávněnosti 
požadavku občana, na likvidaci hmyzu 
jednotkou, uvádíme krátký výňatek z tis-
kové zprávy hasičů Olomouckého kraje, 
která obecně platí v celé republice:

„Podstatou výjezdu hasičů je provádění 
likvidace rojů pouze tehdy, když hrozí nebez-
pečí. Hasiči vyjíždí likvidovat roje na veřej-
ná prostranství, když hrozí pobodání dítěte, 
seniora nebo alergika, v případech, kdy se 
roj usadil na veřejné budově, dětském hřiš-
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ti, mateřské školce apod. Operační důstojník 
vždy musí vyhodnotit nebezpečnost situace 
a posoudit, zda opravdu hrozí nebezpečí. Pod-
le toho buď jednotku hasičů k místu události 
vyšle nebo ne. Hasiči nejsou deratizační firma 
a nevyjedou k zásahu na požádání každého. 
Proto si občan musí sám podle svého uvážení 
vyhodnotit situaci a dobře si rozmyslet, jestli 
hasiče zavolá nebo si povolá specializovanou 
deratizační firmu.

A jak se vlastně zásah provádí?

- Důležité je zjistit velikost roje, případně 
hnízda. V případě, že je roj nebo hnízdo 
pod omítkou nebo fasádou nebo v duti-
ně stromu, tedy hasiči nevidí na velikost 
hnízda, je jejich zásah neúčinný,

- hmyz lze odchytávat pouze tehdy, když 
není rozlítaný (tzn. nejlépe ráno nebo 
večer),

- roj (hnízdo) se poté vezme do igelitového 
pytle, odstřihne se a pomocí chemických 
prostředků se zlikviduje.

Tento postup byl konzultován s včelaři, 
kteří v něm spatřují výhodu nejrychlejšího, 
nejčistšího a nejjednoduššího zásahu. Každý 
včelař má povinnost hlídat si své včelstvo a  
žádný z nich si nechce cizí nalezený roj vzít, 
protože hrozí nebezpečí přenosu chorob.

Hasiči při likvidaci používají samozřejmě 
speciální oblečení – včelařská kukla, nejlépe 
bílá kombinéza, jejíž barva včely uklidní. Vče-
ly jsou velice citlivé na pot, proto je dobré, 
aby se hasič nepotil a hlavně se nesmí rychle 
hýbat.“

(Zdroj: web HZS Olomouckého kraje)

Podílela se také na hašení požáru pole 
mezi Brušperkem a Trnávkou. 

Situace s novým dopravním vozidlem 
se posunula do stavu, kdy bylo obcí 
Krmelín schváleno vyčlenění finančních 
prostředků, které byly nutné ke spolufi-

nancování jeho pořízení. Auta jsou nyní 
dokončována z hlediska výbavy a specifi-
kace a zadána do výroby. Termín předání 
zatím není znám. 

Hasičská zbrojnice

Možná nevíte, že hasičská zbrojnice 
(dům) je také ohlašovnou požárů, která 
v obci Krmelín zajišťuje funkci „operač-
ního střediska“ – může přijímat ohlášení 
události, a zde v této budově téměř 18 let 
v pozici operačního důstojníka působil 
jako domovník p. Jiří Červenka, bydlící 
zde do konce srpna letošního roku. Více 
o dalším postupu v případě nahlášení 
události na webu sdhkrmelin.cz/sekce 
zásahová jednotka/postup nahlášení. 
Děkujeme p. Červenkovi za dlouhodobou 
práci domovníka a plnění povinností se 
zajištěním provozuschopnosti zásahové 
jednotky a chodu hasičského domu, jak 
pro zde působící Sbor dobrovolných hasi-
čů, tak i pro firmy a podnikatele, kteří 
využívají místnosti v HD pro své potřeby. 
Doufejme, že nově vybraný nájemce zde 
bude bydlet ke své spokojenosti a praco-
vat ku prospěchu, jak zásahové jednotky, 
tak i pro ostatní potřeby uživatelů této 
významné budovy ve středu obce.

Na pátek 27. 11. připravujeme již 4. roz-
svícení Vánočního stromu obce Krmelín 
u Hasičského domu spojené s kulturním 
programem ve spolupráci se ZŠ a Unií 
rodičů při ZŠ. 

Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno 
na internetových stránkách spolku na 
adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete 
informace články, fotografie, odkazy na 
videa a další. 

Ing. Mojmír Knebl, 
SDH Krmelín
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Včelařské léto
Horké léto pomalu končí, sluníčko nás 

ještě překvapuje svou silou, ale včelaři 
již začínají připravovat svá včelstva na 
zimu. Jak byl vlastně úspěšný včelařský 
rok? Zvěsti o ztrátách včelstev nelhaly. 
V Moravskoslezském kraji byly hlášeny 
ztráty včelstev po zimě až 30%. Proti tomu 
ztráty včelstev v Krmelíně však byly zce-
la zanedbatelné (4% to k 7. březnu 2015). 
Chladné jaro tuto ztrátu lehce navýšilo, 
ale celkově se na medném výnose nepro-
jevily. Naopak chladnější nástup jara vedl 
k ideálnímu a pozvolnému rozvoji včel. 
Dostatek vláhy i teplé noci vedly k nástu-
pu medování rostlin jindy znehodnocené 
nočními mrazíky. Proto jsme se mohli 
dočkat poměrně brzké snůšky z javoru 
obohacené dokvétajícími vrbami. Pak 
následovala snůška lučního medu, akáto-
vý s produkcí malinovníku a následovaly 
medovicové medy pro velké rozšíření řádů 
mšic (medovnice a brvnatky). 

Přestože byl nedostatek srážek, snůš-
ka z lip malolistých, stříbřitých (parková 
výsadba) i velkolistých byla bezkonkurenč-
ní. Zvláště, když byla podpořena snůškou 
medovice. Včelařská sezóna byla završena 
snůškou rozkvetlých luk jetele plazivého 
i vojtěšky. Jak je vidět z popsaného výčtu, 
rok byl včelařsky úspěšný. A včelař, který 
se věnoval včelkám, může nabízet i druho-

vé medy. Je dobře, když můžeme nabízet 
medy s druhovou i chuťovou rozličností. 
Každý z Vás si může nalézt svého včelaře 
pro koupi medu. Svou nabídku zveřejňuje-
me na nově zřízených Včelařských strán-
kách, které jsou možné k nahlédnutí na 
webových stránkách obce. 

Pozvánka na Medovou sobotu
Dovolujeme si Vás pozvat na Medovou 

sobotu. Tato se uskuteční v sobotu 28. lis-
topadu 2015 v prostorách Obecního domu 
v Klubovně důchodců. Z výčetu někte-
rých bodů programu: bude přednáška Dr. 
Hajdůškové na téma „Prospěšnost medu“ 
pro náš organismus. Možnost nákupu 
medu i medoviny, ochutnávka druhových 
medů, prezentace Krmelínských včelařů 
a doprovodný program. Těšíme se na vaši 
návštěvu.

Výročí 40 let 
od založení školního včelínu

 V roce 1973 vzniká včelařský kroužek 
za podpory ředitele ZŠ Krmelín p. Cyri-
la Šperlína. Do kroužku se přihlásilo 13 
žáků. Byl utvořen pionýrsko - včelařský 
kroužek. Pro názornost výuky kroužku 
byl ve školní zahradě postaven včelník 
se třemi včelstvy. Tento včelník darova-
la paní Jarmila Večeřová po svém otci p. 
Janu Máchovi.

Vedení výuky si vzal na starost předse-
da ZO Václav Pchálek a místopředseda 
Gerhart Robenek. Na podzimní včelařské 
schůzi padl návrh na postavení moderní-
ho včelínu. Tento návrh podpořili ředitel 
školy Šperlín, i předseda MNV Šeděnka. 
Plán včelínu zdarma vypracoval Ing. Emil 
Matěj z Nové Bělé. Stavba započala na 
podzim 1974 a v září 1975 byl školní vče-
lín hotov. Slavnostní předání škole bylo 
20. září 1975.
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Včelín byl využíván pro výuku včelař-
ského kroužku, také pro školní účely. 
Žáci – „včelaříci“ - se nejednou umístili 
na předních místech soutěže Zlatá včela. 
V roce 1985 vyšel článek v časopisu Vče-
lařství o práci včelařského kroužku.

Od roku 1992 však školní včelín chátrá. 
Pro stížnosti rodičů žáků rozhoduje obec 

o jeho likvidaci. Na poslední chvíli včelín 
zachraňuje Ing. Kanclíř, který vyjedná 
přemístění na pozemek pana Bočka. Za 
přispění členů ZO a pomoci starosty obce 
Ing. Zezulky i přispění prostředků ZEM-
KOVA Krmelín, se přemístění včelína 
podaří. A tak od roku 2009 znovu začíná 
včelín plnit své poslání.

Miroslav Kanclíř - vzpomínka
V závěru měsíce července 2015 zemřel ve věku nedožitých 70 

let přítel Miroslav Kanclíř.

Zastavme se a věnujme mu tichou vzpomínku.

Miroslav Kanclíř se včelaření věnoval od mládí. Svou zálibu 
rozvíjel a včelaření obětoval veškerý volný čas.

V roce 1986 se stává předsedou základní organizace včelařů 
Krmelín. Jako každý správný chlap udává sdružení nový směr. 
Věnuje se péči o včelstva všech členů. 

V roce 1981 se na našem území poprvé objevil kleštík vče-
lí. Parazit, o kterém tehdy nebyly žádné informace. Jako první 
v okrese Frýdek Místek provedl ošetření pomoci aerosolové fumigace. K pohonu vyvíječe 
použil traktor s kompresorem. A výsledky ošetření včelstev byly velmi dobré. Pan Miroslav 
vždy pečlivě dbal na zdravotní stav včelstev všech členů.

ZO Krmelín patřila za vedení Mirka Kanclíře k nejlépe fungujícím organizacím okresu.

Musím zmínit jeho přínos ve formě šlechtitelství. Záměna včely černé za méně bodavou 
linii Singer. Následné zachování této linie, bych nazval přímo heroickým výkonem. Zvláště při 
nedůvěře a neznalosti starších přátel včelařů. Tento nelehký úkol by těžko zvládal, pokud by 
mu nepomáhali jeho nejbližší přátelé. Z těch bych alespoň jmenoval přítele B. Klimka.

Přístup k mládeži a dětem byl velmi kladný. Po výstavbě školního včelína členy ZO na 
pozemku Základní školy (1975), úzce spolupracoval při výuce. Jeho povídání o včelách a bese-
dy byly vždy poutavé. Podílel se také na vedení včelařského kroužku. Jeho malí včelaříci 
dosáhli nejednoho úspěchu v soutěžích Zlatá včela.

Rozjitřená 90. léta vedla k zániku školního včelína. Zbyl nechtěný včelín bez včel. A opět 
iniciativou v jeho osobě došlo k přestěhování na nové stanoviště. Zároveň se postaral o násled-
nou obnovu a osázení novými včelstvy.

Jenže, jak kráčel čas, Mirkovi Kanclířovi začaly ubývat síly a přidaly se neduhy. Pokud 
mohl, své včelařské znalosti a umění předával ochotně dál. Není dobrého díla, pokud nemůže 
v tvém konání někdo pokračovat dále. Mirek Kanclíř na tuto moudrost pamatoval. Vytvořil 
kolem sebe okruh mladých lidí, kteří snad budou pokračovateli jeho započaté práce.

Zastavme se na chvíli a věnujme mu tichou vzpomínku, odešel dobrý člověk
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Něco od 
chovatelů

Tak jak jsme se zavázali, že 
uděláme s dětmi, které navště-
vují chovatelský kroužek na pouť 
mini výstavu, tak jsme závazek 
splnili. Výstavu jsme i přes nepří-
zeň počasí udělali v neděli od 9.00 
do 18.00 hodin. Výtěžek z výsta-
vy bude použit na nákup věcí 
pro chod chovatelského kroužku. 
Akorát je smutné, že se nezapo-

jilo do zajištění této 
akce více dětí a rodičů. 
Chci poděkovat panu 
Tatayovi za převezení 
veškerého materiálu 
a dále členům organi-
zace, kteří se zapojili 
a převezli, postavili, 
hlídali a zase rozebra-
li, odvezli a uložili do 
střediska vše co sou-
viselo s výstavou. Také 
se zúčastnily tři děti, 
které se podílely jako 
pořadatelé při hlídá-
ní. Celkem si výstava 
vybrala 75 brigádnic-
kých hodin. Doufám, 
že se ukázalo, že děti 
mají o kroužek zájem, 
a už chápou co to je 
chovatelství. Myslím 
si, že i přes nepřízeň 
počasí byla dětská 
výstava vydařená akce 
a zpestření poutě. 

Za ZO ČSCH 
Miroslav Klimeš

Tombola 
na výstavě 
chovatelů.

Jeden z výherců tomboly se svou výhrou.
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Pekařství Boček
Pekařství Boček Krmelín s.r.o., je firma, 

která působí na území obce již 23 let. Jako 
nástupce původního pekařství od roku 
1933 vedeno panem Cyrilem Bočkem 
a od roku 1952 vedeno panem Josefem 
Bočkem starším. Úspěšně rozšiřuje své 
kapacity – prodejny v celé oblasti Morav-
skoslezského kraje od Příbora po Hlučín 
až do Českého Těšína.

Ing. Josef Boček odkoupil nevyužitou 
stavbu v bývalém areálu ZEMKOVO. 
Budova byla postupně zrekonstruována, 
přizpůsobena a dovybavena potřebnou 
technologií pro pekařskou a cukrářskou 
výrobu, která již zahájila svoji činnost.

Pekařství Boček zaměstnává celkem 
200 zaměstnanců, z toho 40 brigádníků.

Každoročně firma pořádá setkání všech 
svých zaměstnanců a při této příležitosti 
se letos toto setkání zrealizovalo v nově 
vytvořených prostorách s prohlídkou 
zařízení.

Všichni zaměstnanci mají příležitost 
vzájemného seznámení se při skleničce 
vína a pohoštění v duchu příjemné atmo-
sféry.

Firma nezapomíná na ocenění svých 
zaměstnanců, kteří jsou v Pekařství Boček 
dlouhodobě zaměstnaní.

Ing. Josef Boček
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Žádost rodičům nově narozených 
dětí a rodinným příslušníkům 

našich spoluobčanů

Vážení občané, 

obec Krmelín dosud pořádala vždy dvakrát ročně vítání nejmen-
ších občánků do společenství obce. V současné době bohužel nemá-
me k dispozici údaje z evidence obyvatel, které bychom pro tuto 
společenskou akci mohli využít. Máme zájem ji zachovat i nadále 
a jelikož nechceme nikoho opomenout, žádáme touto cestou rodi-

če dítek, narozených od začátku letošního roku dosud, kteří mají 

zájem spolu s námi v zavedené tradici pokračovat, aby Obecní-

mu úřadu Krmelín narození svého dítěte ohlásili. 

Rovněž nejsme schopni v naší evidenci dohledat údaje 
o manželských párech, které slaví 50 let (zlatá svatba) či 60 let 
(diamantová svatba) společného života, a které by případnou 
gratulaci od našeho úřadu rády přivítaly. Z uvedeného 
důvodu je stále platná naše výzva rodinným 
příslušníkům rodičů, kteří toto jubileum slaví, 
aby takto významnou událost sdělili 
pracovníkům kanceláře Obecního úřadu 
Krmelín.

S poděkováním 
Hana Plačková, 
pracovnice ohlašovny
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Zveme Vás…

Misijní neděle
Světový den modliteb za misie, slavený 

každoročně předposlední neděli v říjnu, 
je v České republice známý pod názvem 
Misijní neděle. Tento den je spojený 
s finanční sbírkou na podporu misijních 
oblastí a v celé církvi se začal poprvé sla-
vit v roce 1926.

Také u nás v Krmelíně se v neděli 
18. 10. 2015 zapojíme do modliteb a uspo-
řádáme sbírku pro nejpotřebnější tohoto 
světa. Mše svatá bude sloužena v obvyk-
lém čase 8.45 hodin.

Památka věrných zemřelých – 
„Dušičky“

Letos bude sloužena mše svatá za naše 
zemřelé na krmelínském hřbitově 2. 11. 
2015 v 16.45 hodin. 

Informace pro návštěvníky 
Obecního úřadu, knihovny 

a pošty
V průběhu měsíce září bude na 

základě výsledku výběrového řízení 
provádět firma ing. Tomáš Šulák ze 
Staré Vsi nad Ondřejnicí další část 
úpravy okolí Obecního úřadu a Mateř-
ské školy. Její součástí bude i oprava 
schodiště k budově z ul. Kostelní. 

Po dobu jeho uzavření použijte las-
kavě náhradní přístupovou cestu z ul. 
Školní podél oplocení Mateřské školy.

Za pochopení děkuji.
Ing. Václav Zezulka, starosta 

Uctění památky 
padlých

U příležitosti Státního svátku 
Den vzniku samostatného česko-
slovenského státu 28. října položí 
zástupci obce věnec k pomníkům 
padlých v I. a II. světové válce 
k uctění jejich památky v úterý 
27.  října 2015 v 17. hodin. Srdeč-
ně zváni jsou všichni, kdo si chtě-
jí tuto významnou událost připo-
menout.

Výročí posvěcení 
našeho kostela 
– „Krmáš“

Krmáš jsme slavili vždy 3. neděli v říj-
nu. Po prostudování kroniky kostela jsme 
zjistili, že náš kostel byl po velkých pová-
lečných opravách slavnostně vysvěcen 
panem kanovníkem a farářem J. Střížem 
ze Staré Bělé dne 17. 11. 1946. Proto již od 
minulého roku slavíme výročí posvěcení 
kostela vždy v nejbližší neděli k tomuto 
datu – letos 15. 11. 2015 slavnostní mší 
svatou v 8.45 hod. 

Více informací o dění a akcích 
v naší farnosti si můžete na-
jít na internetových stránkách: 
http://starabela.farnost.cz/
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TJ Sokol Krmelín
Tak se nám to podařilo. Po tříměsíčních 

intenzivních pracích firmy DIK stavby 
s.r.o., díky obětavosti členů stavebního 
výboru a mnoha odpracovaných bri-
gádnických hodinách některých členů, 
máme halu v novém kabátu. A že jí to 
sluší, jste si jistě všichni všimli. Tak hurá 
do nové podzimní sezóny.

Pro veřejnost nabízíme 

pravidelné cvičení pro ženy
pondělí 20:00 – 21:00 hod. aerobik 

(M. Volná)
úterý 19:00 - 20:00 hod. cvičení pro 

ženy (M. Tyšerová, J. Šťastná)
středa 18:00 - 20:00 hod. jóga 

(L. Palková)
středa 20:00 - 21:00 hod. zumba 

(J. Manuel Garcia)

pro děti jsou k dispozici tréninky
karate 

pondělí a středa 17:00 – 18:30 hod.
házená  

úterý a pátek 16:00 – 18:00 hod.
atletika  středa 16:30 – 19:00 hod. 

Ve volných hodinách jsou prostory haly 
k pronájmu. Můžete si zahrát badminton, 
tenis, volejbal, futsal. Bližší informace 
najdete na našich webových stránkách 
(www.tjsokolkrmelin.cz) nebo u správce 
haly, pana Zacharczyka.

K dispozici je také posilovna, která má 
otevřeno v pondělí, středu a pátek od 
18:00 do 20:00 hodin. 

A po usilovném sportovním výkonu se 
můžete občerstvit ve Sportklubu pana M. 
Mylka, který otvírá v 18:00 hodin.

Na závěr bych chtěla poděkovat za 
podporu projektu všem členům zastupi-

telstva obce. Dále pak za spoustu věnova-
ného osobního volna členům stavebního 
výboru, brigádníkům a sponzorům, díky 
kterým máme upravenou nejen halu, ale 
i fotbalové hřiště v dole. Mezi nejobětavěj-
ší patřili: Petr Mácha, Radana Balcarová, 
Kamila Balcarová, Radek Vojtovič, Martin 
Marynčák, Tomáš Kubáň, Filip Zborov-
ský, Martin Kunát a finančně nás podpo-
řili Ladislav Jamroz a Radim Mácha. 

Zvláštní poděkování patří našemu obě-
tavému správci, Janusi Zacharczykovi, za 
jeho vstřícnost, ochotu, trpělivost a zvý-
šené pracovní úsilí. 

Lenka Zborovská

Z činnosti oddílů:

HÁZENÁ
Jak jsme vás již informovali v červno-

vém Zpravodaji, našemu družstvu mužů 
se podařilo probojovat do 2. ligy. Protože 
se tato soutěž nemůže hrát na venkovním 
hřišti, budeme muset využívat halu v Pas-
kově. Doufáme, že i tam nás naši fanouš-
ci přijdou podpořit a přikládáme rozpis 
domácích zápasů. 

Muži 2015
Datum Den Hodina Soupeř

10. 10. sobota 18:00 Lesana 
    Zubří

24. 10.  sobota 18:00 Litovel B
21. 11. sobota 18:00 MHK Karviná 
5. 12. sobota 18:00 SKH Polanka
19. 12. sobota 18:00 Zbroj. Vsetín
Muži hrají na dva poločasy o délce 30 minut, 

hala OREL Paskov. 

Naši mladí nástupci i nadále budou 
bojovat v domácím prostředí.
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TJ Sokol

Mladší žáci
Datum Den Hodina Soupeř

6.9.2015 neděle 10:00 Sokol 
    Klimkovice

19.9.2015 sobota 8:30 TJ TŽ 
    Třinec

4.10.2015 neděle 10:00 SKP Frýdek-
    Místek B

11.10.2015 neděle 10:00 Sokol 
    Ostrava B

25.10.2015 neděle 10:00 HCB 
    Karviná B

Utkání mladšího žactva se hrají na dva 
poločasy. Mezi poločasy se provádějí 
„shot-outy“ (neboli rychlé útoky). 

První poločas v délce 15 minut se hraje 
podle pravidel házené s povinnou osobní 
obranou na hrací ploše.

Ihned po skončení prvního poločasu 
následují „shot-outy“

Po skončení “shot-outů” se doporučuje 
přestávka (5 min).

Následuje druhý poločas v délce 20 
minut, který se hraje dle pravidel házené 
bez úprav.

Minižáci
Datum Den Hodina Soupeř

19.9.2015 sobota 10:00 TJ TŽ 
    Třinec

Soutěže Mini 4+1 jsou soutěže dlou-
hodobé, hrané turnajově. Hraje se pod-
le pravidel miniházené 4+1. Hrací doba 
každého utkání je 2x10 minut s přestáv-
kou 1 minuta.

Petr Mácha

STOLNÍ TENIS
Oddíl stolního tenisu zahajuje sezó-

nu v sobotu 3. 10. 2015, kdy hostujeme 
na stolech soupeřů. Pro letošní sezónu 

byl stanoven prostý cíl, udržet současné 
soutěže, nesestoupit. Protože naši hráči 
zrají dlouhá léta, mnozí déle než kanad-
ská whisky, pak pokud nepřijdou zraně-
ní, je tento cíl reálný. Proti minulé sezóně 
nemáme žádnou novou posilu, naopak po 
ročním působení se vrací Zdeněk Manda 
do Paskova. Loni byl naším třetím nejú-
spěšnějším hráčem.

V žebříčku okresu Frýdek – Místek 
bylo v sezóně 2014-2015 hodnoceno 540 
stolních tenistů v 74 mužstvech, soutěže 
se hrají v 6-ti úrovních, nejvyšší soutěž 
je Okresní přebor (OP), a pak následu-
jí nižší Okresní soutěže OS1 - OS5. F-M 
je v tomto ohledu jedním z nejsilnějších 
okresů v ČR. Pro srovnání v Ostravě hra-
je soutěže 64 mužstev jen v 5-ti úrovních, 
okres Opava má 3 úrovně okresních sou-
těží po 35 mužstvech, NJ a Karviná mají 
jen 25 mužstev.

Úspěšnost našich hráčů se proti před-
chozí sezóně mírně zlepšila:

pořadí hráč soutěž úspěšnost soutěž úspěšnost

188
Širan 
Jozef

OS2 60.71%

194
Kern 

Lukáš
OS2 66.67%

250
Palmi 

Ivo
OS2 45.24% OS3 59.04%

254
Přívětivý 
Bohumil

OS2 45.61%

273
Malina 

Vlastimil
OS2 39.53% OS3 50.00%

286
Bujok 

Jan
OS3 48.21% OS2 45.00%

315
Adámek 
Ladislav

OS3 41.67% OS2 23.08%

319
Jamroz 
Ladislav

OS3 40.82% OS2 16.67%

379 Miklosz Adolf OS3 29.09%

518
Miklosz 

Adolf ml.
OS3 7.14%
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Termíny domácích utkání 
na podzim 2015:

Okresní soutěž 2. třídy

poř. datum domácí hosté

2 10.10. 17:00 Sokol Krmelín A
    SK Frýdlant

4 24.10. 17:00 Sokol Krmelín A 
    Slezan F-M C

7 14.11. 17:00 Sokol Krmelín A 
    Sokol Kozlovice C

9 28.11. 17:00 Sokol Krmelín A 
    TŽ Třinec E

11 12.12. 17:00 Sokol Krmelín A 
    Sokol Dobrá B

Okresní soutěž 3.třídy
poř. datum domácí hosté

3 17.10. 10:00 Sokol Krmelín B
    Sokol Staré Město

5 31.10. 10:00 Sokol Krmelín B
    Sokol Staříč

7 14.11. 10:00 Sokol Krmelín B
    Sokol Brušperk E

9 28.11. 10:00 Sokol Krmelín B
    Sokol Palkovice B

11 12.12. 10:00 Sokol Krmelín B
    KST Třanovice

Tabulky a úspěšnosti lze průběžně celý 
rok sledovat zde:

http://stis.ping-pong.cz/htm/
Zde je pak třeba zvolit v červeném 

poli písmeno T = MS kraj, pak FM a poté 
OS2 nebo OS3 a uvidíte výsledky našeho 
oddílu, včetně úspěšností. Lze si zde pro-
listovat i starší ročníky soutěží.

Ladislav Jamroz

VOLEJBAL
V rámci oddílu sport pro všechny se od 

roku 2005 hraje rekreační volejbal. Počá-

teční ročníky byly ve znamení velkého 
nadšení z každého tréninku, nebo výhry 
na turnaji. 

Oddíl volejbalu tvoří v současné době 
15 stálých členů, z toho 6 žen. Pravidel-
ným tréninkovým dnem je sobota od 18 
do 20 hodin (s výjimkou plesové sezony, 
kdy nelze halu využívat). Věkový rozptyl 
členů je velmi široký, hráči mají od 18 do 
62 let. Zájemci o členství hradí celoroční 
poplatek 500 Kč oddílový a 150 členský 
poplatek TJ Sokol Krmelín. 

Kromě sobotních tréninků se v průbě-
hu roku členové zúčastňují zhruba šesti 
turnajů v blízkém okolí. Samotný oddíl 
pořádá v listopadu pravidelně domácí 
turnaj. Druhým v řadě je v rámci tradič-
ních vánočních turnajů, toho se mohou 
účastnit pouze krmeláci, členové jiných 
sportovních oddílů či zájmových skupin. 
Letos v dubnu jsme zorganizovali 1. roč-
ník „Kloboučkového“ turnaje.

Na trénincích volejbalu zažíváme hez-
ké chvíle, líté boje i nezapomenutelné 
zážitky. „Chcete sportovat s námi, roz-
hýbat pravidelně své tělo, něco udělat 
pro zdraví i duši? Není nic jednoduššího 
než někdy v sobotu dorazit do tělocvičny 
mezi nás a vyzkoušet si společný trénink. 
Dveře volejbalového oddílu jsou otevře-
né pro všechny, rádi uvítáme v našich 
řadách nové členy jakéhokoli věku či 
pohlaví. Přijďte mezi nás! Jsme kolek-
tiv se sportovním duchem, smyslem pro 
kamarádství, toleranci a společným cílem 
vyhrávat “  František Janus

Střípky z tenisu
Po vyhodnocení loňského tenisového 

roku na výroční schůzi 17. 3. 2015 jsme 
pracovně zahájili letošní 12. hrací sezónu 
standardní přípravou antukového povr-
chu k provozu. Proti loňskému roku, kdy 

TJ Sokol
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zima byla extrémně mírná, jsme letos 
zahájili brigádnickou činnost později. 
Máme již vlastní ověřený model úpravy 
povrchu antukových dvorců i zkušenou 
četu našich skalních tenistů, kteří využijí 
už první jarní teplé dny a postupně jed-
notlivé dvorce zprovozňují. 

Zahájení hrací sezóny

Vloni jsme zahájili první hraní začát-
kem března, letos až v polovině dubna. 
Na zahájení jarní části sezóny jsme zor-
ganizovali tradiční, klubové, sportovně 
společenské setkání - vítání jara. Akce 
proběhla za pěkného počasí v sobotu 16. 
května. V minulosti jsme měli s přípravou 
takovýchto větších akcí starosti, muse-
li jsme pro případ nepříznivého poča-
sí zajišťovat mobilní přístřešek – párty 
stan, nyní již s výhodou využíváme krytý 
přístřešek, který se nám během dvoule-
tého provozování mnohokrát osvědčil. 
Účast členů včetně rodinných přísluš-
níků dosáhla téměř padesátky. Krásné 
odpoledne začínalo jako vždy losováním 
dvojic hráčů pro turnaj ve čtyřhrách, kte-
rý začal již ve 14 hodin, pak pokračovala 
od 16 hodin volná zábava pro nehrající 
a rodinné příslušníky u moravského vína 
a piva od Hodže. Nechyběly kulinářské 
výrobky našich žen včetně langošů s páli-
vou pomazánkou. V tomto zahajovacím 
turnaji, který se stává prestižní záležitos-
tí hráčů našeho oddílu, zvítězila dvojice 
Tomáš Balcar a Rostislava Smahlíková. 
Bylo to úspěšné sportovní a společenské 
odpoledne, které se protáhlo až do pozd-
ních večerních hodin. 

Turnajová činnost

Od konce dubna nám běží průběž-
ná turnajová činnost v rámci „Soutěže 
v tenisu méně početných družstev - oblast 

Ostrava-Jih až Příbor, okres Ostrava-měs-
to“. Tuto soutěž obsazujeme čtyřmi kate-
goriemi: ženy, muži A, muži B a veteráni 
(muži nad 45 let). Jen díky organizátorům 
– kapitánům jednotlivých mužstev, Šárce 
Odehnalové, Lukáši Ertelovi a Ivo Šinde-
lovi byla všechna naše utkání sehrána. 
Teoreticky by soutěže (cca 4-6 zápasů 
v každé kategorii) měly být odehrány 
do začátku letních prázdnin. Při špat-
ném počasí nebo časové nedohodě mezi 
družstvy však soutěže nepokračují podle 
rozpisů, utkání se odkládají a soutěže se 
protahují až do konce září. Rovněž tak 
i celkové vyhodnocení soutěží.

Turnajová činnost je v našem oddíle 
velmi pestrá, ročně organizujeme šest 
veřejných turnajů, které si získaly ohlas 
i v okolí. Stěžejním turnajem je vždy 
„Turnaj ve čtyřhrách mužů o pohár obce 
Krmelín“. Letošní ročník se konal v sobo-
tu 25. 7. za účasti 12 dvojic, které byly 
rozlosovány do tří kvalifikačních skupin. 
Jedna skupina odehrála svou kvalifikaci 
v Nové Bělé. V minulosti byl zájem o účast 
v tomto turnaji enormní, pro kvalifikační 
část turnaje ve skupinách jsme museli 
pronajímat i kurty jak v Nové Bělé, tak 
ještě i v Brušperku. Letošní ročník v hlav-
ní soutěži vyhráli hráči Stenzel, Klečka 
ze Staré Bělé před dvojicí Opálka, Lapčík 
z Rožnova. Cenu útěchy vyhrál domácí 
hráč Tomáš Balcar s Šeflem z Brušper-
ku nad domácím párem Jaroslav Šindel 
a Tomáš Lanča. Celkem se turnaje zúčast-
nilo 8 domácích hráčů.

I když je členská základna u žen pod-
statně nižší než u mužů, naše ženy nezů-
staly za aktivitou mužů a z jejich iniciati-
vy se uskuteční 6. září turnaj dvojic žen. 
V době uzávěrky magazínu ještě nebyl 
turnaj odehrán, loňské vítězství bude 
obhajovat dvojice Rostislava Smahlíková 

TJ Sokol
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Foto: Taťána Šimečková

(Krmelín), Pavla Brežná (Ostrava) před 
dvojicí Šárka Odehnalová, Milena Sikoro-
vá (obě Krmelín).

Hlavní poslání klubu

Naším hlavním posláním však je pod-
porovat především rekreační a relaxační 
sportování pro nejširší vrstvy našich obča-
nů a mládeže. Od roku 2007 provozujeme 
celoročně školu malých tenistů, jednak ve 
sportovní hale v zimním období a za pří-
znivého počasí na venkovních kurtech. 
Školu vedou profesionální trenéři, hala 
a kurty jsou v režii oddílu tenisu, výcvik si 
platí rodiče. Cílem bylo a stále je, že výcho-
vou těch nejmenších budeme zajišťovat 
omlazování naší členské základny a že 
absolventi tohoto výcviku přejdou mezi 
členy našeho oddílu. Skutečnost je však 
taková, že mezi žactvem je značná fluktua-
ce a hodně dětí se postupně z kurzů vytratí 
a o tenis ztrácejí zájem. Je pravda, že tenis 
je individuální sport (není tak atraktiv-
ní, jako jiné kolektivní sporty) vyžadující 
zejména u začínající mládeže ve věku 5 
– 10 let velkou míru trpělivosti a cílevědo-
mosti. Nejdůležitější je zvládnou začátky, 
překonat první nezdary a mít podporu 
v rodičích, nebo starších sourozencích, 
kteří s nimi dále hrají a zpestřují jim tré-
ninky jinými sporty, aby měli všestran-
nou fyzickou zdatnost. Ta je základem 
tenisové hry. Obecně je známo, že fyzická 
zdatnost mládeže klesá vlivem vzrůstající 
životní úrovně a rozvoje civilizace. Z vlast-
ního zájmu si i fyzicky zdatná mládež jde 
sama pro relax a potěšení ze hry zahrát se 
svými vrstevníky až v pozdějším věku po 
dosažení 15 let.

Aktuální starosti a náměty 
na jejich řešení 

Bohužel nekončící rozmary počasí 

posledních několika letních sezón pozna-
menaly negativně i naši činnost. Na 
jedné straně velká vedra a sucha, jindy 
zase deštivé počasí. Obojí nepřeje příliš 
návštěvnosti k rekreačnímu tenisu. Malá 
návštěvnost, vysoká spotřeba vody na 
stříkání kurtů při tropických teplotách 
a na druhé straně odplavování antuky 
při silných deštích nepříznivě ovlivnilo 
náklady na údržbu kurtů. Postup výstav-
by kanalizace v obci postoupil již do tako-
vého stádia, že naše lokalita má již při-
pravenou veřejnou přípojku, na kterou se 
v průběhu podzimu budeme se splaško-
vou vodou ze sociální budovy napojovat 
společně s objektem zdravotního středis-
ka (ZS). V souvislosti se stále větší spo-
třebou provozní vody pro údržbu kurtů 
vlivem velkých a dlouhotrvajících veder 
se nám nyní nabízí otázka využití odpo-
jených septiků ZS a po jejich vyčištění 
a menší repasi je použít, jako další aku-
mulační nádrže na jímání dešťové vody ze 
střechy ZS. Tím pak snížit spotřebu čím 
dál dražší pitné vody.

Ukončení 
venkovního hraní 
- Babí léto

Léto je již pryč a podzimní sezóna na 
venkovních kurtech pomalu končí, teni-
sová škola těch nejmenších se přesune do 
sportovní haly a my se tradičně rozloučí-
me se sezónou „Babím létem“, které se 
uskuteční 3. října. Pro ty, kteří se zúčast-
ní aktivně turnaje losovaných dvojic, je 
začátek v 13:30 hodin, pro nehrající členy 
oddílu a rodinné příslušníky jsme zahá-
jení stanovili na 15:30 hod. Program této 
sportovně – společenské akce je již ustá-
lený, kdy po skočení turnaje začíná volná 
zábava.

Jiří Boček

TJ Sokol
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senioři

Již tradičně, na každém pondělním klu-
bovém posezení u kávy, má předsedkyně 
našeho Klubu, paní Libuše Havránková, 
vždy zajímavé povídání. Tentokráte o ote-
vírání studánek, poutavé bylo vyprávění 
o nejmenších a největších Niagárských 
vodopádech.

Opékání na krmelínském kopci
Za krásného letního slunečného poča-

sí se nás 3. června, namísto čtvrtečního 
posezení v Klubu, sešlo na krmelínském 
kopci 47. Opékali jsme párky a kochali 
se krásným výhledem do okolí. Při tom 
jsme zpívali písničky za doprovodu har-
moniky, kterou mistrně ovládali Jan Hol-
boj a J. Vijačka. Bylo nám veselo, všude 
vládla dobrá nálada a smích. Starší seni-
ory, kteří by se sami na kopec nedostali, 
vyvezl Sbor dobrovolných hasičů, za což 
jim moc děkujeme. 

V květnu si bylo 16 sportovních senior-
ských nadšenců zahrát U Hodže, u pana 
Máchy, bowling. Jednotliví členové se 
navzájem „vyhecovali“ k těm nejlepším 
výkonům. Bowling jako takový si mezi 
námi získal nadšence. 

Letošní, již tradiční smažení vaječiny 
proběhlo přímo v Klubu, kde to tento-
kráte většině členů vyhovovalo nejví-
ce. Atmosféra byla dobrá a vaječina se 
povedla. 

Zájezd do Hyundai
V červenci se nám podařil zajistit zají-

mavý zájezd spojený s exkurzí v Hyun-
dai. Páni, těch aut, co tam bylo a ta 
technologie výroby, čistota pracovišť, 
prostě technika jde kupředu. Po zajíma-
vé exkurzi jsme obdivovali krásu naše-
ho Frýdeckého zámku. A protože zde 

zrovna probíhala výstava Lega, zlákala 
nás na prohlídku již proto, že zde také 
vystavoval zajímavé makety náš spolu-
občan, Jakub Dvorský. Má náš obdiv. 
Zcela jistě, chce to trpělivost, trpělivost 
a zase trpělivost a spoustu času, než se 
vše postaví.A tu Jakub jistě má. Tím ale 
náš výlet nekončil. Cestou jsme se zasta-
vili v obchodním centru Frýda a pak nás 
již čekala cesta do Chlebovic. Tady jsme 
se v centru včelařského naučného areá-
lu dozvěděli vše o včelách. Shlédli jsme 
velmi zajímavý film na téma „Zdraví od 
včel“ a zaposlouchali se do poutavé před-
nášky o včelách a včelích produktech. 
Rozhodně to stálo za to. 

Grilování

Červencové grilování selete na terase 
Obecního domu se opět setkalo s úspě-
chem. Grilovalo se sele, vonělo to tu, hrá-
la zde kapela k poslechu i k tanci a počasí 
přálo. Kdo se chtěl pobavit, přišel a nepro-
hloupil. Atmosféra byla výborná. Velký 
dík všem, kteří se na akci a celé přípravě 
podíleli. Pan Havránek s panem Hronem 
sele grilovali. Výborné domácí koláčky 
se rychle rozprodaly. Za to dík Vlastě 
Kvasnicové, která také vše organizovala. 
Péct a balit pomáhaly nové členky Klubu, 
M. Kubičková a E. Paličková, stejně tak 
i J. Hudečková, J. Kvitová, L. Havránko-
vá a S. Hronová. Mnozí se těšili na kolo 
štěstí. Pan Václavík se spolu s ostatními 
postaral nejen o kolo štěstí, ale i o stolo-
vou úpravu. Velký dík patří spřáteleným 
klubům, které svými hodnotnými dary 
zpestřily a obohatily tombolu. Prémio-
vou výhrou byla grilovaná prasečí hlava, 
kterou vyhrála seniorka z Paskova. Nej-
větší aplaus patřil naší Krmelance, která 
neúnavně, svižně a krásně hrála do pozd-
ních hodin. Na akci se bavilo přes sto 

Léto v Klubu seniorů
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hezky záviděli. Opékali jsme párky, při 
hudbě klábosili a zpívali. Atmosféra byla 
výborná. 

Obecní úřad v Bašce připravil pro senio-
ry Klubu u příležitosti 20 let činnosti Klu-
bu opravdu překrásnou oslavu a zábavný 
program. Všichni se bavili u vystoupení 
babek z Havířova, které zpívaly slezské 
písničky u harmoniky. Nádherná atmo-
sféra byla, když hráli a zpívali studenti 
z konzervatoře. V pestré a bohaté tombo-
le jsme vyhráli dvě poukázky ke studiu 
na „Seniorské akademii“. Všude to voně-
lo, grilovalo se sele a zpívalo se. Této akce 
se zúčastnilo 7 členů Klubu. 

A protože je zde skoro konec léta, skon-
čily prázdniny, děti opět nastupují do 
škol, přejeme jim hodně nových zážitků, 
prvňáčkům hodně dobrých kamarádů 
a studijních úspěchů. Pokud by někdo 
z vás rád přišel do našeho Klubu mezi 
nás, je vítán. 

Svatava Hronová, Foto Táňa Trojanová 

lidí. Zúčastnili se i zástupci pozvaných 
okolních klubů, místní organizace, včet-
ně našeho pana starosty obce. Akce se 
podařila a my máme radost.

Srpnové posezení
Srpen patřil příjemnému posezení ve 

stínu pergoly, u lesa, na autodráze u pana 
Šperlína. Na chvíli to tu zavonělo. Ke kávě 
se servíroval biskupský chlebíček. Har-
moniky hrály a my jsme zpívali. Smích 
a veselí, stejně jako dobrá nálada zlákala 
nejen našich 39 členů, ale i kolemjdoucí 
a projíždějící kolaře. Někteří z nás zde 
byli poprvé a to díky dovozu a odvozu 
SDH. Velké díky za spolupráci! Poděko-
vání patří pánům Havránkovi a Hronovi 
za dobře propečené špízy, které připravila 
paní Havránková. Paní Kvasnicové děku-
jeme za výborný domácí biskupský chle-
bíček a paní Hudečkové za dobrou kávu 
i servis.

Paní Šlosárková přijala pozvání do 
Křesla pro hosta. Poutavě a vesele vyprá-
věla v hlučínském nářečí povídky. V tom-
to nářečí vydala několik knih a kalendá-
řů. Její zážitky a vyprávění bylo poutavé 
a zajímavé. Moc se líbilo. V září v „křes-
le“ bude povídat host Miroslav Zezulka 
o rehabilitacích a v dalších měsících 
budou hosty další zajímavé osobnosti 
podle plánu činnosti našeho Klubu seni-
orů. 

Návštěvy spřátelených klubů
Stalo se již tradicí, že spolupracuje-

me, předáváme si zkušenosti, poznatky 
i informace, s ostatními Kluby a nav-
štěvujeme jejich akce. Rádi jsme přijali 
pozvání do Kozlovic. Dojeli jsme v počtu 
jedenácti a nelitovali jsme. Klub má zde 
velkou podporu obce a samotní senioři 
mají bohatou činnost. Maloučko jsme jim 
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Víme o Vás, že jste předsedou stavební 
komise. Čím se tato komise zabývá 
a jaké má povinnosti a pravomoci?

Ano je tomu tak. Ve stavební komisi pra-
cuji již od roku 1997, kdy jsem byl popr-
vé zvolen do zastupitelstva obce. Funkci 
předsedy stavební komise vykonávám již 
druhé volební období, poté co z této funk-
ce ze zdravotních důvodů odstoupil její 
dlouholetý předseda Mirek Kanclíř. Mož-
ná k mému jmenování do funkce předse-
dy stavební komise radou obce částečně 
napomohlo i to, že investiční výstavbou 
se profesně zabývám i ve svém hlavním 
zaměstnání a získal jsem certifikát této 
zvláštní odborné činnosti u ministerstva 
vnitra a také autorizaci u komory ČKAIT.

Co se týká činnosti stavební komise, tak 
ta je v současné době vymezena zákonem 
o obcích jako poradní orgán rady obce. 
Dříve však fungovala jako orgán obce 
s přenesenou působností státu v rozsahu 
stanoveném stavebním zákonem. Tato 
pravomoc však byla po novele stavebního 
zákona v roce 2006 zrušena. V praxi to 
znamená, že stavební komise nyní projed-
nává všechny rozhodnutí stavebních úřa-
dů související se stavební činnosti v naší 
obci a dává radě obce doporučení, jaké 
stanovisko by měla zaujmout k jednotli-
vým správním řízením, jelikož obec, jako 
veřejnoprávní korporace je dle stavební-
ho zákona vždy účastníkem územních 
a stavebních řízení na svém území.

Dále stavební komise úzce spolupracuje 
s radou obce a zastupitelstvem při tvorbě 
územního plánu, v současné době přede-
vším při přípravě jeho změn. Shromažďu-

je rovněž náměty občanů pro tyto změny 
a dává doporučení radě obce k jejích zařa-
zení do připravovaných změn.

Stavební komise ve spolupráci s radou 
obce připravuje plán investic, popř. roz-
počtový výhled pro budoucí období, zpra-
vidla 2 roky.

Stavební komise dále řeší celou řadu 
námětů, požadavků nebo dotazů občanů 
v oblasti stavebního práva, vyjadřuje se 
k plánu investic, vyjadřuje se k plánova-
ným stavebním záměrům, členové komi-
se se zúčastňují závěrečných prohlídek 
stavby a v neposlední řadě prošetřují něk-
teré spory občanů na místě.

Stavební komise ve své pravomoci také 
povoluje kácení dřevin a stromů na území 
obce.

Takže jak vidíte, agenda stavební komi-
se je značně rozsáhlá, proto se schází 
jednou měsíčně, a to každý první čtvrtek 
v měsíci.

Jak by měl vypadat střed obce a počítá 
obec s jeho úpravou? 

Centrum obce, vzhledem k tomu, že 
tady nemáme náměstí, je v zásadě situ-
ován v okolí křižovatky krajských silnic 
II/486 III/4803 blízkosti se nachází většina 
obecních budov jako např. Obecní dům, 
obecní úřad, škola, školka, hasičský dům, 
zdravotní středisko, ale i kostel, sokolov-
na, hřiště, pekařství Boček a další. Jak 
tato místa mezi sebou vzájemně propo-
jit síti chodníků pro pěší a jaká stavební 
opatření realizovat při zachování dopravy 
na krajských silnicích je značně kompli-
kovaný úkol, který nás v budoucnu čeká. 

 Zdeňka Šindela
Otázky pro radního Krmelína
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Já osobně si myslím, že klíčem k vybudo-
vání něčeho, jako je nové centrum obce, 
bude vybudování okružní křižovatky se 
čtyřmi přechody pro chodce se středo-
vými ostrůvky. Tato investiční akce je již 
v plánu investic Moravskoslezského kraje 
a věříme, že bude už brzy realizována. To 
nám umožní napojení chodníků ze všech 
směrů, tj. ulice Kostelní, Brušprská, Pas-
kovská a Bělská. Bude dokončen projekt 
„Úprava okolí obecního úřadu“, jehož 
součásti je i chodník od OÚ ke křižovat-
ce. Bude nutno rekonstruovat zastávky 
autobusové dopravy s vytvořením tzv. 
zálivů, vytvořit další bezpečný přechod 
pro chodce u zastávky Krmelín Benátky, 
realizovat veřejné osvětlení a v neposled-
ní řadě zahradnické úpravy.

Tady by mohl být prostor pro vypra-
cování architektonického návrhu, nebo 
vyhlášení soutěže o nejlepší návrh. Tady 
bych se nebránil využití nápadů mladých 
nebo začínajících architektů, které by na 
to mohly přinést nový pohled. 

Jaké jsou aktuální dotace EU a MS 
kraje a má nebo připravuje obec 
projekty, se kterými se do nich může 
zapojit? Pokud ne proč a jaké veřejné 
zakázky obec do budoucna připravuje?

K této otázce bych nechtěl vyjmenová-
vat jednotlivé dotační tituly, které v tuto 
chvíli vyhlásil krajský úřad, nebo EÚ, 
protože to se může ještě do vydání toho 
zpravodaje klidně změnit.

Musíme si ale uvědomit jednu věc. 
Do konce tohoto roku musí být dokon-
čeny a dofinancovány všechny projekty 
z dotačního období 2006 až 2013. Finan-
cování musí být definitivně ukončeno 
do konce roku 2015. Současně běží nové 
dotační období 2013 až 2020. Samozřej-
mě že chceme v tomto novém období 

co nejvíce dotací. Musíme ale ještě letos 
dofinancovat především akcí „Kanalizace 
a ČOV Krmelín“ a Zateplení Sokolovny, 
kde jsme se zavázali tento projekt spolufi-
nancovat i když sami investorem nejsme.

Pro toto volební období má rada 
a zastupitelstvo obce vypracován tzv. Roz-
počtový výhled, což je v podstatě seznam 
investičních akcí, které chceme v tomto 
volebním období realizovat. Rozpočtový 
výhled je schválen v zastupitelstvu obce 
a je tedy pro radu obce závazný.

Tudíž po dofinancování Sokolovny, 
kanalizace a ČOV v roce 2015 se chceme 
zaměřit především na provedení opravy 
místních komunikací zasažené stavbou 
kanalizace. Některé páteřní komunika-
ce jako ulice Světlovská a Školní chceme 
rekonstruovat. Chceme dokončit projekt 
Úprava okolí OÚ s prodloužením chod-
níku až ke křižovatce. Připravuje se pro-
jekt chodníku na ulici Paskovská a bude 
dokončen chodník na ul. Proskovická. 
Chceme provést obnovu fasády Obecní-
ho domu a vyčištění a impregnaci střechy. 
Chceme připravit projekt postupného 
rozšiřování kanalizační sítě pro novostav-
by, popř. objekty, které se nepodařilo 
napojit v hlavní etapě. 

Chtěli bychom prioritně realizovat pře-
devším ty investiční projekty, na které 
budeme moci čerpat dotace a to jak dota-
ce od MSK, SFŽP, MMR, nebo přímo EÚ. 
Tento postup vyžaduje zpracování pro-
jektové dokumentace alespoň v základ-
ním stupni, např. DSP, protože bez toho 
nelze dotaci získat. Pro sledování oteví-
raných dotačních titulů budeme i nadále 
využívat služby odborných firem, které 
se v této oblasti pohybují. Samozřejmě, 
že jsou vítány i iniciativy naších občanů, 
kteří mají o oblasti dotací také přehled.
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Co byste řekl zavedení nového 
programu živých internetových diskusí 
na webových stránkách obce? Zavedení 
ekologického okénka a předkládání 
plánů obce občanům,? Tím jim umožnit, 
aby se podíleli na rozhodování, jak 
by obec měla vypadat? Nepředešlo 
by se tak pozdějším debatám, jako 
je například nynější úprava Pomníku 

padlých?

S tím osobně nemám žádný problém. 
Určitě další zdroj informací pro obča-
ny může být pozitivní. Chtěl bych však 
k tomu říci, že už dnes jsou zavedeny 
a fungují způsoby informování veřejnosti 
o připravovaných stavbách a investičních 
projektech. Jsou to především postupy 
stanovené stavebním zákonem, jako je 
územní a stavební řízení, posouzení vlivu 
na životní prostředí (EIA), zveřejňování 
na úřední desce, zveřejňování v obecní 
zpravodaji aj. Takže každý občan, který 
má zájem, má možnost se k těmto infor-
macím dostat.

Plánuje obec schůzky se sociálními 
pracovníky, nebo právní poradnu pro 
občany zdarma, jak tomu je v některých 
obcích? Jedná se o konzultační 
hodiny k získání informací ze sociální 
oblasti, nebo právní pomoc při řešení 
sousedských vztahů. Má vůbec obec 
přehled o starších seniorech žijících 
osamoceně, a jakou pomoc jim nabízí?

Obec samozřejmě má přehled o starších 
seniorech žijících osamoceně, případně 
v domovech důchodců. Je to v kompetenci 
sociální komise, která to všechno eviduje 
a organizuje pravidelné návštěvy zástup-
ců obce v domovech důchodců, nebo při 
dožití kulatého životního jubilea. Z mého 
pohledu obec poskytuje právní pomoc 
nejenom seniorům, ale všem občanům 
v oblasti stavebního práva při vyřizová-

ní různých povolení, v oblastí spojené se 
zákonem o katastru nemovitosti, v oblas-
ti zákona o pozemních komunikacích 
a v neposlední řadě se členové staveb-
ní komise zúčastňují i místních šetření 
v případě různých nesrovnatelností, nebo 
sporů mezi občany. Jestli obec připravu-
je právní poradnu ve smyslu Vaší otázky 
i v jiných oblastech, nemám v tuto chvíli 
žádnou informaci. Ale myslím si, že by 
tato otázka mohla být položena i jiným 
předsedům výborů, nebo komisí v dal-
ších vydáních zpravodaje.

V současné době je na stole návrh 
zákona na povinnou desetiletou školní 
docházku, kdy poslední rok školky bude 
povinný. Jak se míní obec vypořádat 
s dalším nárůstem dětí předškolního 
věku, když již nyní je kapacita MŠ 
nedostatečná?

Obec v nedávné minulosti masivně 
investovala do rekonstrukce budovy 
mateřské školky, stejně jako základní 
školy. V budově MŠ byla dokonce v prů-
běhu její realizace provedena změna 
záměru využití třetího patra, kde měly 
být startovací byty tak, že se tam zřídila 
třetí třída MŠ. Chtěl bych připomenout, 
že i původní kapacita odpovídala demo-
grafické studii pro obec Krmelín, která je 
součásti územního plánu obce. Myslím 
si, že vývoj nárůstu počtů děti v Krmelí-
ně není způsoben přirozeným vývojem, 
ale stavebním boomem posledních let, 
kdy mnoho mladých rodin především 
z Ostravy si v obci postavilo domy a logic-
ky mají malé děti. 

V současné době však v důsledku toho-
to velkého zájmu o možnost výstavby 
v Krmelíně byla již většina stavebních 
parcel zastavěna a tedy počet dětí by již 
neměl tak stoupat, ale bude spíše klesat. 
Rozhodně si tedy nemyslím, že by se ten-
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to problém měl řešit výstavbou nových 
kapacit, protože to je záležitosti několika 
let a za tu dobu již může být situace úplně 
jiná. Myslím si, že je to nutné řešit dočas-
ným rychlým opatřením, které by situaci 

operativně vyřešilo. To je ale záležitost 
rady a zastupitelstva obce, kteří se tím 
zcela jistě musí zabývat. 

Děkujeme za odpovědi. Otázky připravily 
členky redakční rady.

Výměna průkazu osoby 
se zdravotním postižením 

K 31. 12. 2015 končí platnost všech 
průkazů mimořádných výhod I. až III. 
stupně, které vydávaly před 1. lednem 
2012 obce s rozšířenou působností a ještě 
předtím bývalé okresní úřady. Na konci 
roku 2015 zároveň skončí platnost prů-
kazů osoby se zdravotním postižením TP, 
ZTP a ZTP/P, které vystavoval v období 
let 2012 až 2014 (tzv. dočasné průkazy 
opatřené plastovou fólií) Úřad práce ČR. 

O výměnu stávajících průkazů za nový 
musí držitelé průkazů požádat na přísluš-
ném pracovišti Úřadu práce ČR nejpozdě-
ji do konce tohoto roku 2015, v opačném 
případě nebudou moci využívat žádné 
benefity a nároky, které jim z držitelství 
průkazu vyplývají. 

Pro obec Krmelín se jedná o pracoviš-
tě ÚP ČR, Na Poříčí 3510, 738 01 Frý-
dek-Místek. O výměnu průkazu mohou 
držitelé stávajících průkazů požádat 
v úředních hodinách, v pondělí a středu 
od 8,00 hod. do 12,00 hod a od 13,00 hod. 
do 17,00 hod., v úterý, čtvrtek a pátek 
od 8,00 hod. do 11,00 hod., v kanceláři 
č. 110a, v přízemí budovy. 

K výměně průkazu je nutno doložit 
stávající průkaz osoby se zdravotním 
postižením (průkaz mimořádných 
výhod), platný občanský průkaz, sou-
časnou fotografii držitele průkazu o roz-

měru 35 x 45 mm a vyplněný formulář 
„Žádost o přechod nároku na průkaz oso-
by se zdravotním postižením“, který je 
k dispozici také na webových stránkách 
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/
form nebo je k vyzvednutí přímo na pří-
slušném pracovišti úřadu práce. Za nový 
průkaz je vybírán správní poplatek 30 Kč. 
Hotovost klient uhradí přímo u zaměst-
nance, který bude nový průkaz vydávat. 

Držitelé průkazů mimořádných výhod 
vydávaných před 1. lednem 2012, pokud 
vlastní písemné rozhodnutí o přiznání 
mimořádných výhod, doloží i toto roz-
hodnutí. Tímto rozhodnutím se prokazu-
je období, na které byly klientovi přizná-
ny mimořádné výhody. 

Držitelé průkazů, kterým přiznán 
průkaz osoby se zdravotním postižením 
úřadem práce po 1. 1. 2014, nemusí vypl-
ňovat formulář „Přechod nároku na prů-
kaz osoby se zdravotním postižením“. 
K výměně průkazu držitelé doloží úřadu 
práce pouze stávající průkaz osoby se 
zdravotním postižením, platný občanský 
průkaz, současnou fotografii rozměru 35 
x 45 mm, s tím, že na úřadu práce podepí-
ší formulář k výměně průkazu. 

Pro bližší informace se můžete obrá-
tit na telefonní čísla pracoviště ve Frýd-
ku-Místku: 950 113 540, 950 113 480 
a 950 113 482. 

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště 
Frýdek-Místek

Informace Úřadu práce ČR
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V současné době se dokončuje 
oprava haly TJ Sokol Krmelín, o Vás 
je známo, že máte největší podíl na 
tom, že tato přestavba mohla být 
uskutečněna, a že byla schválena 
dotace. Můžete nám sdělit, jak to vše 
začalo a jak se podařilo dotáhnout to 
do úspěšného konce?

První pokusy o získání dotace na zatep-
lení sportovní haly začaly v roce 2010, 
kdy jsme se přihlásili do dotačního pro-
gramu Ministerstva ŽP „Zelená úspo-
rám“. Tehdy jsme neuspěli. Program byl 
účelově přednostně určen pro ty veřejné 
budovy, které ještě topily tuhými palivy. 
Krmelínská hala je již více než 15 let vytá-
pěna plynem, proto jsme na tuto dotaci 
nedosáhli, efekt úspor byl malý. V roce 
2013 byl vyhlášen MŽP operační pro-
gram „Zateplení veřejných budov“. Ten 
již pokrýval širší spektrum žadatelů. Ten-
tokrát jsme nenechali nic náhodě a náš 
projekt přihlásili prostřednictvím firmy, 
která se specializuje na zpracování žádos-
tí o dotace. Jaké bylo naše rozčarování, 
když naše žádost byla vyřazena z důvodu 
vadného výpočtu v energetickém audi-
tu. Naštěstí v dubnu r. 2014 MŽP vyhlá-
silo další dotační program pro zateplení 
veřejných budov. Poučeni z předchozích 
podání jsme s pomocí odborníků z řad 
členů Sokola sepsali žádost sami, a poda-
li - potřetí.

Do třetice všeho dobrého se akce poda-
řila. Dotace nám byla přidělena.

Akce má název „Snížení energetických 
ztrát sportovní haly TJ Sokol Krmelín“ 

a projekt obsahuje zateplení vnějšího 
pláště budovy a výměnu všech oken 
a dveří.

Vy jste zároveň manažerkou celého 
projektu, můžete nám říct, co to 
obnáší?

Ani se neptejte. Přiznávám, že jsem 
neměla ani ponětí, co všechno to obnáší. 

Koncem r. 2014 jsme museli vyhlásit 
výběrové řízení na zhotovitele stavby, kte-
ré muselo být řádně ukončeno do 31. 12. 
2014. Administraci výběrového řízení 
jsme zadali odborné firmě, abychom se 
vyhnuli případným chybám. Přihlásily 
se 3 firmy, ze kterých byla 15. 12. 2014 
vybrána ta s nabídkou nejnižší ceny – 
společnost DIK stavby, s.r.o. Vysoutěžená 
cena díla činila 4 191 894,00 Kč vč. DPH.

Součástí ceny však není pouze cena díla, 
ale i doprovodné náklady na administraci 
a zpracování projektu, což jsou náklady 
na projektanta, energetického auditora, 
zpracovatele výběrového řízení, technický 
– stavební dozor a autorský dozor v prů-
běhu stavby. Celkové náklady na realizaci 
akce, uplatněné u Státního fondu životní-
ho prostředí, činí 4 539 881,50 Kč.

Na tuto částku byla SFŽP poskytnuta 
dotace ve výši 2 887 812 Kč.

Obec Krmelín se zavázala přispět část-
kou 1 500 000 Kč, zbylou část nákladů 
ve výši 152 069 Kč hradíme z vlastních 
zdrojů.

Současně bylo nutno požádat o vydání 
stavebního povolení, včetně všech povin-
ných příloh – stanovisko hygieny, tech-
nická zpráva hasičů, závazné stanovisko 

 Ing. Radanu Balcarovou
Otázky pro 
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hasičů, vyjádření odboru životního pro-
středí Magistrátu ve Frýdku–Místku.

Začátkem roku 2015 jsme museli dodat 
na SFŽP veškerou dokumentaci ke stavbě 
včetně výsledků výběrového řízení.

Teprve poté nám přišla k podpisu 
smlouva o poskytnutí dotace.

Podotýkám, že veškerou administra-
ci v průběhu realizace akce zajišťuje-
me sami bez odborné firmy neboť cena 
za administraci je vysoká a činí cca 
200 000 Kč. Pro představu – administra-
ce obnáší pravidelné reporty o průběhu 
akce, zadávání veškeré dokumentace, 
žádostí o platby, hlášení změn v projektu, 
víceprací, méněprací, uzavřených dodat-
ků ke smlouvám,…

Stavba byla zahájena 1. 6. 2015 a termín 
dokončení stanoven na 31. 8. 2015

Vyskytly se nějaké problémy?

Největší problém se vyskytl po odkrytí 
přizdívek u soklu haly, kdy bylo zjištěno, 
že je promáčený a že současný stav odvá-
dění povrchové vody kolem celé budovy 
je nevyhovující a způsobuje mimo jiné 
zatékání dešťové vody při přívalových 
deštích do vnitřních prostor.

Technický dozor ve spolupráci s autor-
ským dozorem doporučil tento problém 
řešit komplexně, což znamenalo podstat-
né zvýšení nákladů na realizaci stavby. 
Bylo nutno přizvat k projednání návrhu 
řešení zástupce obce. Výsledkem jedná-
ní bylo vyhotovení komplexního řešení 
odvodnění budovy sportovní haly, které 
zpracoval projektant akce. Dle polož-
kového rozpočtu dosáhla cena částky 
1 600 000 Kč.

Na společném jednání se zástupci obce 
bylo dohodnuto, že tak vysoká částka je 
aktuálně pro obecní rozpočet neakcepto-
vatelná. Samotná TJ Sokol má přes veške-
ré vynaložené úsilí pouze nezbytné pro-
středky na provoz haly a činnost oddílů.

Zástupci obce projevili vstřícnost při 
pomoci s řešením této situace. Na společ-
ném jednání byl nalezen kompromis – jak 
řešit odvodnění budovy alespoň částeč-
ně. Cílem bylo zabránit promáčení soklu 
a zatékání do haly tak, aby v budoucnu 
mohly práce pokračovat, aniž se jakkoli 
zasáhne do nové fasády a soklu. Zároveň 
se počítalo s tím, že odvodnění terénu 
mezi sokolovnou a hasičárnou bude pro-
vedeno brigádnicky členy a příznivci TJ, 
během podzimu.
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Z komplexního řešení byly vyjmu-
ty ty práce, které lze provést nezávis-
le v budoucnu. Nové - omezené řešení 
bylo naceněno projektantem částkou 
861 865,70 Kč. Bylo nutné provést jednací 
řízení bez uveřejnění, ze kterého vzešla 
cena ve výši 642 546 Kč.

Mimořádně svolané zasedání zastu-
pitelstva obce dne 3. 8. 2015 schválilo 

poskytnutí dotace v požadované výši na 
provedení těchto nezbytných dodateč-
ných stavebních prací.

Tímto bych chtěla všem zastupitelům 
vyjádřit poděkování za jejich pochopení 
a vstřícný přístup.

Problém s odvodněním haly nebyl 
jediným, ale další jsou méně významné 
a průběh stavby tolik neohrožovaly, pře-
stože jejich řešení stálo další úsilí všech 
zainteresovaných stran.

Kdo stojí za návrhem fasády a jak 
jste spokojeni se zhotovitelem díla?

Barevné řešení jsme hledali tak, aby 
korespondovalo s barevností okolních 
budov a respektovalo mimořádnou veli-
kost a strohý tvar sportovní haly. Výsled-
kem je neutrální moderní kombinace 
šedých a bílých odstínů s jediným výraz-
ným akcentem – červenými vstupními 
dveřmi. 

Spolupráce a jednání se zhotovitelem 
díla, společností DIK stavby, bylo a je 
bezproblémové a vstřícné, s prováděním 
stavebních prací jsme velmi spokojeni.
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Jaké další práce 
bylo nutné provést?

V průběhu realizace se ukázalo, kolik 
„drobných“ úprav je důležité provést 
v souvislosti se vzhledem nové fasá-
dy budovy, aby výsledek byl bezvadný. 
Například bylo nutné opravit terasu 
nad vstupem do bytu správce včetně 
zábradlí, přeložit elektrické vedení ze 
sloupu do země, zapustit přípojku ply-
nu do fasády a přeložit sloup veřejného 
osvětlení. Dále bylo nutno nově vyřešit 
upevnění ochranných venkovních sítí 
u hřiště. Podstatná byla úprava venkovní 
terasy u hřiště, kdy z důvodu podmáče-
ného soklu, který byl odstraněn, bylo 
nezbytné zabetonovat pod terasu želez-
né vzpěry.

V této souvislosti podotýkám, že veš-
keré tyto „drobné“ práce byly provedeny 
na naše náklady (odborným firmám jsme 
za ně zaplatili cca 100 000 Kč), ale znač-
ná část brigádnicky našimi členy v jejich 
volném čase.

Chtěla byste touto cestou někomu 
speciálně poděkovat?

Byla jsem velmi mile překvapena ocho-
tou členů a příznivců Sokola podílet se na 
této akci, velké díky patří Láďovi Jamro-
zovi, Petru Máchovi a jeho pomocníkům 
házenkářům, ženám, které přišly pomoci 
s úklidem, a dalším dobrovolníkům, nera-
da bych na někoho zapomněla.

Na kdy je naplánované ukončení 
rekonstrukce a bude nějaké 
slavnostní otevření?

Předání provedeného díla zhotovitelem 
se uskuteční 16. 9. 2015. Další venkovní 
práce, které budou prováděny svépomo-
cí členy TJ, budou probíhat ještě v měsíci 
říjnu. Bude potřeba dotáhnout vymalová-
ní vnitřních prostor haly a další drobné 
úpravy interiéru. Hala je od 1. 9. v plném 
provozu, oslavu úspěšného dokonče-
ní stavby spojíme s Mikulášskými trhy 
v prosinci.

Děkujeme za odpovědi. Otázky připravila 
Yveta Kovalčíková a Jana Klimková.
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Začátkem září byla dokončena vnější rekon-
strukce Haly TJ Sokol Krmelín - náhrada proskle-
né plochy zdivem v podélných stěnách a zatep-
lení celé budovy včetně nové fasády. Akce byla 
realizována díky dotaci Státního fondu život-
ního prostředí a příspěvku obce ve výši 1,5 mil. 
Kč na vlastní rekonstrukci a částce 642 549 Kč 
nad rámec dotace na dokončení díla, které bude 
předáno 16. 9. 2015. Z vlastních zdrojů investo-
ra byla provedena přeložka elektrické a plynové 
přípojky a přemístěno veřejné osvětlení. Nebýva-
lý rozsah práce byl úspěšně zvládnut v relativně 
krátkém čase 2 měsíců zásluhou realizační firmy, 
ale zejména úsilím mimo své pracovní povinnos-
ti bez nároku na odměnu předsedkyně TJ Sokol 
p. ing. Radany Balcarové, hospodářky TJ p. ing. 
Kamily Balcarové a koordinátora p. Petra Máchy. 
Jim patří naše obrovské uznání za to, že poslední 
veřejná budova v obci byla technicky zhodnocena 
zateplením a tím i snížením nákladů na provoz 
a nová fasáda zlepšila vzhled obce.

Sportu zdar a díky za dobré dílo!
Ing. Václav Zezulka, starosta obce

Vnější rekonstrukce 
haly TJ Sokol Krmelín S hlubokým 

zármutkem 
jsme přijali zprávu 

o úmrtí 
člena našeho výboru, 

pana 
Ing. Leoše 

Pchálka
Byl velkou, jedinečnou 

a nenahraditelnou osobností 
krmelínského sportu. Nej-
dříve jako aktivní hráč háze-
né, později jako člen výboru 
TJ, a to od roku 1961 dopo-
sud - úctyhodných 54 let. Je 
nemožné vyjmenovat všech-
ny jeho zásluhy tak, aby-
chom na něco nezapomněli. 
Stál u každé důležité akce, 
ať už se týkala házené, stav-
by a rekonstrukce sportovní 
haly nebo založení tenisového 
oddílu v Krmelíně. V posled-
ní době se podstatně zasloužil 
o obnovení sportoviště v dole. 
Nevím, jak nahradíme jeho 
zkušenost, obdivuhodnou 
paměť a poradní hlas... a také 
články, kterými pravidelně 
přispíval jménem TJ do Krme-
línského zpravodaje.

Leoši, tolik nám budeš chy-
bět. Klaníme se Tvé památ-
ce a se smutkem v srdci se 
s Tebou loučíme.

za výbor TJ Sokol Krmelín, 
Radana Balcarová
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Občanské sdružení Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 
• Látek
• Domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky)
• Vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek
• Obuvi – veškerou nepoškozenou
• Hraček – nepoškozené a kompletní

Sbírka se uskuteční ve dnech 1. 10. až 9. 10. 2015
Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic můžete odevzdat na obecním úřadě 

(u vchodu do bývalé knihovny). 
Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace tel.: 224 316 800, 224 317 203
Více na www: diakoniebroumov.org
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Ve chvíli, kdy se dostává obecní zpra-
vodaj do vašich rukou, finišuje i stavba 
Kanalizace a ČOV v naší obci. Od zahá-
jení stavby v měsíci srpnu 2014, tedy za 
13 měsíců byla vybudována kanalizační 
síť v obci v délce přes 16,5 km, čistírna 
odpadních vod pro 1550 ekvivalentních 
obyvatel a 3 čerpací stanice pro tlakové 
přečerpávání odpadních vod z lokalit 
mimo možného gravitačního připojení.

Je předčasné bilancovat, zbývá nám 
dokončit obnovu komunikací v částech 
budovaných stokových sítí jak na míst-
ních komunikacích, tak i na krajských 
komunikacích, především ulice Brušper-
ské a Paskovské. Smluvní termín pro 

ukončení vodohospodářské části díla je 
do 30. 9. 2015 s následným vyúčtováním 
stavby nejpozději do 30. 11. 2015, dokon-
čení obrusné vrstvy krajských komunika-
cí v části nezpůsobilých nákladů je nut-
no realizovat nejpozději do 30. 4. 2016. 
Rádi bychom však ukončili veškeré práce 
včetně obnov komunikací a souvisejících 
terénních úprav ještě v letošním roce.

Čistírna odpadních vod a čerpací stani-
ce č. 1 na Novém Světě je včetně 1. etapy 
kanalizační sítě již v provozu. Občané, 
jejichž nemovitosti jsou příslušné svou 
polohou k napojení na tuto kolaudovanou 
část obdrželi písemnou výzvu k napojení 
a byli bychom rádi, kdyby tak učinili v co 

Kanalizace a ČOV Krmelín před ukončením

Čistírna odpadních vod a čerpací stanice č. 1 na Novém Světě
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nejkratším termínu. Od přítoku splašků 
na čistírnu odpadních vod je odvozen 
zkušební provoz technologie, která je po 
dobu jednoho roku ve zkušebním provo-
zu seřizována na spolehlivost a dodržení 
čistícího efektu. Jeho dosažení je jednou 
z hlavních podmínek poskytnutí dotace 
na tuto stavbu.

Několika slovy bych chtěl ještě reago-
vat na řadu připomínek občanů k reali-
zaci obnovy stavbou dotčených komu-
nikací. Je potřeba si uvědomit, že stavba 
kanalizace je stavbou dotovanou z pro-
středků životního prostředí, které přispí-
vají způsobilými náklady jen na obnovu 
v šířce budované kanalizační stoky nebo 
přípojky, což je také obsahem projektu 
stavby a vydaného stavebního povolení. 

U krajských komunikací je to i výsledek 
projednání se Správou silnic s ohledem 
na budoucí rekonstrukci silnice Bělské 
a Brušperské včetně plánovaného kruho-
vého objezdu. Obnovu nad rozsah této 
výměry je povinen hradit objednatel ze 
svých zdrojů. Obec při současném podí-
lu financování kanalizace není schopna 
zabezpečit zdroje nad rozsah prováděné 
obnovy. 

Děkuji všem občanům bydlících v loka-
litě výstavby za shovívavost při provádění 
stavby, která svým rozsahem, termíno-
vým průběhem i počasím způsobila řadě 
z vás nepříjemné chvíle a určitě i nemalé 
zhoršení životního prostředí. 

Ing. Jiří Černík

Starší čistírna odpadních vod na Světlově



Krmelínský zpravodaj - číslo 3/201544

informace 

Bazén v Brušperku
Historie bazénu v Brušperku se zača-

la psát v r. 2008. Tehdy byl vytvořen 
základní architektonický a stavební plán. 
V r. 2012 se na projektu začalo znovu 
intenzivně pracovat a výsledek společné-
ho úsilí dnes můžete zhodnotit při jeho 
návštěvě sami. 

Hlavní 25 m bazén má tři plavecké 
dráhy s hloubkou 1,3 – 1,1 m, dále záliv 
s masážní lavicí a kruhový bazén s pro-
tiproudem. Do bazénu je sveden téměř 
60  tobogán, který patří k hlavním vod-
ním atrakcím. Bazén patří do kategorie 
tzv. koupelových, které mají teplotu vody 
v rozmezí nad 28 °C.

Ve vířivé vaně s kapacitou 7 dospělých 
osob se bude teplota vody pohybovat 
mezi 34 – 36 °C. Dětské brouzdaliště je 
rozděleno do dvou částí, které jsou pro-

pojeny nerezovou skluzavkou. I zde bude 
teplota vody 34 – 36 °C.

Budova bazénu je zásobována teplem 
z centrální kotelny školy. Mezi technické 
zajímavosti bezesporu patří dvě koge-
nerační jednotky, které vyrábějí elektři-
nu a teplo, a jsou tak schopny částečně 
pokrýt energetické požadavky bazénu.

Běžně užívaná technologie čištění vody 
je v našem bazénu doplněna ozóno-
vým generátorem a UV lampami. To vše 
dokáže snáze udržet kvalitu vody.

Bazén je součástí základní školy. 
V dopoledních hodinách bude využíván 
školami pro výuku plavání, odpoledne 
a o víkendech širokou veřejností ke kon-
dičnímu plavání a zábavě. 

Věříme, že budete patřit mezi naše spo-
kojené návštěvníky.

Mgr. Aleš Vyvial, ředitel

název akce datum místo pořadatel

ZÁJEZD DO KROMĚŘÍŽE 

výstava Florian 

podzim 2015

10. 10. 
Zahrádkáři, kontakt 

+420 605 738 944
Zahrádkáři

PRODEJNÍ VÝSTAVA 

HOLUBŮ
10. 10. Pohostinství na Benátkách Holubáři Krmelín

REJ DUCHŮ 23. 10. 

sraz u školy v 17 hodin, 

termín může být posunut z 

důvodu špatného počasí 

Unie rodičů

JARMARK ŘEMESEL 7. 11. Pohostinství na Benátkách
L. Adámková 

a M. Helísková

PRÁ-SKÁ-NÍ 13. 11. Pohostinství na Benátkách Hajcman production

ROZSVĚCOVÁNÍ 

VÁNOČNÍHO STROMU
27. 11. u hasičské zbrojnice

Hasiči Krmelín 

a Unie rodičů Krmelín

MIKULÁŠSKÉ TRHY 5. 12. hřiště TJ Sokol Krmelín TJ Sokol Krmelín

VÁNOČNÍ SHOW 25. 12. Pohostinství na Benátkách skupina HEC

VÁNOČNÍ TURNAJE 25.- 30. 12. Hala TJ Sokol Krmelín TJ Sokol Krmelín

Akce v Krmelíně do konce roku 2015
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informace

Občanský průkaz je povinen mít občan 
České republiky (dále jen „občan“), který 
dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na 
území České republiky. Občanský prů-
kaz může mít i občan, jehož svéprávnost 
byla omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat 
i občanovi mladšímu 15 let nebo obča-
novi, který nemá trvalý pobyt na území 
České republiky.

Občanský průkaz je veřejná listina, 
kterou občan prokazuje své jméno, popří-
padě jména, příjmení, podobu a státní 
občanství České republiky, jakož i dal-
ší údaje v něm zapsané dle zákona č. 
328/1999 Sb., o občanských průkazech, 
ve znění pozdějších předpisů. Občan-
ské průkazy se strojově čitelnými údaji 
a občanské průkazy se strojově čitelnými 
údaji a kontaktním elektronickým čipem 
slouží rovněž k elektronické identifikaci 
držitele občanského průkazu při komu-
nikaci s informačními systémy veřejné 
správy.

Občanský průkaz lze použít jako ces-
tovní doklad k cestě do států Evropské 
unie. 

Vydání nového občanského průkazu je 
možné pouze v případě zákonných důvo-
dů, tj. skončení platnosti dosavadního 
občanského průkazu, změna údaje zapsa-
ného v dosavadním občanském průka-
zu, dovršení věku 15 let (nemá-li občan 
vydán platný tzv. „dětský“ občanský 
průkaz s dobou platnosti 5 let vydávaný 
od 01.01.2012) atd. V případě skončení 
platnosti dosavadního občanského prů-
kazu uplynutím doby v něm vyznačené 
se doporučuje požádat o vydání nového 

občanského průkazu v předstihu 30 dnů, 
max. 60 dnů. 

Žádost o vydání občanského průka-
zu lze podat u kteréhokoliv úřadu obce 
s rozšířenou působností v rámci České 
republiky. 

Úřední hodiny oddělení občanských 
průkazů Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, Palackého 115:
pondělí  8.00 – 11.30  12.15 – 17.00
středa 8.00 – 11.30 12.15 – 17.00
čtvrtek 8.00 – 11.30 12.15 – 15.00
úterý a pátek (pouze objednaní klienti) 
 8.00 – 13.00 hodin

Objednat se lze telefonicky na tel. 
č. 558 609 455 a tel. č. 558 609 458. Na 
těchto telefonních číslech lze dohodnout 
a objednat vyřízení občanského průkazu 
pro imobilní občany, kdy se pracovníci 
magistrátu dostaví přímo na sjednané 
místo.

 
Informace k vydávání občanských prů-

kazů, tzn. kdo je oprávněn v této věci 
jednat, jaké jsou podmínky a postup při 
řešení, či kde a s kým mohou občané 
jednat např. u Magistrátu města Frýdku-
Místku, jsou zveřejněny na internetových 
stránkách magistrátu: 

http://www.frydekmistek.cz/prilohy/
TiskopisyPokyny/48/1396956777_vyda-
ni_obcanskeho_prukazu.doc

Tyto informace budou občanům, kteří 
nemají přístup k internetu, poskytnuty 
i v kanceláři Obecního úřadu Krmelín.

Co dělat, když… 
Vydání nového občanského průkazu



Zdeněk Matušík

KAMENICKé PRáCE

ul. Výstavní 398 • 739 24 Krmelín • mobil 602 705 466

• broušení starých pomníků a žuly
• zhotovení nových pomníků
• sekání písma, příseky, opravy
• veškeré betonáže a opravy kolem pomníků
• prodej lamp, váz a vitrín



Nabízíme široký sortiment úsporných, eko-

logických kotlů na tuhá paliva fi rmy Witkowski 

(PL) zal. r. 1984. Automatické kotle s přídavným 

vodním roštem se šnekovým nebo tlakovým 

podavačem na peletky, hnědé i černé uhlí, polo-

automatické kotle i klasické kotle. Záruka 5 let! 

Doprava zdarma! Servis a sklad náhradních dílů 

v ČR. Dodání náhradních dílů do 24 hod! Český 

fi remní zástupce. Více než 400 spokojených 

zákazníků po celé ČR. Navštivte naše web. 

stránky, kde se dozvíte více informací, nebo 

volejte pro bližší informace.

Automatické kotle (splňují emisní třídu 3, 4 – vhodné 
na dotace, poloautomaty, klasické kotle na tuhá paliva

Kvalita za rozumnou cenu! 
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

Možnost nákupu 
i na splátky!

Prodám řadový rodinný dům 
v Krmelíně 6+1, vhodný 

pro jedno i dvougenerační 
bydlení. SPĚCHÁ, 

volejte +420 605 257 356

Pronájem nových bytů 
v centru města Brušperka 

1+kk, 2+kk, 2+1.

tel. 702 808 690”

Certifi kováno v SZU Brno

ZEMNÍ a VÝKOPOVÉ PRÁCE 
(550 Kč/hod. bez DPH)

- výkopy základů pro domy, výkopy pro 
přípojky a kanalizace, bazény, jímky, 
žumpy 

- svahovou lžící lze provádět různé 
terénní úpravy, skrývky pod chodníky 
a zámkové dlažby

- bagr je vhodný k výkopům kolem 
domů a budov (je bez přesahu zádi)

DOPRAVA – nosnost 9 t   
(26 Kč/km bez DPH, 

600 Kč/hod. bez DPH)
- štěrky, písky, strusky, kamenivo, 

paliva…
- odvozy stavební suti na skládku, 

odvozy výkopové zeminy…

Jiří Fluksa 
Tel: 608 877 165 

Děkujeme panu Ing, Martinovi  Koval-
číkovi a Martinovi Balcarovi za darová-
ní a dovezení písku do pískoviště před 
OÚ. Písek byl testován a má certifikaci 
pro dětská hřiště (Institut pro testování 
a certifikaci, a. s. ATEST č. 4721106514)



POHYBOVÁ AMBULANCE
MGR. TEREZA ŘEŘICHOVÁ
Tel.: 773 232 803
• Vyřešte své problémy s pohybem 

a bolestí s FYZIOTERAPEUTEM 
- specialistou na pohybový systém 

• CVIČENÍ / MASÁŽ / KONZULTACE / KOREKCE ŠPATNÝCH 
POHYBOVÝCH NÁVYKŮ / TEJPOVÁNÍ - komplexní terapie 
vyřeší Váš problém a předchází jeho návratu

• Kde:  Dr. Martínka 186, Brušperk
• Kdy:  Po telefonické objednávce tel.: 773 232 803
• Cena:  200 Kč/30 min, tejpování 3 Kč/cm + 50 Kč vstup. vyš.
• Web: www.pohybova-ambulance.com
• FB:  www.facebook.com/pohybova.ambulance

Prodáváme: 
záclony, závěsy, bavlněnou 

metráž, garnýže, kolejničky, sys-

témy na římské rolety, japonské 

stěny

Nabízíme: 
šití záclon, závěsů na míru, šití 

dekorací, polštářů, ubrusů, 

povlečení, montáž závěsných 

systému a garnýži

Čalounění: židlí, křesel apod.

Zborovská Věra
Školní 2/82

739 24 Krmelín

Tel. 558 674 274

Mob. 774 402 310

verazborovska@seznam.cz

facebook – bytový textil - 

metráž

• Záclony • Závěsy
  • Čalounění
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sport

Turnaj v DOLEKOP
Dne 29. 8. 2015 se uskutečnil 0-tý roč-

ník fotbalového turnaje,,VDOLEKOP“. 
Slavnostního výkopu se ujala naše nej-
známější sportovní osobnost pán Vítěz-
slav Mácha. Turnaje se zúčastnili nakonec 
tři týmy. Hrálo se dvakrát po 10 minut ve 
složení mužstev 5+1. Rozhodčí p. Miro-
slav Vijačka se své funkce zhostil výtečně 
a měřil všem stejným metrem. Za krás-
ného počasí a podpoře diváků se na prv-
ním místě umístili krmelínští futsalisté 
ve složení Pavel Mácha, Leoš Havránek, 
Milan Turčík, Pavel Hrabovský, Radim 

Mácha, Jakub Pospíšil, David Redzina. 
Na druhém místě se umístilo družstvo 
házenkářů ve složení Petr Mácha, Jirka 
Bejoch, Robert Molnár, Jaroslav Šrubář, 
Filip Šrubář, Daniel Bartoň a Viktor Rubi-
na. A nakonec na pěkném třetím místě 
skončil tým pod názvem,,Krmelínský 
kopec“ ve složení – Marek Folta, Tomáš 
Jarolím, Pavel Holík, Petr Tatay, Richard 
Slavík, Jirka Boček a Tomáš Boček. Děku-
ji všem za účast a pevně doufám, že se 
zachová tento fotbalový turnaj o putovní 
pohár i pro příští roky. 

Ing. Marek Folta, 

foto Adam Hájek





Dobrovolní hasiči 
Foto: Lenka Kneblová





Prvňáčci
Foto: M. Vlčková (nahoře)

Foto: R. Tylečková


