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úvodník

Mezi námi, 

vážení spoluobčané, volné prázdnino-
vé dny měsíců července i srpna ubíhaly. 
Kromě táborů, rodinných dovolených, 
prázdnin u prarodičů se děti věnovaly 
sběru lesních plodů včetně hub, mnozí 
sledovali olympijské hry. Na výkony na-
šich sportovců jsme vždy oprávněně hrdi, 
za reprezentaci naší země jim děkujeme. 

Vzpomínám, jak jsme vždy sledovali 
sportovní výkony naší gymnastky paní 
Věry Čáslavské. Její sportovní zápole-
ní –prostná s hudebním doprovodem, 
bylo vystoupení jedinečné. V roce 1968 
po svém triumfu na olympiádě v Mexi-
ku, byla prohlášená nejlepší světovou 
gymnastkou. Stála v čele Olympijského 
výboru, věnovala se práci s mládeží. Vá-
žili jsme si i jejího morálního postoje, ze 
svých zásad neustoupila. Každý život je 
jedinečný, život paní Věry Čáslavské, kte-
rý se uzavřel dne 30.8.2016, byl životem 
obdivuhodným, ale ne vždy záviděníhod-
ným. K osobnosti naší přední gymnastky 
bychom se měli vracet jak v kruhu rodin-
ném, tak ve škole. Filosof Confucius řekl: 
„Na světě nám nepatří nic, jenom čas.“ 

Letošní školní rok začal ve čtvrtek 1.září. 
Především prvňáčci obdivují dosud nepo-
znané. Na školu se těšili a věřme, že se jim 
bude všechno ve škole líbit. Škola vzdělává 
a vychovává a víme, že jen nevzdělaní lidé 
uvěří všemu. Pedagogům našich škol přeji 

hodně úspěchů a našim dětem školu hrou, 
jak tomu učil J.A.Komenský. 

Počasí je stále velmi hezké, dny se ale 
pomalu krátí a první podzimní den bude 
22.9. Dle meteorologů má být i nadále tep-
lo, aby jablka na stromech dostala svá líčka 
a teplo potřebují i broskve a hrozny. Bude-li 
tomu tak, pak budou všichni spokojeni 
a na úrodu ze zahrad se budou těšit. 

Vážení občané, všechny Vás zveme 
na 13. ročník Jarmarku řemesel, který se 
koná dne 5.11.2016 v době 9.00 – 14.00 
hod. hod. v sále a na venkovních pro-
stranstvích Pohostinství Benátky. Tak 
jako v minulých letech se budete obdivo-
vat výrobkům žáků naší školy, výsledkům 
práce přítomných řemeslníků. Rádi se 
s Vámi setkáme a věřte, nebudete zkla-
maní. Těšíme se na Vás, jste to Vy, kteří 
vytvoříte sváteční atmosféru 13.Jarmarku 
řemesel. Děkujeme a těšíme se na Vás. 

Hezké dny babího léta, pohodu a hodně 
radosti Vám přeje Vaše Ludmila Adámková. 

Zpravodaj obce Krmelín - periodický tisk územního samosprávného celku vydává Obec  
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informace obce

3) Zastupitelstvo obce 
neschvaluje:
a) rozšíření programu o bod odvolání sta-

rosty

4) Zastupitelstvo obce ukládá:
a) Radě obce zpracovat rozpočtové opat-

ření na opravu místních komunikací 
zasažených kanalizací

b) panu starostovi předkládat zastupitel-
stvu obce zprávu o činnosti SMOPO

c) zveřejňovat veškeré smlouvy a výběrová 
řízení schválené radou obce

Velkoobjemový 
odpad

Připomínáme občanům, že poslední 
možnost likvidace velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu z domácnos-
tí v letošním roce budou občané mít 
v říjnu, a to:

•  pátek 2. 10. 2015, mobilní sběrna 
nebezpečného odpadu na parkoviš-
ti před hasičskou zbrojnicí, provoz-
ní doba od 12 do 17 hodin

•  sobota 3. 10. 2015, přemístění sběr-
ny nebezpečného odpadu na par-
koviště na Světlově vedle hostince, 
provozní doba od 8 do 12 hodin

•  sobota 3. 10. 2015, 8 – 12 hodin, 
rozmístění kontejnerů na velkoobje-
mový odpad na 7 stanovišť, včetně 1 
kontejneru na elektroodpad v areálu 
bývalé autolakovny na ulici Zahrad-
nické

A to na místech:
• ulice Stará cesta

• plocha za bývalou prodejnou potra-
vin, pod sokolským hřištěm (z ulice 
Brušperské)

• ulice Na Brodě – před budovou Čes-
kého svazu chovatelů

• ulice Záhumenní, v křižovatce s ulicí 
Paskovskou

• křižovatka ulic Školní, Světlovská 
a Za Křížem

• parkoviště u silnice I/58 vedle hos-
tince Na Světlově

• ulice Hajní

Poděkování za sběr 
plastových víček 

Před časem ve vašem Zpravodaji 
proběhla výzva ke sběru plastových 
víček, která můžete přinášet na obecní 
úřad Krmelín, a pomáhat tak našemu 
synovi Lukáškovi v boji s jeho nemocí. 
Sbírka probíhá již dva roky a podpoři-
lo ji mnoho vašich obyvatel. Nasbíra-
ná víčka jsou pravidelně odvážena do 
výkupu a díky těmto finančním zdro-
jům podstoupil Lukášek v lednu 2015 
měsíční rehabilitaci v lázních Klim-
kovice. Intenzivní cvičení Lukáškovi 
prospívá, je více stabilní a lépe koordi-
nuje tělo. Viditelné pokroky nás moti-
vují nadále ve sběru plastových víček 
pokračovat. Na další finančně náklad-
nou rehabilitaci se Lukášek chystá na 
podzim.

Chtěli bychom všem obyvatelům 
Krmelína moc a moc poděkovat. Více 
informací o Lukáškovi a jeho léčbě získá-
te na www.lukasjendrulek.webnode.cz

Marcela a Petr Jendrulkovi, 
rodiče Lukáška

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 28.06.2016 v Obecním domě 

1. Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí:

a) Kontrolu usnesení z 12. zasedání za-
stupitelstva obce.

b) Informaci o dění v obci od 12. zasedání 
zastupitelstva obce.

c) Informaci Ing. arch. Ludmily Koneč-
né o pořízení nového územního plánu 
obce

d) závěrečný účet včetně zprávy o vý-
sledcích přezkumu hospodaření 
dobrovolného svazku obcí povodí 
Ondřejnice, K náměstí 22, 739 44 
Brušperk, za rok 2015 a projednání 
závěrečného účtu uzavírá vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením, 
a to bez výhrad. 

e) Projednání zápisu z 9. a 10. schůze 
kontrolního výboru

f) Projednání zápisu z 5. a 6 . schůze fi-
nančního výboru

g) Informaci o dílčím posouzení vlivu 
na životní prostředí – ovzduší a hluk 
– skladového areálu v obci Krmelín 
včetně samostatných studií

2. Zastupitelstvo obce 
schvaluje

a) Celoroční hospodaření obce a závěreč-
ný účet obce za rok 2015 včetně zprávy 
kontrolní skupiny KÚ MSK  v Ostravě 
o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2015 bez výhrad

b) Bezúročnou půjčku ve výši 500 000,-Kč 
se splatností 10 let pro Římskokatolic-
kou farnost Stará Bělá

c) Směnu pozemků mezi obcí Krmelín – 
účastník č. 1 a firmou ČEZ Distribuce, a.s.

 Teplická 874/8, Děčín IV – Podmok-
ly – účastník č.2. Geometrickým plá-
nem č. 1586 – 02/2015 byla zaměřena 
skutečná poloha objektu technického 
vybavení: 

• díl „a“ p. č. 2913/2 spolu s dílem „b“ 
p. č. 2913/3 tvoří nyní p. č. 2913/2 o vý-
měře 25m2 

• díl „e“ p. č. 2913/2 spolu s dílem „f“ 
p. č. 2913/3 tvoří nyní p. č. 2913/6 o vý-
měře 6m2

• díl „d“ p. č. 2913/2 spolu s dílem „c“ 
p. č. 2913/3 tvoří nyní p. č. 2913/3 o vý-
měře 5m2, vše v k. ú. Stará Ves nad 
Ondřejnicí.

Touto směnou se stává: 
• účastník 1 vlastníkem dílu „b“ 

p. č. 2913/3, který spolu s dílem „a“ 
p. č. 1913/2 tvoří p. č. 2913/2 o výměře 
25m2

• účastník č. 2 vlastníkem dílu „e“ 
p. č. 2913/2, který spolu s dílem „f“ 
č. 2913/3 tvoří p. č. 2913/6 o výmě-
ře 6 m2 a dílu „d“ p. č. 2913/2, který 
spolu s dílem „c“ p. č. 2913/3 tvoří 
p. č. 2913/3 o výměře 5m2 kde cena 
1 m2 pozemku v majetku obce činí 
300,54 Kč 

3. Zastupitelstvo obce 
neschvaluje

Prodej pozemku parc. č. 1227 o výměře 
1462 m2 v k.ú. Krmelín firmě Mega-Sun 
Property s.r.o., Mitrovická 128/66, Ost-
rava – Stará Bělá
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informace obce

3) Zastupitelstvo obce 
neschvaluje:
a) rozšíření programu o bod odvolání sta-

rosty

4) Zastupitelstvo obce ukládá:
a) Radě obce zpracovat rozpočtové opat-

ření na opravu místních komunikací 
zasažených kanalizací

b) panu starostovi předkládat zastupitel-
stvu obce zprávu o činnosti SMOPO

c) zveřejňovat veškeré smlouvy a výběrová 
řízení schválené radou obce

Velkoobjemový 
odpad

Připomínáme občanům, že poslední 
možnost likvidace velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu z domácnos-
tí v letošním roce budou občané mít 
v říjnu, a to:

•  pátek 2. 10. 2015, mobilní sběrna 
nebezpečného odpadu na parkoviš-
ti před hasičskou zbrojnicí, provoz-
ní doba od 12 do 17 hodin

•  sobota 3. 10. 2015, přemístění sběr-
ny nebezpečného odpadu na par-
koviště na Světlově vedle hostince, 
provozní doba od 8 do 12 hodin

•  sobota 3. 10. 2015, 8 – 12 hodin, 
rozmístění kontejnerů na velkoobje-
mový odpad na 7 stanovišť, včetně 1 
kontejneru na elektroodpad v areálu 
bývalé autolakovny na ulici Zahrad-
nické

A to na místech:
• ulice Stará cesta

• plocha za bývalou prodejnou potra-
vin, pod sokolským hřištěm (z ulice 
Brušperské)

• ulice Na Brodě – před budovou Čes-
kého svazu chovatelů

• ulice Záhumenní, v křižovatce s ulicí 
Paskovskou

• křižovatka ulic Školní, Světlovská 
a Za Křížem

• parkoviště u silnice I/58 vedle hos-
tince Na Světlově

• ulice Hajní

Poděkování za sběr 
plastových víček 

Před časem ve vašem Zpravodaji 
proběhla výzva ke sběru plastových 
víček, která můžete přinášet na obecní 
úřad Krmelín, a pomáhat tak našemu 
synovi Lukáškovi v boji s jeho nemocí. 
Sbírka probíhá již dva roky a podpoři-
lo ji mnoho vašich obyvatel. Nasbíra-
ná víčka jsou pravidelně odvážena do 
výkupu a díky těmto finančním zdro-
jům podstoupil Lukášek v lednu 2015 
měsíční rehabilitaci v lázních Klim-
kovice. Intenzivní cvičení Lukáškovi 
prospívá, je více stabilní a lépe koordi-
nuje tělo. Viditelné pokroky nás moti-
vují nadále ve sběru plastových víček 
pokračovat. Na další finančně náklad-
nou rehabilitaci se Lukášek chystá na 
podzim.

Chtěli bychom všem obyvatelům 
Krmelína moc a moc poděkovat. Více 
informací o Lukáškovi a jeho léčbě získá-
te na www.lukasjendrulek.webnode.cz

Marcela a Petr Jendrulkovi, 
rodiče Lukáška

informace obce

4. Zastupitelstvo obce ukládá
a) Finančnímu výboru do příštího zastupi-

telstva obce zpracovat závěr z 5. schůze 
finančního výboru

b) radě zaujmout stanovisko k problema-
tice AG.

c) Předložit smluvní vztah pro právní služ-
by pro potřeby obce

Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 27.05.2016 v Obecním domě 

1. Zastupitelstvo obce bere 
na vědomí

a) Kontrolu usnesení z 13. zasedání za-
stupitelstva obce.

b) Informaci o dění v obci od 13. zasedání 
zastupitelstva obce.

c) Projednání zápisu z 11. schůze kont-
rolního výboru. 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zásady pro tvorbu a používání Sociál-

ního fondu obce Krmelín.

3. Zastupitelstvo obce 
neschvaluje

a) 1. odstavec usnesení z pokračování 
11. schůze KV dne 11.7.2016

b) Vyhrazení si schvalování smluv o ná-
jmech nebytových prostor

c) Zřízení výboru „Redakční rada Zpra-
vodaje“, volbu jeho předsedy a dalších 
členů

d) Stanovování hodnotících kritérií u ve-
řejných zakázek a náležitostí zadávacích 
dokumentací obce architektku součas-
ného Územního plánu paní Ing. arch. 
Ludmilu Konečnou.

4. Zastupitelstvo obce ukládá
a) Členům zastupitelstva vyhlásit anketu 

v rámci tvorby nového územního plánu.
b) Svolat informační schůzku zastupitelů 

s Ing. arch. Pavlem Kleinem – termín 
bude oznámen elektronicky.

c) Uvádět autora u zadávacích dokumen-
tací na veřejné zakázky.

d) Ing. Kovalčíkové oslovit fakultu archi-
tektury VŠB na vypracování návrhu 
úpravy prostranství před OÚ.

ANKETA  
– PRŮMYSLOVÉ/SKLADOVACÍ HALY KRMELÍN

Souhlasíte s tím, aby Obec Krmelín v samostatné působnosti podnikla veškeré právní 
kroky k tomu, aby nedošlo k výstavbě jakéhokoliv objektu průmyslové výroby nebo 
skladování na pozemcích parc. č. 1207, 1214 a 1228 v katastrálním území Krmelín?

Vážení občané,
zastupitelé Obce Krmelín se rozhodli uspořádat anketu k důležité otázce související 

s dalším životem obce a požádat Vás o vyjádření názoru. Konání ankety bude v termínu 
voleb do zastupitelstev krajů, tedy ve dnech 7. 10. – 8. 10. 2016. 
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Zastupitelstvo obce se v roce 2015 do-
vědělo o chystané investici v lokalitě mezi 
ulicemi Staroveská a U Paleska, na ploše 
mezi dnešními fotovoltaickými elektrárna-
mi. Záměrem investora je nejspíše výstav-
ba skladovacích nebo průmyslových hal. 
V zatím předložené variantě se jedná o 3 
haly o celkové rozloze 9 000 m2, vysoké 
9 metrů. 

Zastupitelé se věcí opakovaně zabývali 
s tím, že většinový názor je veden obavami 
z negativních vlivů zamýšlených staveb, 
když panují obavy především z navazující 
dopravy, hluku a znečištění ovzduší, vše 
spojené s provozem objektů včetně vytá-
pění a s navazující dopravou. Podstatné 
je, že záměr má být umístěn v oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší a došlo by tak 
k vytvoření nového zdroje znečišťování 
ovzduší a zvýšené hlukové zátěže. Stavby 
by tedy mohly negativně působit na kva-
litu ovzduší a pohodu bydlení v Krmelíně 
a přilehlém okolí. 

Obec Krmelín není vlastníkem dotče-
ných pozemků a nerozhoduje o umístění 
staveb, tuto pravomoc nemá. Zamýšleným 
stavbám však může bránit jako účastník 
řízení na úseku zákona o posuzování vlivu 
na životné prostředí, stavebního zákona, 
zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu a dalších. 

Druhou možností je změna územního 
plánu obce Krmelín, která však v součas-
nosti nemá podporu zastupitelstva obce 
vzhledem k možným finančním náhradám 
investorovi.  

Zastupitelstvo obce by rádo znalo názor 
občanů na popsanou problematiku a roz-
hodlo se uspořádat anketu, kde všichni 
občané obce od 15 let věku mohou vyjád-
řit svůj postoj. Výsledky ankety pomohou 
zastupitelům obce při jejich rozhodování 
a při jednání s investorem. Pokud má ně-

kdo z občanů konkrétní podnět k popsané 
věci, může se mimo anketu obrátit přímo 
na Obec Krmelín. 

Dne 6. října 2016 v 18:00 hodin pořádá 
Obec Krmelín v Restauraci Na Benátkách 
besedu k novému územnímu plánu obce, 
kde bude, mimo jiné, možné probrat také 
problematiku chystané investice v lokalitě 
mezi ulicemi Staroveská a U Paleska. 

Pravidla hlasování v anketě

Hlasování v anketě proběhne v termí-
nu pátek  7. října 2016 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin, tedy v době 
voleb do zastupitelstev krajů, podle voleb-
ních okrsků a v místě hlasování. V anketě 
může hlasovat občan Obce Krmelín, kte-
rý nejpozději druhý den konání ankety 
dosáhne věku nejméně 15 let a je přihlá-
šen k trvalému pobytu v Obci Krmelín. 
Občané hlasují podle okrsků, ke kterým 
jsou příslušní ve volbách, totéž se týká také 
nezletilých účastníků ankety. Hlasování 
v anketě probíhá mimo volby, jedná se 
o samostatnou akci Obce Krmelín. Hla-
sující v anketě je povinen předložit před 
vydáním anketního lístku platný občanský 
průkaz, nebo cestovní pas České republi-
ky, jinak mu nebude anketní lístek vydán 
a nebude mu umožněno hlasování. Po 
úpravě anketního lístku jej může vložit 
do zapečetěné urny určené pro hlasování 
v anketě.

Anketní lístky 

Anketní lístek bude vytištěn na papíru 
formátu jedné třetiny A 4 a mimo text an-
ketní otázky bude opatřen otiskem razítka 
Obce Krmelín. Anketní lístek obdržíte až 
před hlasováním. Na anketním lístku bude 
vytištěno:
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Souhlasíte s tím, aby Obec Krmelín v samostatné působnosti podnikla veškeré právní 
kroky k tomu, aby nedošlo k výstavbě jakéhokoliv objektu průmyslové výroby nebo 
skladování na pozemcích parc. č. 1207, 1214 a 1228 v katastrálním území Krmelín?

 ANO     NE

svůj názor prosím vyjádřete zakroužkováním jedné z odpovědí

Pokud tedy budete chtít, aby Obec Krmelín aktivně bránila stavbám, zakroužkujte ANO. 
Pokud si nepřejete, aby Obec Krmelín aktivně bránila stavbám, zakroužkujte NE.

 Děkujeme za spolupráci na dalším směřování naší krásné obce!
Vaši zastupitelé

Malé zamyšlení 

Sedím na krmelínském kopci. Tráva je oro-
sená, vesnice se probouzí do nového rána. 
Občas někde zaštěká pes. V dáli se ozývá 
kokrhání. Kousek ode mě řehtá kůň. Je to 
nádhera dívat se na lány polí, na zelené lesy, 
na louky, na střechy domů a na věžičku kos-
tela. Žije se nám zde hezky a dobře, říkám si. 

Jako dítě jsem si hrávala v Kašparově no-
havici -  v malém blaťáku, na konci Cigánky, 
kde jsme chytali žáby a pulce. Hodně času 
jsme trávili v lese, na polích v kupě slámy. 
Kdybych to vyprávěla dětem, asi by se jen 
shovívavě usmály a zařadily mě, tak jak se 
to dnes ve škole učí, již dnes, do kategorie se-
niorů …Dnes skoro všichni máme  Playstati-
on, Nintendo eller X- box, surround-sound, 
počítače, internet, chatrooms, v telce více jak 
100 televizních kanálů, internet v mobilu 
a sociální sítě, chat po Skype, hry v table-
tu a hudbu ve sluchátkách…..Technika se 
zastavit nedá a my si na ni rádi zvykáme. 

Kam se naše obec bude ubírat dál? Roz-
hodneme se pro živější cestovní i průmy-

slový ruch nebo naopak se přikloníme 
k rozvoji ekologické stability našeho ven-
kova a krajiny? Tak o tom v říjnu rozhodne 
každý z nás. Ano, každý. Haly ve smíše-
né- průmyslové zóně být nemusí anebo 
zůstanou. Je to na nás. Tato hezká lokalita 
může být využita úplně jinak a může při 
tom zapadat do rázu krajiny, do přírody, 
o kterou nám jde především. Žádná stavba 
by neměla negativně ovlivnit naše prostředí, 
ve kterém žijeme. Stěžejní je vždy územní 
plán, pak územní souhlas a stavební povo-
lení. Ale nikdy nesmí dojít k dotčení práv 
účastníků řízení, kteří by se proti takovéto 
situaci dokázali vymezit. 

Dnes nám dávají zastupitelé obce mož-
nost spolu rozhodnout o tom, jak bude naše 
vesnice v budoucnu vypadat a jakým smě-
rem se bude ubírat. Pokud se většina z nás 
a to i těch, kterým bylo 15, a mají občanský 
průkaz, zapojí do Ankety, bude brán názor 
nás, obyvatel, na zřetel. Zastupitelé přislíbili 
tento postoj respektovat.

Neznalost zákona neomlouvá aneb o tom, kam bude směřovat naše obec 
rozhodneme my sami svým osobním přístupem za pár dnů….
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Aktuální informace k volbám 
Oznámení o době a místě konání vo-

leb do zastupitelstva Moravskoslezského 
kraje v obci Krmelín

Starosta obce Krmelín podle § 27 odst. 
1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :

1. Volby do zastupitelstva kraje Morav-
skoslezského se uskuteční v pátek dne 
07.10.2016 od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 08.10.2016 od 8.00 do 
14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v suterénu Haly TJ 
Sokol, ul. Brušperská, Krmelín čp. 72
pro voliče podle místa, kde jsou přihláše-
ni k trvalému pobytu: 
ulice Benátská, Bělská, Brušperská, Foj-
tská, Hraniční, Kolmá, Kostelní, Lípo-
vá, Místní, Na Brodě, Na Cigánce, Na 
Mečník, Na Nový svět, Na Rybníčku, Na 
Skalce, Na Svahu, Nad Hvozdem, Pas-
kovská, Polní, Spojná, Starodvorská, Sta-
rá cesta, Školní, U Paleska, Včelařská, 

Vodárenská, Zahradnická, Záhumenní, 
Za Křížem, Zdravotní
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v hostinci Na Světlo-
vě, ul. Staroveská, Krmelín čp. 137
pro voliče podle místa, kde jsou přihláše-
ni k trvalému pobytu:
Boční, Hajní, Konečná, Krátká, Květná, 
Lomená, Luční, Lyskova, Na Zátiší, Nová, 
Okrajní, Plk. Vávry, Proskovická, Příč-
ná, Rovná, Řadová, Slunná, Staroveská, 
Světlovská, U Černého lesa, U Kapličky, 
U Pískovny, V Březince, Vilová, Výstavní, 
V Zahradách.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 

kdy prokáže při hlasování svoji totož-
nost a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky). Ne-
prokáže-li uvedené skutečnosti stano-
venými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb volič může obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti. 

Aktuální informace k volbám jsou zve-
řejněny na webových stránkách Minis-

Může dojít k souladu jak v zájmu vlastní-
ka, tak v zájmu nás, občanů ve vyváženém 
poměru k situaci, že budou respektována naše 
práva tak, abychom zde mohli rozumně žít 
a bydlet. Nebo umožníme vytvořit podmín-
ky pro rozvoj průmyslu a podnikání a dáme 
zelenou třeba k pozdější výstavbě stavební 
firmy, cementárny, dřevozpracující firmy, 
autodopravy, prostě čehokoli. Stačí pak jen 
územní souhlas a zóna se může rozvíjet. Ane-

bo si řekneme, ubereme rozpočtu naší obce 
kus financí a pozemek odkoupíme. Můžeme 
také jednat s investorem o změně záměru 
výstavby…vše je možné.

Anketní lístky se budou dávat u voleb. 
Bude záležet na našem postoji. Pokud při-
jdeme, můžeme se sami vyjádřit, jakou cestou 
se vydáme.     

Členka redakční rady Táňa Trojanová.
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terstva vnitra ČR www.mvcr.cz, http://
www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do- 
-zastupitelstev-kraju.aspx

Žádost o vydání voličského průkazu 
naleznete na webových stránkách obce 
Krmelín: http://www.krmelin.cz/titulni-
-strana/aktuality/

Konec lhůty pro písemné doručení 
žádosti v listinné podobě s ověřeným 
podpisem voliče, v elektronické podobě 
podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo v elektronické 

podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky je 30. září 2016.

Konec lhůty pro osobní podání žádosti 
je 5. října 2016, 16.00 hodin.

Organizačně-technické zabezpečení  
voleb v obci Krmelín:
Ing. Václav Zezulka, tel. 558 674 085, 
724 135 569, email: zezulka@krmelin.cz, 
krmelin@krmelin.cz
Hana Plačková, tel. 558 637 911, 558 674 046, 
email: plackova@krmelin.cz 

Z činnosti hasičů  
MSL mladých hasičů 
a Beskydská liga 

Mladí hasiči mají v letošním ročníku 
15 soutěží, zařazených do ligy. Do konce 
jim zbývá absolvovat ještě 3 soutěže. Je-
jich výsledky ve srovnání s minulými léty 
se v poslední době lepší, což je dobrým 
znamením do budoucna. Družstva letos 
opět soutěží s bývalým zásahovým strojem 
dospělých, a se silnějším strojem již tak 
nezaostávají za ostatními sbory, rovněž se 
vylepšuje jejich sehranost, také zásluhou 
nové posily vedoucích mládeže Jiřího Bed-
náře, dříve působícího v Jistebníku. Časy 
se obecně v lize mezi družstvy zrychlují, 
u mladších družstev na vedoucích místech 
jsou na hranici 13,25 s, starší žáci, a to 
útok mají obtížnější dosahují až na časů 
11,62 s a 12,24 s. Naše družstva dosáhla 
nejlepších časů, mladší 17,02 s v Hnojníku 
a starší 14.09 s v Oprechticích. Po 12 od-
běhnutých kolech MSL jsou obě družstva 
shodně na 8. průběžné pozici ( mladší z 18 
a starší ze 14 družstev v lize). 

Letošní ročník Beskydské ligy, kde 
soutěží družstvo mužů a +35 let, není 

pro naše družstva nijak úspěšný, zatím 
mužům patří předposlední pozice a nad 
35 let jsou poslední. O jejích působení 
v BL více v příštím čísle.   

Požární sport 

V současné době kromě žákovských 
kolektivů ve sboru nepůsobí družstvo 
dorostu a tak jedinou členkou, která 
se tomuto odvětví věnuje, je Dominika 
Ručková, ale zase na úrovni, která pře-
kračuje hranice okresu a kraje. Jelikož 
ve sboru nemáme potřebné podmínky, 
připravuje se v tréninkové skupině pod 

foto: Lenka Kneblová
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vedením Jiřího Mechla. Na okresním kole 
15.5.2016 ve skalickém dresu zvítězila 
v běhu na 100 m překážek a postoupila 
se Skalicí do kola krajského. Tam se spo-
lečně se skalickými holkami neztratila, 
když obsadila v běhu na 100 m časem 
18,73 s 10. místo z 88 závodnic. Celkově 
sice skončily až třetí, přesto si vybojovala 
postup na MČR do Brna 26.-28.8.2016. 
Tam už se jí tak nedařilo a skončila až 
na chvostu startovního pole. Kromě po-
stupových soutěží se zúčastnila několika 
závodů v seriálu českého poháru na 100 
m. Tam a snad i výsledky na krajském 
kole na sebe více upozornila, až se do-
stala do hledáčku trenérů reprezentace 
ČR. V pátek 27. 5. v Ostravě se konala 
konference Mezinárodní sportovní fe-
derace hasičů a záchranářů, která jako 
řešení mimořádné situace ohledně ko-
nání Mistrovství světa v požárním sportu 
mužů, žen a dorostu 2016 odsouhlasila 
konání MS v těchto kategoriích v termínu 
14.-21. 8. 2016 v Ostravě. Pořadatelská 
země dostala možnost postavit v každé 
kategorii dvě družstva. Dominika byla 
pozvána do reprezentace ČR, kde stala 
členkou B týmu. I když tým závodil mimo 
soutěž, jako členka pomohla v běhu na 
100 m (obsadila 27. místo ze všech 58 zá-
vodnic), ve štafetě na 2. úseku a v útoku 
na koši k 5. místu v neoficiálním pořadí. 

Ti, co se byli v Ostravě podívat, mohli 
vidět nové světové rekordy, mistry světa, 
radost z vítězství i přátelskou sportovní 
atmosféru. I nadále se bude připravovat 
s reprezentací ČR, kdy se bude učit novou 
disciplínu výstup na věž a mít možnost 
prosadit se třeba i do A týmu.  

Letní slavnost 

Hlavní událostí léta bylo uskutečnění 
letní slavnosti, pořádané po 5 letech ke 
120. výročí založení sboru. V sobotu 20.8. 
2016 začala slavnost od 15 hod. výstavou 
hasičských vozidel SDH Krmelín Tatra 
Terrno a Mercedes Sprinter 4x4, z HZS 
FM dorazily velkoobjemová cisterna 
a požární žebřík s plošinou Bronto, který 
může zasahovat až do výšky 40 m. Z tech-
nického vybavení si návštěvníci mohli 
prohlédnout zásahové obleky pro běžné 
zásahy a do žáru, nářadí  a stříkačku PS8, 
která se dostala na světlo právě po 5 le-
tech. V průběhu akce se vytvořila akční 
skupinka našich členů a příznivců, která 
nejprve debatovala o stroji, ale pak přešla 
k akci a za společného úsilí, technického 
a fyzického, se jí podařilo stroj po letech 
opět nastartovat. Ukázku požárního úto-
ku si připravil kolektiv mladších žáků, 
který využil domácích podmínek a hned 
dvakrát předvedl rodičům i návštěvní-

foto: Ing. Yveta Kovalčíková
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kům svoje dovednosti. Děti si mohly za-
soutěžit hodem na cíl, rozvinout hadice 
na hasičské kuželky a shodit plechovky 
džberovou stříkačkou. Ty starší a jejich 
rodiče stříleli na terče ze vzduchovky. 
Lidem byla představena ukázka soutěží 
TFA a několik lidí si těžkosti překážek 
a trati vyzkoušet. Závěr odpolední části, 
toužebně očekávaný dětmi, proměnil část 
hřiště, vytvořením lehlé pěny, ve sněhové 
království, v husté pěně se ztrácely děti, 
rodiče i technika. Kdo měl dost, mohl 
se vykoupat v kádi nebo nechat ostří-
kat z tlakové proudnice a některé děti, 
ač umyté, do pěny vlezly znovu. Večerní 
část slavnosti patřila moderátoru rádia 
Čas Aleši Šklubalovi a skupině HEC, kte-
rá starými i aktuálními hity donutila lidi 
nesedět a bavit se do konce. 

Výlety na kole 

Jediným výletem o prázdninách byl 
výšlap k přehradě Žermanice s koupáním 
a návštěva Pivovaru Koníček ve Vojkovi-
cích.  

Zásahová jednotka 

Moc práce v poslední době neměla, 
její hlavní činností byly technické zásahy, 
čerpání vody, řezání stromů a oproti loň-
skému roce ubylo likvidací nebezpečného 
hmyzu. 

Veškeré dění ve sboru je zveřejňová-
no na internetových stránkách spolku na 
adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete 
informace články, fotografie, odkazy na 
videa a další.  

Plánované akce  

25. 11. -  pátek od 18 hodin -  rozsví-
cení Vánočního stromu obce Krmelín 
u Hasičského domu spojené s kultur-
ním programem ve spolupráci se ZŠ 
a Unií rodičů při ZŠ 

prosinec – Výroční valná hromada 
ke 120. výročí založení SDH. 

                 
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín    

hasiči

foto: Lenka Kneblová
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Něco o chovatelích 
Chovatelé pracovali na zvelebení svého 

střediska. Upravili zadní část pro parko-
vání během výstavy a zprovoznili míst-
nost pro prodej piva, limonád a něčeho 
tvrdšího. Je tam položená dlažba a dělaný 
obklad. Také jsme zavedli vodu a napojili 
průtokový ohřívač. Dále jsme připravili 
na 3.- 4.září místní výstavu i s grilováním, 
na kterou jsme pozvali širokou veřejnost. 
Bylo vystaveno 90 ks králíků, 27 klecí drů-
beže, 51 ks holubů a zároveň proběhla 
výstavka mysliveckých trofejí. V minulém 
zpravodaji jsem psal, že se členka chova-
telského kroužku Nikola Vávrů zúčastní 
Národního kola Olympiády mladých cho-

vatelů. Soutěžila v oboru králík 1. věková 
kategorie a umístila se na pěkném 5. mís-
tě. Jako okres Frýdek-Místek se umístil na 

11. místě v republice. Myslím si, že to je 
dobrá propagace jak okresu, tak i organi-
zace ČSCH ZO Krmelín a i obce. Doufám, 
že se kroužek nerozpadne a příští rok se 
umístíme ještě lépe. Kroužek bude po-
kračovat od poloviny září. Doufám, že ti, 
kteří jej navštěvovali, budou pokračovat. 
Zájemci o kroužek se mohou informovat 
na telefonním čísle 734 410 502, nebo 
ústně u Miroslava Klimeše. 

Za ZOČSCH   Miroslav Klimeš, předseda

foto: Taťána Šimečková

foto: Taťána Šimečková

foto: Ing. Yveta Kovalčíková
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Zahrádkáři informují
Tak se nám to 

nakonec povedlo 
a moštovací sezona 
mohla začít podle 
plánu. 

Píšeme o dra-
matickém zprovoz-
nění našeho dnes 
již historického 
lisu, který vyžado-
val zásadní opravu 
hydraulické části. 
Nakonec se nám 
to ve spolupráci s firmou PKS po něko-
lika pokusech podařilo a moštování jsme 
mohli zahájit podle plánu ještě v posled-
ním prázdninovém týdnu. Moštujeme 
jako obvykle v sobotu dopoledne od 8.00 
hod. do 11.00 hod. , v říjnu, nebo podle 
zájmu, už v průběhu září rozšíříme moš-
tovací den na středu od 15.00 do 18.00 
hod. Individuálně, při větším množství 
(cca 250kg a víc), je možno domluvit se 
s p. Josefem Havránkem, tel.736 628 444 
, nebo p. Mir. Kvitou, tel. 605 768 503.
Cena za 1l vymoštovaného ovoce je 3 Kč 
pro členy MO zahr. svazu a 4 Kč pro 
ostatní zájemce. 

Mimo příprav na vlastní moštování 
jsme provedli další vylepšení prostor 
moštárny. Vybudovalo se nové sociál-
ní zařízení spolu s kanalizační přípoj-
kou a zrenovovala se klubovní místnost 
včetně položení nové podlahové krytiny. 
Tyto práce se provedly z části svépomocí 
a z vlastních zdrojů, z části jsou náklady 
pokryté dotací od OÚ Krmelín. 

Vlastní zahrádkářská činnost byla, 
i z dříve popsaných důvodů, poněkud 
omezena, nicméně jsme se pravidelně 
zúčastňovali společných schůzek se za-

foto: Ing. Yveta Kovalčíková

hrádkáři z regionu Povodí  Ondřejnice 
a organizačně připravovali akce, které 
chceme uskutečnit v rámci podzimní 
sezony. Dne 21. září se uskutečnila od-
borná přednáška na téma o pěstování 
sloupcovitých dřevin, což je momentálně 
největší hit v oblasti ovocnářství, dopl-
něna praktickými radami jak si počínat 
a na co si dát pozor při nákupech pod-
zimní výsadby. 25. září pak plánujeme 
autobusový zájezd do Náměšti na Hané 
a do Čech pod Kosířem s programem 
návštěvy zámků a návštěvou prodejny 
s výstavní plochou zahradních úprav 
přírodních jezírek . 

Ve spolupráci se zahrádkáři regionu 
Povodí Ondřejnice se uskuteční 2.října 
společný zájezd do Rakové na Sloven-
sku, kde se koná regionální výstava 
ovoce v rámci oslav 50. výročí založe-
ní jejich organizace. 7.-10.října se pak 
uskuteční společná výstava ovoce ve 
Staříči. O všech těchto akcích budeme 
včas informovat všechny členy i veřej-
nost prostřednictvím obecního rozhlasu, 
případně osobním pozváním a budeme 
se těšit na vaši aktivní účast. 

Ing. Jaromír Havránek
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Prázdninová činnost  Klubu Seniorů
V  červenci  jsme žili sportovním du-

chem, s dobrou  náladou a elánem. Nej-
zapálenější  z  nás nastoupili s vervou 
a zápalem sobě vlastním ke hře bowlingu 
u Hodže, další příznivci přišli fandit. At-
mosféra  byla báječná a  výkony byly růz-
norodé. Manželé Havránkovi připravili 
za spolupráce členů Klubu,opékání špízu 
na grilu na krmelínském kopci. Občerst-
vení zajistila J. Hudečková. Vůně masa se 
linula  krajem a kouř z grilu všem dělal 
chutě ještě dříve, než byl špíz naservíro-
ván. K dobré náladě hrál na harmoniku  
J.Vijačka , kterého doprovázelo pěvecké  
duo, M. Kubičková  a R. Grutman. Tento-
krát jsme nepotřebovali dovoz ani odvoz 
autem hasičského sboru. V  rámci „buď 
fit“ dorazili skoro všichni  po svých. Ně-
které dovezli rodinní  příslušníci. 

Srpen se nesl v duchu krásného léta 
a jako již každoročně s opékáním selete  
na terase restaurace Nautilus. V rámci 
této úspěšné akce byly pozvány všechny 
spřátelené Kluby, které se v hojném počtu 
zúčastnily. Děvčata pod vedením V. Kvas-
nicové napekla koláče, točilo se kolo štěstí 
a pro dobrou náladu hrála hudba Krme-
lanka pod vedením J. Kovala.

Zájezdová činnost     

V květnu  jsme zamířili  do Zlínského 
kraje,  na zámek v Buchlovicích. Obdi-
vovali jsme  barokní klenot mezi šlech-
tickými  sídly. Nádherné byly zámecké 
interiéry. Učarovala nám zámecká ital-
ská barokní  zahrada i krásně upravené 
náměstí. Zavítali jsme také na farnost 
olomoucké arcidiecéze na Velehradskou 
basiliku, která je  známá svým tajemným 
světlem. Bazilika Nanebevzetí Panny Ma-
rie a Svatého Cyrila  a Metoděje na nás 

zapůsobila svým poutním místem, které 
je jedno z nejvýznamnějších u nás. Mnozí 
zde zavítali poprvé. Výklad byl zajímavý 
stejně jako celá prohlídka. Okouzlila nás 
kaple Cyrilka z poloviny 13.století, zaujala 
nás plastika sv. Valentýna i sousoší sv. Ro-
zalie. Velmi zajímavá  byla prohlídka v ke-
ramičce  Tupesy. V muzeu nás překvapila 
titěrná práce s výrobou tradiční moravské 
majoliky. Prošli jsme si  v muzeu celou 
výrobou od plavení jílových hlín, přes to-
čení na hrnčířském  kruhu až po malování  
a  výpal v peci. Zajímavá byly odnáška 
s ukázkou malby . Suvenýrů tu bylo to-
lik, že oči nevěděly zda koupit hrníček, 
džbán,  konvici či misku nebo zvoneček… 
Botanická a sladkovodní expozice Živá 
voda  Modrá je úžasné místo, na čemž 
jsme se všichni shodli. Tunel, který je oje-
dinělý  v rámci celé Evropy nás  překvapil. 
Je v hloubce 3,5m pod  vodní hladinou, 
má délku 8m a šířku 2m. Viděli jsme zde 
ryby chladných  vod, horských potoků  
a řek. Také jsme si prohlédli velké ryby 
i dravce. Například i vyzu velkou, největ-
ší sladkovodní  rybu světa.  Také jsme si 
prohlédli bylinkovou zahradu. Paní Aleně 
Perdulové  patří dík za zajištění tohoto 
zdařilého zájezdu. 

V srpnu jsme také zavítali do Kunína 
u Nového Jičína, kde jsme si prohlédli ba-
rokní klenot se zámeckým  parkem. Ve 
Valašském Meziříčí  jsme si zavzpomínali 
při prohlídce na tkalcovské vybavení na 
dobu,  kdy tkadleny  tkaly ručně koberce. 
V kobercové dílně  byly ukázky řezání  vlny 
a  vázání, zaujala nás práce restauratérů  
a krásná byla výstava v expozici gobelínů. 
Zaujala na první pohled tapisérie nazvaná 
Česká cesta. Na  Bílé jsme měli zajištěné 
posezení. Počasí přálo i  houbařům a tak 

spolky
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někteří vyšli do lesů na houby, jiní  jen 
tak na procházku, ostatní zůstali u  zpěvu  
s harmonikou, kde jsme se dobře bavili.17 
našich členů přijalo  pozvání do Kozlovic. 

Tentokrát na opékání párků a na guláš, 
který připravily členky Klubu.

Za Klub seniorů Svatava Hronová  

PŘIPRAVUJEME: 
září – čtvrteční posezení  u harmoniky s kolem štěstí 

říjen – zájezd do Hodonína,Strážnice, kde navštívíme vinný sklípek, skanzen, 
muzeum, korunovační klenoty

 – křeslo pro hosta s paní Marcelou Veselovskou - o první pomoci 

 – čtvrteční posezení  s cimbálovkou 

listopad – film a výklad s cestovatelem  ing. Homolou 

prosinec – mikulášské posezení s programem, předvánoční koleda, silvestrovské  
  posezení s programem 

Od 1. července nám přibyli dva noví členové. Přejeme všem dětem šťastný start 
do nového školního roku a všem starším pevné zdraví do dalších let. 

TJ SOKOL KRMELÍN  
Ani o prázdninách jsme nezaháleli 

a snažili se naši sportovní halu zvelebit. 
Všechny prostory mimo velkou tělocvič-
nu byly nově vymalovány. Proč ne velká 
tělocvična? Bohužel máme ve špatném 
stavu střechu haly a v deštivém počasí 
a při tání sněhu nám do ní zatéká. Z toho 
důvodu zatím její výmalba nemá cenu. 
Ale i v tomto směru jsme na dobré cestě. 
Byl vypracován projekt na opravu, vy-
hlášeno výběrové řízení, vybrána firma 
pro rekonstrukci. Nyní se jen čeká na 
rozhodnutí zastupitelů obce, aby schvá-
lilo investici do opravy a můžeme začít. 
Jelikož většina volebních stran ve svých 
programech slibovala podporu oprav 
haly, doufáme, že svým slibům zastupitelé 
dostojí a projekt bude úspěšně realizován. 

Dalším velkým projektem v době 
prázdnin byla kompletní rekonstrukce 
kotelny s výměnou tepelných kotlů a boj-
lerů pro ohřev vody. 

 S novým školním rokem začíná i nová 
sportovní sezóna. Proto si dovolujeme 
vás i vaše děti pozvat k zapojení se do 
naší bohaté sportovní činnosti. Přikládá-
me rozpis cvičebních hodin a tréninků. 

foto: Daniel Břežný

spolky
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Letní příprava oddílu házené
V polovině srpna začala našim mini žá-

kům a mladším žákům příprava na novou 
sezónu. Zahájili ji společným týdenním 
soustředěním KAMZÍK 2016 v Karlově 
pod Pradědem. V tomto krásném pro-
středí začaly děti nabírat první tréninkové 
dávky, které si pro ně trenéři připravili. 
Navíc jsme zde potkali i družstvo házen-
kářů Tatranu Bohunice, takže došlo i na 
přátelská utkání. 

Po návratu domů pokračovala příprava 
u nás doma v Krmelíně, kde jsme se celý 
týden scházeli k dvoufázovým trénin-

kům. Tady patří pochvala jak dětem, tak 
i rodičům, protože účast dětí byla velice 
uspokojivá. Zde je nutno poděkovat i re-
stauraci Nautilus, která nám celý týden 
připravovala obědy. Díky za spolupráci. 

Celou společnou přípravu jsme za-
končili dvoudenním turnajem v Horce 
nad Moravou, kde jsme se utkali s kvalit-
ními týmy ze Zlínského a Olomouckého 
kraje, ale byly zde třeba i družstva ze 
slovenského Martina. Naši mladší žáci 
přes úvodní těsnou porážku s Holešo-
vem remizovali s Juliánovem a domácí 

Aerobik: Ženy pondělí  20:00-21:00   M.  Volná 

Atletika: Děti středa 16:30-17:30   17:30-18:30

Cvičení pro ženy úterý 19:30-20:30   M. Tyšerová, J. Šťastná

Oddíl házené: 
minižáci úterý 16:00-17:00, pátek   16:00-17:00 J. Blačinská, K. Břežná
mladší žáci úterý 17:00-18:30, pátek   16:30-18:00 D. Břežný, M. Vijačka 
starší žáci úterý 17:00-18:30 (Paskov)
  pátek 17:30-19:00   R. Maňák, F. Zborovský 
muži  úterý 18:30-20:00, pátek   19:00-20:30 P. Mácha 

Oddíl futsalu: 
muži  pondělí 18:30-20:00, středa  18:45-20:00 M. Turčík 

Jóga: Ženy středa 19:00-20:00   L. Pálková 

Oddíl karate: pondělí  17:00-18:30, středa   17:30-18:45 M. Zezulka 

Latino dance:
ženy  středa 20:00-21:00   M.Garcia 

Oddíl stolního tenisu:
muži  pondělí 17:00-21:00, pátek   17:00-21:00 L. Jamroz 

Volejbal: 
muži a ženy sobota 18:00-20:00   M. Haladej 

spolky
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Házená  
V druhé polovině srpna jsme se 

jako dobrá parta házenkářů - mimici, 
mladší žáci a pár jedinců starších, sešli 
v opravdu krásném prostředí Karlova 
pod Pradědem v hotelu Kamzík. Kro-
mě čerstvého horského vzduchu na nás 
čekala fůra možností sportovního vyži-
tí. Hřiště, vnitřní bazén, tělocvična, les. 
K zábavě byla dostupná  prolézačka. 
Trenéři byli fajn, ale  přísní. Už prv-
ní den nám dali do těla. Všichni jsme 
dostali zabrat a  věděli jsme, že jsme 
přípravu na soustředění trošku pod-
cenili.  Každopádně to bylo suprovní 
soustředění. Všichni odjížděli nadšeni 
a v dobré fyzičce! 

Miša Trojanová

Horkou n. M. a v posledním zápase po-
razili Martin. Minižáci dokonce prošli 
celým turnajem vítězně a podlehli až ve 
finále Bystřici pod Hostýnem. Navíc se 
mladší žáci na turnaji představili v no-
vých dresech, které jim zajistila krme-
línská firma Komín Expres a dle ohlasu 
samotných hráčů panuje s těmito dresy 
velká spokojenost. Proto veliké díky Ko-
mín Expresu. 

Závěrem nezbývá, než celou přípra-
vu hodnotit velice kladně a uspokojivě 
a věřit, že vše zúročíme v mistrovských 
soutěžích, které se právě rozbíhají. 

Družstvo mužů opět zahájí svou soutěž 
na našem hřišti!! 

Rozpis podzimních 
utkání házené: 

st. ž. 18.9. 9:00 SKP Frýdek-Místek B 
muži 18.9. 10:30  TJ LOKO Suchdol 
ml. ž. 18.9. 12:00  SKP Frýdek-Místek B 
muži 2.10. 11:30  TJ Nový Jičín 
ml. ž. 2.10. 13:00  HCB Karviná B 
st. ž. 2.10. 14:15  HCB Karviná B 
muži 16.10. 10:30  Sokol Trnávka 
ml. ž. 16.10. 12:00 Sokol Klimkovice 

foto: Karin Břežná

st. ž. 30.10. 9:00 SK Opava 
muži 30.10. 10:30 Meteor Orlová 
Nakonec, zde uvádíme i tréninkovou 
dobu a doufáme, že se týmy rozšíří o nové 
kamarády a spoluhráče. 
Minižáci út,pá  16 – 17 hod 
Mladší žáci út,pá   17 – 18.30 hod. 

spolky
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VDOLEKOP
Dne 3. 9. 2016 se uskutečnil 1. ročník 

fotbalového turnaje „VDOLEKOP“. Turna-
je se letos zúčastnilo celkem šest týmu. Za 
krásného počasí a hlasité podpory diváků 
byly vidět zajímavé momenty i góly. O naše 
hladové žaludky se postaral Daniel Škuta, 
který griloval výtečné vepřové a kuřecí 
steaky. O pitný režim se vzorně staraly 
Jana Máchová a Lenka Zborovská. 

Cílem celého turnaje si bylo zasportovat, 
pobavit se a dokončit turnaj bez zranění. 
O to více mě mrzí, že Petr Slavík právě kvů-
li zranění turnaj nedohrál. Tímto mu přeji 
brzké uzdravení a moc děkuji za výpomoc 
v mém týmu. Celkově hodnotím akci za 
velmi vydařenou a těším se na příští ročník!

Umístění týmu 
skončilo následovně: 

1. Futsal B – Petr Zedník, Pavel Mácha, Mi-
lan Turčík, David Redzina, Jan Blahut, 
Pavel Hrabovský, Ladislav Pergler 

2. Futsal A - Matouš Pchálek, Pavel Per-
gler, Marcel Matušínský, Leoš Havránek, 
Antonín Ručka, Lukáš Provazník, Jakub 
Pospíšíl 

3. KFC Krmelín - Marek Čmiel , Aleš Foj-
tík, Patrik Vychodil, Miroslav Šilák , Filip 
Zborovský, Petr Červenka 

4. U Dubu - Miroslav Vala, Martin Kutač, 
René Gemso, Mikuláš Rimmel, Lukáš 
Dohnal, Jirka Dvorský, Kamil Kadlíček, 
Ivo Ptačník, Vladan Andrejko, Libor  Ha-
lamíček 

5. Házena Krmelín - Erik Rubina, Viktor 
Rubina, René Rubina, Daniel Horák, Jar-
da Šrubař, Petr Mácha, Martin Dlouhý, 
Matěj Dlouhý, Adam Hájek, Jan Pelíšek,  
Petr Šindel 

6. Krmelínský kopec - Marek Folta, Petr 
Slavík, Michal Bandík, Josef Kovalčik, 
Radek Jakymov, Dalibor Lys, Ondřej 
Tříska 

  Ing. Marek Folta  

spolky / základní škola

ŠKOLA INFORMUJE  
Vážení rodiče, 

letní prázdniny skončily (věřím, že jste si je s Vašimi dětmi společně užili) a 1. září 
s sebou přineslo další nový školní rok. 

Harmonogram školního roku 2016/2017 

Září: 28. 9. Státní svátek (st) 
Říjen: 3. - 4. 10. Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru

26. - 30. 10. Podzimní prázdniny
Listopad: 4. 11. i v době 

15.00 – 16.30 Rej duchů (UR) 

5. 11. Jarmark lidových řemesel 
7. - 8. 11. Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru 

Turnaj ve florbalu - Povodí Ondřejnice 
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základní škola

Listopad: 17. 11. Státní svátek (čt) 
22. 11. Pedagogická rada  

Rozsvícení vánočního stromu (ZŠ, UR) 
Prosinec: 5. 12. Mikulášská nadílka (ZŠ, UR)        

5. - 6. 12. Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru
13. 12. Vánoční dílny (16.00 – 18.00) 
22. 12. Vánoční koledování 

23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny 
Leden: 3. 1. 2017 Zahájení vyučování (út)  

Večer tříkrálový - vystoupení žáků 3. ročníku 
9. - 10. 1. Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru   

10. 1. Konzultace s rodiči (16.00 – 18.00) 
Karneval na ledě (UR) 

17. 1. Pedagogická rada  
23. - 27. 1. Lyžařský výcvik SUN OUTDOOR Bílá  

pro žáky 1. - 5. ročníku (12.00 – 16.30) 
Únor: 31. 1. Ukončení 1.pololetí  - vysvědčení    

1. 2. Zahájení 2. pololetí  
3. 2. Pololetní prázdniny (pá) 

6. - 12. 2. Jarní prázdniny 
13. - 14. 2. Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru   

Recitační soutěž  
Dětský maškarní bál (UR) 

Březen: 6. - 7. 3. Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru
6.3. i v době 
15.00 – 16.30 Turnaj ve vybíjené -  povodí Ondřejnice  

Skřivánek - pěvecká soutěž   
Projekt Těšíme se do školy  
(3 lekce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče) 

28. 3. Vernisáž 
Duben: 3. - 4. 4. Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru  

  Masopust
11. 4. Zápis do 1. ročníku 
12. 4. Vítání jara - vynášení Mařeny 

13. - 17. 4. Velikonoční prázdniny 
18. 4. Pedagogická rada   
21. 4. Den Země (s partnery projektů Comenius z Polska 

a Slovenska) 
Květen: 1. 5. Státní svátek (po) 

8. 5. Státní svátek (po) 
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základní škola

Květen: 9. - 12. 5. ČŠI – zjišťování výsledků žáků 5. ročníku  
15. - 16. 5. Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru                             

McDonald´s Cup : turnaj v minikopané - Povodí Ondřejnice
Den matek 

23. 5. Konzultace s rodiči (16.00 – 18.00) 
Červen: 1. 6. Den dětí 

5. - 6. 6. Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru                                                                                                  
Atletický trojboj – Povodí Ondřejnice               

6. 6. To nejlepší z úrody - školní akademie (16.30 – 17.30) 
20. 6. Pedagogická rada 

Školní výlet  
30. 6. Ukončení školního roku 

Pedagogičtí pracovníci školy 

Mgr. Dušan Ignačík ředitel  školy 
Mgr. Elizabeth Dostálová třídní učitelka  1. třídy 
Mgr. Romana Tylečková třídní učitelka  2. třídy 
Mgr. Dagmar Kovalová třídní učitelka  3. třídy   
Mgr. Marcela Vlčková třídní učitelka  4. třídy 
Mgr. Yvona Voráčová třídní učitelka  5. třídy 
Mgr. Jarmila Adámková učitelka 
Barbora Brumovská vychovatelka 1. oddělení (červené - žáci 1. ročníku)  
Sylva Multanová vychovatelka 2. oddělení (zelené - žáci 2. ročníku)  
Zuzana Bernatíková vychovatelka 3. oddělení  (modré - žáci 3.- 5. ročníku) 

Žáci 

K  1. 9. 2016 bylo zapsáno  95 žáků: 
1. ročník   -   18 dětí, 2. ročník   -   16 dětí, 
3. ročník   -   23 dětí,  4. ročník   -   14 dětí, 
5. ročník   -   24 dětí. 

Výuka

Výuka povinných předmětů bude 
probíhat v 1. - 5. ročníku podle Školního 
vzdělávacího programu.  

Naše tvořivá škola (6. verze), za jehož 
plnění a návaznost učiva v jednotlivých 
ročnících zodpovídají pedagogové školy. 

Žáci školy se zúčastní se svými tříd-
ními učitelkami divadelních představení 
v Divadle loutek Ostrava, vzdělávacích 
exkurzí do Planetária v Ostravě – Poru-
bě (1. - 5. ročník) a Lesní školy v Ostra-
vě – Zábřehu (3. - 5. ročník), programu 
prevence rizikového chování pro 1. stu-
peň ZŠ, celoročních školních projektů 
Tady jsme doma, Rozvoj čtenářství, 
Za starý papír novou knihu. Vybraní 
žáci se zúčastní sportovních soutěží 
a turnajů (přespolní běh, florbal, vy-
bíjená, kopaná, miniházená, atletický  
trojboj). 
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základní škola

Volnočasové aktivity (pravidelná činnost 3. 10. 2016 – 15. 6. 2017): 

Název Ročník Hodin 
týdně Subjekt Cena 

na rok Den Hodina

Florbal 1. - 5. 1,5 SVČ 1000,- pondělí 13.15 - 14.45
Zumba 1. - 5. 1 SVČ   900,- pondělí 13.00 – 14.00
Gymnastika 1. - 5. 1 SVČ   900,- pondělí 14.30 - 15.30
Anglický jazyk 1. - 2. 0,75 R. Kuchařová 1500,- pondělí 13.15 - 14.00
Anglický jazyk 3. - 4. 0,75 R. Kuchařová 1500,- pondělí 14.10 - 14.55
Anglický jazyk 5. 0,75 R. Kuchařová 1500,- pondělí 15.05 - 15.50
Sálová kopaná 1. - 5. 1,5 SVČ 1000,- úterý 13.00 - 14.30
Taneč. kroužek 1. - 5. 1 T. Hošek 1500,- úterý 13.15 - 14.15
Roztleskávačky 1. - 5. 1 SVČ   900,- úterý 14.15 - 15.15
Náboženství 1. - 5. 1 Fara O - SB       0,- středa 14.00 - 15.00
Keramika 2. - 5. 1,5 SVČ 1300,- středa 13 - 14.30
Programování. 2.- 3. 1 M.Vrkoč   900,- čtvrtek 13.15 - 14.15
Programování 4.- 5. 1 M.Vrkoč   900,- čtvrtek 14.15 - 15.15
Angličtina 2. 0,75 Jaz.škola   380,- čtvrtek 12.10 - 12.55
Angličtina 3. 0,75 Cloverleaf za vyuč. čtvrtek 13.05 - 13.50
Angličtina 4. 0,75 Jaz.škola hodinu čtvrtek 14.00 - 14.45
Angličtina 5. 0,75 Cloverleaf a skupinu čtvrtek 14.55 - 15.40
Atletika 1. -5. 1 Z. Uhrová 2000,- pátek 14.00 – 15.00

Na základě rozhodnutí ředitele školy ZUŠ Bru-
šperk Mgr. BcA. Jana Strakoše nebude pobočka ZUŠ 
Brušperk v Základní škole T. G. Masaryka Krmelín 
ve školním roce 2016/2017 otevřena.   

Školní družina  

Provozní doba školní družiny: ranní 6.30 – 7.45, 
odpolední 11.40 – 16.15 ve třech odděleních s maxi-
málním počtem 25 dětí pro každé oddělení. 

Unie rodičů (UR)  

Nový výbor UR bude zvolen v průběhu září 2016. 
Aktualizované informace o dění ve škole jsou 

k dispozici na webu školy www.zskrmelin.cz, zákon-
ní zástupci žáků budou o dalších akcích a případ-
ných změnách informováni emailem svými třídními 
učitelkami nebo vychovatelkami školní družiny.             

Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy 
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CO NOVÉHO VE SBOROVNĚ ? 
Od nového školního roku 2016/2017 

rozšířila řady pedagogů krmelínské 
školy čerstvá absolventka Ostravské 
university Mgr. Elizabeth Dostálo-
vá, třídní učitelka 1. ročníku. Třídní 
učitelkou 2. ročníku je Mgr. Romana 
Tylečková, která již třetím rokem spolu-
pracuje s Dr. Hanou Mühlhauserovou, 
autorkou pracovních učebnic a sešitů 
pro žáky 1. stupně ZŠ. Tyto učebnice 
využívají nejnovější metody kritického 
myšlení. Předloni ověřila paní učitel-
ka se žáky páté třídy  pracovní sešit 
do českého jazyka, v loňském školním 
roce se spolupodílela na tvorbě nové 
řady pracovních učebnic do čtení, psaní 
a prvouky pro žáky 1. ročníku S Pepou 
do školy. Právě s touto učebnicí bu-
dou letos naši prvňáčci pracovat (do-
pis paní Mühlhauserové je uveden za 
článkem). Třídní učitelkou 3. ročníku 
je Mgr. Dagmar Kovalová, jinak také 
dlouholetá členka ostravských pěvec-
kých sborů, která tyto své zkušenosti 
využívá pro přípravu hudebních a di-
vadelních představení našich žáků na 
školních akademiích, v Klubu důchod-
ců, festivalu Brunofest v Brušperku, při 
Rozsvěcování vánočního stromu i Veče-
ra tříkrálového. Třídní učitelkou 4. roč-
níku je Mgr. Marcela Vlčková, která 
přinesla před třemi lety do sborovny 
svěží vítr (je „průkopkyní“ výuky mate-
matiky podle profesora Hejného, inspi-
rací kolegyním pro webové stránky tříd, 
její zásluhou jsme začali každoročně 
pořádat lyžařský kurz). Třídní učitel-
kou  5. ročníku je Mgr. Yvona Voráčová. 
V červnu 2015 vyšla publikace Regio-
nální folklór do škol, která je zpraco-
ván jako manuál pro učitele, snažící 

se udržovat ve školách folklórní tradi-
ce. Paní učitelka Mgr.Yvona Voráčová 
v rámci sedmičlenného autorského ko-
lektivu zpracovala celou třetinu z této 
150 - ti stránkové publikace. V manuálu 
vytvořila podrobné podklady k realiza-
ci následujících aktivit a projektových 
dnů : Jarní výroční obyčeje, Pašijový ka-
lendář, Kalamajka - dávaj vajka, Něsem 
něsem Mařenu. V říjnu 2015 byla paní 
učitelka Mgr. Yvona Voráčová  jmeno-
vána ředitelem Národního ústavu li-
dové kultury, Strážnice PhDr. Janem 
Kristem spoluautorkou a realizátorkou  
pořadu Tady jsme doma na 71. ročníku 
Mezinárodního folklorného festivalu 
Strážnice 2016 a 34. ročníku Dětská 
Strážnice 2016. Učitelkou angličtiny 
je Mgr. Jarmila Adámková, dlouholetá 
třídní krmelínských žáků, která si na 
vlastní žádost nechala zkrátit pracovní 
úvazek na třetinu.

V tomto školním roce tedy bude-
me už čtvrtým rokem učit naše žáky 
matematice metodou profesora Hejné-
ho. Paní učitelky pravidelně o letních 
prázdninách jezdí na týden na Letní 
školu matematiky podle profesora 
Hejného. V naší škole pracujeme rádi 
s touto metodou, protože podporuje 
u dětí kooperativní učení, učí děti kva-
litní diskusi, děti objevují matematiku 
samy a baví je to,  děti pracují s chy-
bou jako s prostředkem k učení, děti si 
samy vybírají, jaká strategie řešení jim 
v úlohách vyhovuje, děti využívají svou 
vlastní zkušenost, děti se učí respekto-
vat druhé a umí se samy rozhodovat, 
děti ví, že učitel není nositelem jediné 
pravdy, ale učitel je rádcem.  

Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

základní škola
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KRÁLOVSTVÍ LAŠSKÉ a OBEC KRMELÍN 
 

           pořádají dne 28. září 2016 
 
 

7. horolezecký výplaz na 
vrchol K1 

bez kyslíkových přístrojů 
 

Sraz horolezců v základním táboře ve 13, 59 hodin 
v restauraci NA BENÁTKÁCH! 

Program výplazu: 
14,00 - slavnostní zahájení lašským králem a starostou obce 
14,30 - ostrý start horolezeckého výplazu po trase: 
            ul. Brušperská, ul. Paskovská, ul. Záhumenní ul. Vodárenská 
15,00 - dobytí 2. tábora, aklimatizace před nástupem k boji o vrchol 
15,30 - dobytí K 1, pocta vítězům! 
16,00 - návrat do Lašske zakladně v restauraci Na Benátkách 
16,30 - vyhodnocení výplazu, zpětná aklimatizace             

 

Výplaz se koná za každého počasí, 
horolezeckou výstroj a dobrou náladu s sebou!!! 

 

       
 

Záštitu nad akcí  převzal opět lašský král Zdeňa Viluš I. 
a Ministr sportu a tělovýchovy Lašska Vítězslav Mácha 

spolu se sponzory: 
Obec Krmelín, Beskydská likérka, 

Pekařství Boček, Restaurace Na Benátkách 
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Poděkování  
Po celý školní rok 2015 - 2016 jsem 

spolupracovala se ZŠ Krmelín, jmenovi-
tě s paní učitelkou Mgr. Romanou Tyleč-
kovou a její první třídou. Romanu jsem 
potkávala po mnoho let na vzdělávacích 
akcích pro učitele. Na seminářích vždy 
prezentovala skvělé nápady a hlavně vý-
borné zkušenosti z vlastní výuky. Právě 
proto si jí nešlo nevšimnout. Vždy jsem 
se od ní něco přiučila. 

Bylo pro mě velkou ctí spolupracovat 
s paní učitelkou Tylečkovou na ověřování 
nových učebních materiálů pro prvňáč-
ky. Musím říci, že realita mnohonásob-
ně převýšila moje očekávání. Romana je 
perfektní učitelka, absolutní profesionál, 
spolehlivá, pracovitá, tvořivá. Dovede děti 
zaujmout, dává jim dostatečný prostor na 
zkoumání, vlastní nápady i na přemýšlení. 

Každá návštěva v ZŠ Krmelín byla pro 
mě velkým svátkem. Celé prostředí školy 
působí velmi příjemně. Na každém kroku 
je vidět kus poctivé práce, prezentují se 
zde vynikající výsledky výuky, nápadité 

práce dětí a široká škála zajímavých ak-
tivit, které žáci se svými učiteli absolvují. 
Samotné vyučovací hodiny u prvňáčků 
byly naprosto úchvatné - moderní výuka 
češtiny i matematiky, efektivní metody 
výuky, profesionální přístup paní učitel-
ky a děti, těšící se na to, co pro ně paní 
učitelka připravila. Při poslední návštěvě 
v červnu se ani nechtělo věřit tomu, jaký 
kus práce prvňáčci za jediný rok udělali.  

Děkuji panu řediteli Mgr. Dušanu Igna-
číkovi za možnost spolupráce, za vstřícný 
přístup k modernímu, smysluplnému po-
jetí výuky. Také děkuji celému kolektivu 
školní jídelny za vynikající obědy, které 
jsem během návštěv ve škole měla mož-
nost ochutnat. Největší dík patří Mgr. Ro-
maně Tylečkové za skvělou spolupráci, za 
výborné nápady a nezapomenutelné zá-
žitky z její výuky.  Všem školákům bych 
přála chodit do školy jako je ZŠ Krmelín 
a mít tak skvělou paní učitelku. 

PaedDr. Hana Mühlhauserová,  
lektorka dalšího vzdělávání a autorka učebnic

základní škola

Nový školní rok v ZŠ Brušperk 
K 1. 9. 2016 evidujeme ve škole 489 

žáků. 268 žáků je na 1. stupni, 217 žáků na 
2. st. a 4 žáci jsou vzdělávání v zahraničí. 
Trvalé bydliště mimo Brušperk má celkem 
129 žáků. Z Krmelína navštěvuje naši ško-
lu celkem 81 žáků, z toho 62 na 2. st. Kro-
mě nich k nám jezdí i děti z mnoha dalších 
obcí (Stará Ves n. O., Petřvald, Mošnov, 
Příbor, Trnávka, Staříč, Fryčovice, Paskov). 
Aby byl statistický výčet kompletní, dopl-
ním informaci, že celkem do prvých tříd 
nastoupilo 75 žáků, z toho 17 mimobru-
šperských (Krmelín, Fryčovice, Ostrava, 
Stará Ves n. O., Petřvald). Někteří z nich 

se do Brušperka přestěhovali, či se v nej-
bližší době stěhovat budou a ještě nemají 
provedenu změnu trvalého bydliště.  

Přirozeným demografickým vývojem by 
měl počet žáků v nejbližších 2 letech ještě 
stoupat. Intenzivní bytová výstavba v Bru-
šperku a stoupající počet obyvatel znamená 
stále se zvyšující počet žáků v naší škole. Jen 
za poslední dva roky se k pobytu v Brušper-
ku přihlásilo 348 nových obyvatel. 

Některé „zlé jazyky“ tvrdí, že naše 
škola cíleně oslovuje rodiče z okolních 
obcí a přesvědčuje je, aby přihlásili své 
děti do školy v Brušperku. Tvrzení je pro 
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mne zcela úsměvné a je zcela zřejmé, že 
takovouto činnost nemusíme provádět  

To, že naši školu navštěvují i mimobru-
šperské děti, je zcela přirozené a odpovídá 
stavu současné společnosti. Rodiče si školu 
(stejně jako např. lékaře) vybírají sami a tzv. 
spádovost jim pouze dává možnost před-
nostně využít školu v místě svého bydliště. 

Škola v Brušperku spolu s vedením měs-
ta řadu let tvrdě pracovala na zlepšení vy-
bavenosti školy a na rozvoji brušperského 
školství (ZUŠ, ŠD, MŠ) a za posledních 10 
let bylo do areálu školy investováno téměř 
100 mil. Kč!  

Školu přirovnávám k rodině. V pěkném 
a dobře vybaveném domě se prostě bydlí 

lépe. Ale musí tam být lidé, kteří chtějí žít 
spolu. Škola je rovněž o vztazích, o přá-
telství, o úctě, odpovědnosti a pocitu sou-
náležitosti. V naší škole klademe důraz na 
samotnou výuku. Vyšší úrovně vzděláva-
cích cílů stavíme na znalostech a doved-
nostech (učení se na vyšší úrovni je prostě 
závislé na vědomostech a schopnostech na 
nižší úrovni; posuzování a hodnocení bez 
hlubší znalosti a pochopení bude pouze 
směšným a plytkým „tlacháním“). 

Přeji všem školním dětem, aby se jim 
nový školní rok vydařil a mohly být na sebe 
v dobrém slova smyslu pyšné. Rodičům 
přeji trpělivost a nadhled … 

Mgr. Aleš Vyvial

STRÁŽNICE 
Mgr. Yvona Voráčová, která je kan-

torkou v naší ZŠ Krmelín, se zúčastnila 
Mezinárodního folklórního festivalu ve 
Strážnici, kde měla svůj pořad. 

Jako moderátory si vybrala žáky kr-
melínské školy Jakuba Černíka a Barbo-
ru Černíkovou. Pořad měl velký úspěch 
a důkazem toho je cena „Laureáti MFF 
Strážnice.“.

Pořad je součástí projektu Tady jsme 
doma, regionální folklor do školy, který 
zastřešuje Národní ústav lidové kultury 
ve Strážnici.

Smyslem projektu je snaha ukázat uči-
telům, a jejich prostřednictvím dětem, 
cestu k významné části našeho kulturní-
ho dědictví, tj. k tradiční lidové kultuře, 
která otevírá bránu k ostatní naší kultuře 

a umění. Naše škola 
je součástí projektu 
„Tady jsme doma“ 
již šest let.

Děkujeme paní 
učitelce Voráčové 
a žákům naší školy 
za vzornou repre-
zentaci naší obce.

Ing. Yveta Kovalčíková

základní škola

foto: pan Černík              
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PODZIMNÍ SVÁTKY  
HALLOWEEN 

Halloween je původem anglosaský lido-
vý svátek, který se u nás už poměrně zaby-
dlel. Svátek se slaví 31. října, tedy den před 
„naším“ svátkem Všech svatých. Vznikl 
z keltského svátku Samhain (čti sow-in), 
což je obdoba našeho Nového roku. Kel-
tové se touto dobou loučili s koncem léta a 
připravovali se na temnou zimu. Tradiční 
ozdobou jsou dýňové lucerny, děti se pře-
vlékají do strašidelných kostýmů a chodí 
koledovat. U nás jsme se spokojili spíše s 
dekoracemi, tradice koledování se nerozší-
řila. V období Halloweenu se však po celé 
zemi objevují průvody strašidel s rozzáře-
nými lampióny, které milují hlavně děti. 

PAMÁTKA ZESNULÝCH -  DUŠIČKY 

Jako většina křesťanských svátků, má i 
Památka zesnulých pohanské kořeny. Kel-
tové věřili, že se v noci o Samhaimu stírá 
hranice mezi světem živých a světem mrt-
vých, že duše zesnulých se vracejí na zem 
a živí naopak mohou „nakouknout“ do 
podsvětí. K tomu, aby duše zemřelých na-

šly správnou cestu, sloužilo světlo. Proto 
se v tu noc zapalovaly ohně, které zároveň 
chránily před zlými duchy. Z křesťanské-
ho hlediska jde o dva svátky za sebou – na 
1. listopad připadá svátek Všech svatých, 
tedy nejen těch, kteří jsou oficiálně kano-
nizováni, ale i těch, „o jejichž svátosti ví 
jen Bůh“. Teprve 2. listopadu pak násle-
duje Památka zesnulých neboli Dušičky. 
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, se 
slaví od 10. století n. l. Zavedl ho v roce 
998 Odillo, opat benediktinského opat-
ství ve Francii. Definitivně se prosadil ve 
12. století n. l. V minulosti i dnes je tento 
svátek především vzpomínkou na ty, kteří 
nás opustili. Proto navštěvujeme a zdobí-
me jejich hroby a zapalujeme svíčky. 

Ing. Yveta Kovalčíková

foto: Ing. Yveta Kovalčíková             

informace 

STARÝ PAPÍR - ŠKOLA
3. - 4. října 2016 v 7 - 8 hodin,
          3. 10. i v 15. - 16.30 hodin
7. - 8. listopadu 2016 v 7 - 8 hodin
5. - 6. prosince 2016 v 7 - 8 hodin
svázané balíky se odevzdávají v garáži ZŠ
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Krmelínská pouť 
Poslední červnový víkend opět patřil, 

jako už několik desetiletí možná i stole-
tí, tradičně krmelínské pouti. V pátek 
už klasicky připravili motorkáři z klubu 
MOTOWOLFRAM pro naše občany letní 
kino, tentokrát s filmem Občanský prů-
kaz. Před promítáním odehráli, už taky 
téměř tradiční divadelní scénku z dění 
v naší obci, která měla opět obrovský 
úspěch. Sobota se odehrávala ve sportov-
ním pojetí házenkářských a futsalových 
derby, v podání současných i bývalých 
hráčů naší obce. V neděli pak byl připra-
ven Dětský den s klaunem Hopsalínem, 
následoval koncert dechového orchest-
ru DEOR z Hrabové, ve kterém působí 

i někteří krmelínští občané. I když celý 
den průběžně pršelo, podařilo se naše 
hřiště opět zaplnit, a tak se pouťová ne-
děle opět i přes nepřízeň počasí vydařila.

David Ptáček

foto: David Ptáček

Z NAŠÍ FARNOSTI 
Zveme Vás… 

Misijní neděle  

V neděli 23.10.2016 při mši svaté se 
jako každoročně zapojíme do Světového 
dne modliteb za misie a zároveň uspořá-
dáme sbírku na podporu misijních oblastí 
ve světě. 

Památka věrných zemřelých  
– „Dušičky“ 

 Památka všech věrných zemřelých či 
lidově „dušičky“ je dnem, kdy se církev 
modlí za zemřelé. Modlitba za zemřelé 
patří k nejstarší křesťanské tradici. Jako 
památku ji zavedl roku 998 clunyjský 
opat Odilo († 1048). Ve 13. století se ten-
to zvyk rozšířil v západní církvi a papež 
Benedikt XV. jej v roce 1915 potvrdil pro 
celou církev. Doba památky zesnulých, 

kdy si připomínáme ty, kdo již nejsou 
mezi námi, je příležitostí položit si otáz-
ku po smyslu vlastního života. Vzpomí-
náme na naše blízké a v duchu se ptáme, 
jaké svědectví nám zanechali. 

Přijďte se s námi pomodlit za naše ze-
mřelé na krmelínský hřbitov ve středu 
2. 11., kde bude v 16.45 hod. sloužena mše 
svatá za všechny věrné zemřelé. 

Výročí posvěcení  
našeho kostela – „Krmáš“ 

Letos oslavíme výročí posvěcení naše-
ho kostela slavnostní mší svatou  

20. listopadu v 8.45 hod.   

Více informací o dění a akcích v naší 
farnosti si můžete najít na internetových 
stránkách: http://starabela.farnost.cz/ 
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Finská/ Emeskáčova stezka 
Již třetí ročník fyzicky i psychicky nároč-

ného branného závodu s názvem Finská/ 
Emeskáčova stezka proběhl v Krmelíně 
o víkendu 13. – 14. srpna 2016. Tentokrát 
se přihlásilo 25 závodníků a po ověření, 
že jim je skutečně minimálně 16 let, všich-
ni umějí plavat, nebojí se velkých zvířat, 
střelby apod., jich na startu pak skutečně 
stanulo 18. Třetí ročník byl co do obtíž-
nosti nejnáročnější ze všech. Trasa byla 

sice o něco kratší – 10,15 km s převýšením 
156 m - ale zato disciplíny byly náročnější. 
Na 16 stanovištích jich závodníci museli 
absolvovat 38 a po trase ještě najít 10 in-
dicií k vyluštění tajenky. Za každou chybu 
a nenalezenou indicii se přičítaly trestné 
minuty. A ty ovlivnily celkový čas výrazně. 
Nebylo to tedy pouze o tom, kdo je nej-
rychlejší, ale nejobratnější, má dobrý po-
střeh a dedukci, kdo se dokáže orientovat 

akce

ROCKSHOW
Již po šestadvacáté proběhl na našem 

hřišti tradiční hudební festival Rockshow. 
Na podiu se vystřídalo celkem 5 kapel. 
Nejdřív vystoupila mladá kapela Samo-
statně neprodejní z Havířova, pak nastou-
pila ostravská kapela Easy Steps . Když se 
setmělo, přišla na řadu staronová forma-
ce Filtr z Jihlavy, kde zpívá u nás velice 
oblíbený Jarda Hypochondr. Ve 23 hodin 
vystoupila hlavní hvězda večera Mňága 
a Žďorp a tečku festivalu obstarala sku-
pina HEC. Přestože se  v dopoledních 
hodinách vyskytlo několik přeháněk, 
odpoledne a večer tentokrát vydržel bez 

deště, což určitě nemálo přispělo k výbor-
né atmosféře celé akce.

David Ptáček

foto: David Ptáček

foto: David Ptáček
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v prostoru a samozřejmě, kdo je psychicky 
nejodolnější a fyzicky to zvládne. 

Trasa byla změněna, aby neměli výhodu 
účastníci předchozích ročníků. Ve snaze 
neopakovat žádnou část trasy jsme nako-
nec s Monikou vyběhali trasu o 15 nebo 
20 a více kilometrech, což jsme nakonec 
zavrhli a zvolili kompromis. Některé úseky 
se opakovaly, ale často v opačném směru, 
což minulé účastníky úspěšně mátlo. Dva 
dny jsme tedy běhali po Krmelíně a okolí 
a hledali optimální trasu, především pak 
místa, kam se umístí jednotlivá stanoviště 
s disciplínami. 

Stejně jako loni se nejslabším článkem 
ukázali pomocníci na stanovištích. Během 
posledních 4 dnů před akcí nám někteří 
lidé, kteří měli být na stanovištích, odřekli 
účast a jiní si to zase rozmysleli a chtěli zá-
vodit. Nebudu rozepisovat, jak jsme každý 
den aktualizovali pomocníky, přesouvali 
stanoviště a disciplíny. Bez problémů nám 
přijel jeden z nejúspěšnějších MMA zápas-
níků v ČR – Ladislav Žák. Je to legenda 
MMA a také náš osobní přítel. Každý si 
s ním na stanovišti poměřil síly, ale nako-
nec Láďa všechny „nechal projít“. 

V pátek před akcí jsme od rána s Moni-
kou značkovali trasu fáborky, tahali pne-
umatiky a rekvizity na stanoviště. Vše, co 
jsme tam mohli bez obav nechat přes noc, 
jsme připravili. Večer jsem všechny přijel 
přivítat do haly a dát potřebné instrukce. 

V sobotu v 6:00 jsme vyrazili dodělat 
zbývající stanoviště, přinést zbývající re-
kvizity atd. V 8:00 hod. jsme začali rozvá-
žet pomocníky na jednotlivá stanoviště, 
instruovali je, dali jim jídlo a pití... V 9:00 
hod. vyběhl prvý závodník, další pak v 15 
minutových intervalech. Trasa vedla pře-
vážně lesy a loukami, někde se nedalo 
vyhnout vedlejší silnici. Jeden ze závod-
níků právě zjistil, že si vzal z každého páru 

stejných bot jednu, bohužel měl každý pár 
jinou velikost. Takže na jedné noze měl 
botu velikosti 42 a na druhé 43. 

Sotva jsme si řekli, že všechna stanovi-
ště jsou připravena a závodníci běží, volal 
Jirka ze stanoviště střelby, že je problém. 
Po příjezdu na místo se ukázalo, že sta-
noviště sice bylo domluveno s vlastníkem 
pole, ale bylo to vedlejší pole…  Takže jiný 
vlastník. Naštěstí byl vstřícný a tak jsme 
se dohodli, že tam může stanoviště zůstat. 
Tímto ještě jednou děkujeme. 

O tom, že překážky nebyly jednodu-
ché, svědčí také fakt, že např. překážku 
ostnaté lano zvládl jeden jediný závodník 
a u několika dalších disciplín bylo procen-
to nezvládnutí také poměrně vysoké. Do 
cíle však nakonec po drobných peripetiích 
doběhli všichni. A to i přesto, že prvý zá-
vodník nám po prvé disciplíně vyběhl po 
fáborkách opačným směrem a odchytili 
jsme jej až za následujícím stanovištěm. 
Někteří další závodníci se nám cestou ztra-
tili a opět našli, někteří vynechali některá 
stanoviště. Poslední závodník nám dokon-
ce bloudil tak, že jsme již monitorovali celý 
krmelínský kopec včetně přilehlého okolí, 
abychom jej našli. Ale nakonec po vyne-
chání dvou stanovišť chytil správný směr 
a následně absolvoval celý zbytek trasy. 
Takže zážitků bylo letos opět požehnaně. 

Po skončení závodu jsme svezli všechny 
pomocníky na předposlední stanoviště, 
kde se mohli vyřádit a vystřílet zbytek 
kuliček paintballových zbraní. Mezitím 
co Alena Bajerová přepisovala všechna 
data do počítače, my ostatní jsme vyluštili 
tajenku z indicií - kódu, který byl napsán 
runovým písmem. Poté následovaly krát-
ké psychohry. Jakmile Alena vyhodnotila 
pořadí účastníků, mohli jsme slavnostně 
vyhlásit první 3 nejlepší borce závodu. 
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Na třetím místě se umístil Jakub Bro-
kl z Pardubic. Za ním na druhém místě 
se umístil Adam Knajbl také z Pardubic. 
A nejlépe zvládl celou akci Jiří Ruibar 
z Krmelína a obsadil tak prvé místo. Jiří 
také jako jediný zvládl překážku ostnaté 
lano. Překážka spočívala v přelezení úze-
mí v délce 6m po relativně tenkém laně 
a nedotknout se žádnou částí těla země. 
Navíc bylo lano občas nahrazeno krátkým 
úsekem ostnatého drátu J. Nutno podotk-
nout, že tato překážka následovala jako 
poslední ze tří fyzicky náročných disciplín 
na stanovišti. Takže někteří závodníci již 
neměli sílu se ani na laně udržet, natož po 
něm lézt. Zkrátka chyběla kondice. A kde 
došla kondice, chyběla vůle… 

Blahopřeji všem účastníkům, neboť 
nejdůležitější ze všeho bylo sáhnout si na 
dno svých sil. Uvědomit si, jak na tom ve 
skutečnosti jsem, co jsem schopen zvlád-
nout a co už ne. Co jsem ještě ochoten 
riskovat a kde mám své hranice. Nako-
lik jsem schopen „se kousnout“ a vytrvat 
a kdy už to vzdám… 

Vítězem se tedy stal každý, kdo něco 
z toho o sobě pochopil. Každý, kdo si uvě-
domil rozdíl mezi tím, co si o sobě myslel 
a jaká pak byla realita. 

Všichni závodníci pak dostali diplom za 
účast, protože všichni se nakonec dostali 
do cíle:-). 

Děkuji Vám všem, byli jste skvělí. 
Miroslav Zezulka

Akce v obci
 28. 9. 2016 VÝPLAZ NA K 1 -  Krmelínský kopec
 8. 10. 2016  bude na Benátkách Prodejní výstava holubů
 4. 11. 2016 Rej duchů - pořádá UR (podle počasí)
 5. 11. 2016 JARMARK ŘEMESEL - Pohostinství na Benátkách
 11. 11. 2016 PRÁ - SKÁ - NÍ - Pohostinství na Benátkách
 25. 11. 2016 ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU - u hasičské zbrojnice
 3. 12. 2016 MIKULÁŠSKÉ TRHY - hřiště TJ Sokol Krmelín

KONTROLA KOTLŮ, OTEVŘETE! 
O chystané Novele zákona o ovzduší jsme 

Vás informovali v minulém čísle zpravodaje.
Poslanecká sněmovna v minulých 

dnech schválila návrh zákona o ochraně 
ovzduší, který zavádí „ kotlíkovou policii“, 
a měl by platit od 1. ledna 2017. Sice ještě 
může zasáhnout senát, ale pokud doma 
topíte v kotli, už si raději na letošní zimu 
shánějte kvalitní ekologické palivo.

Účelem je odradit lidi od pálení od-
padu, po kterém cítíte po celé vesnici 
štiplavý kouř.

Kontroverzní nápad Ministerstva ži-
votního prostředí přináší úředníkům 
nebývalou pravomoc, narušit domovní 
svobodu člověka, který v kotli opakova-
ně pálí něco podezřelého. Kontrole bude 
muset ukázat, čím topí. 
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Informace k povinným kontrolám 
technického stavu kotlů na pevná paliva. 

Údaje jsou uvedeny na stránkách Hos-
podářské komory České republiky, kde 
je veden seznam autorizovaných osob, 
které mohou provádět tyto kontroly. Pro 
každý typ kotle musí být tato autorizo-
vaná osoba proškolena, takže při výběru 
autorizované osoby je pak nutné zohled-
nit, zda má pro Váš typ kotle autorizaci. 
Seznam těchto osob je na adrese: http://
www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Na tyto 
stránky je možné se dostat také ze stránek 
Hospodářské komory http://www.komo-
ra.cz/, kde níže na titulní stránce je odkaz 
„kontroly kotlů – seznam“. 

Provozovatel spalovacího stacionární-
ho zdroje na pevná paliva o tepelném pří-
konu od 10 do 300 kW včetně, který slouží 
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění, je povinen zajistit 
jednou za dva roky provedení kontroly 

technického stavu a provozu zdroje od-
borně způsobilou osobou, přičemž první 
kontrola musí být provedena nejpozději 
do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 
písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozděj-
ších předpisů). 

V praxi to tedy znamená, že do konce 
roku 2016 si budou muset například do-
mácnosti nechat zkontrolovat technický 
stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný 
dům. Napřesrok totiž po nich mohou 
obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel 
v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, 
může mu hrozit pokuta 20 000 Kč. 

Upozorňujeme, že kontrolu technického 
stavu a provozu spalovacího stacionárního 
zdroje provádí výhradně odborně způso-
bilá osoba proškolená výrobcem tohoto 
zdroje, která má od něj udělené oprávnění 

Podnětem, který kontrolu spustí, může 
být jak iniciativa samotného obecního úřa-
du s rozšířenou působností, tak svědectví 
sousedů, fotografie, či třicetiminutové ne-
přetržité video zachycující kouř z komína. 
To proto, aby se vyloučilo, že majitel domu 
v kotli pouze roztápěl.

Aby se omezila šikana mezi sousedy, 
bude úřad povinen důkazy pečlivě zvážit. 
Kontrolor, doprovázen expertem na kotle, 
bude moci pouze ke kotli a palivům, ne 
se volně pohybovat po domě. Inspektor 
rovněž může odebrat vzorky z popela, 
z něhož lze vyčíst přítomnost těžkých kovů 
a dalších látek, které prokážou, že v kotli 
byl spálen plast, nebo chemicky ošetře-
né dřevo. Proti výsledku kontroly se lidé 

mohou odvolat. Když majitel inspektorovi 
neotevře, hrozí mu pokuta až 50 tisíc Kč.

Česká ústava ctí nedotknutelnost do-
movní svobody. Zároveň však má člověk 
ústavní právo na ochranu zdraví, které 
nyní převážilo.

Ať už se nám to líbí nebo ne, realita je 
taková, že se zákony musí dodržovat. Proto 
nezadávejme úředníkům příčinu, aby moh-
li vtrhnout do našeho obydlí a dbejme na 
správné vytápění v kotlech na pevná paliva. 
Jinou možností je opět využít „Kotlíkové 
dotace“, které má Ministerstvo životního 
prostředí v plánu dále nabízet a vyměnit 
tak svůj starý neekologický kotel za nový.

Ing. Yveta Kovalčíková
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k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž 
proškolování těchto odborně způsobilých 
osob provádí pod dohledem Hospodářské 
komory ČR a odbornou záštitou autori-
zovaného společenstva Asociace podniků 
topenářské techniky, která je začleněnou 
součástí Hospodářské komory ČR. 

Fyzickým i právnickým osobám pro-
to doporučujeme pro zajištění technické 
kontroly technického stavu a provozu kot-
le využít níže uvedený seznam odborně 
způsobilých osob. Ten je průběžně dopl-
ňován o nově proškolované osoby výrobci 
kotlů.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty  
dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb.

Výkon 
připo-
jeného 

spotřebi-
če paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné Kapalné

PlynnéCeloroční 
provoz

Sezónní 
provoz

Celoroční 
provoz

Sezónní 
provoz

do  
50 kW 
včetně

Čištění 
spalinové 

cesty
3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Kontrola 
spalinové 

cesty
1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

nad  
50 kW

Čištění 
a kontrola 
spalinové 

cesty

2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

Termíny svozu a zneškodnění objemového 
odpadu od obyvatel obce Krmelín  
sobota 01.10.2016 v ranních hodinách, odvoz kontejnerů po 12 hodině

Kontejnery pro sběr velkoobjemového odpadu budou rozmístěny na tradičních místech:
1/ ulice Stará cesta
2/ plocha vedle prodejny Potraviny – před Sportovní halou v centru obce
3/ ulice Na Brodě – před budovou Českého svazu chovatelů
4/ ulice Záhumenní 
5/ křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za Křížem
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6/ parkoviště vedle hostince „Na Světlově“
7/ ulice Hajní – před bytovkami
1 kontejner – elektroodpad – v areálu bý-
valé autolakovny na ul. Zahradnické

Přistavení mobilní sběrny  
na nebezpečné odpady
- v pátek 30.09.2016 od 12 do 17 hod. 

plocha vedle Hasičského domu
- v sobotu 01.10.2016 od 8 do 12 hod. 

parkoviště vedle hostince Na Světlově

Kompostéry
Zájemců o kompostéry se přihlásilo 

250 občanů. V současné době firma 
jk grant s.r.o. zpraco-
vává žádost o dotaci. 
Předpokládá se, že 
kompostéry budou 
předávány v průběhu 
I. pololetí 2017.

Poplatek za komunální odpad  
pro období 01.10.2016 – 30.09.2017

Poplatek za směsný komunální odpad pro období 01.10.2016-30.09.2017 je dle 
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 splatný ke dni 15.10.2016 a stanoven v této výši:

Objem 
nádoby Četnost svozu Tarif Období Částka Kč 

roční

  70 l 1 x za měsíc P1 91 1.10.2016-30.9.2017 744,--

  70 l 1 x za 14 dní P1 01 1.10.2016-30.9.2017 1.320,--

  70 l 1 x týdně P1 11 1.10.2016-30.9.2017 2.280,--

110 l 1 x měsíčně P2 91 1.10.2016-30.9.2017 972,--

110 l 1 x za 14 dní P2 01 1.10.2016-30.9.2017 1.620,--

110 l 1 x za 14 dní zima P2 07 1.10.2016-30.4.2017 1.015,--

110 l 1 x týdně zima
1 x za 14 dní léto P2 61 1.10.2016-30.9.2017 2.285,--

110 l 1 x týdně celoročně P2 11 1.10.2016-30.9.2017 2.760,--

110 l 1 x týdně zima P2 71 1.10.2016-30.4.2017 1.785,--

kontejner 1 x týdně K1 11 1.1.2017-31.12.2017 10.620,--

240 l 1 x za 14 dní P3 01 1.10.2016-30.9.2017 2.640,--

240 l 1 x týdně P3 11 1.10.2016-30.9.2017 4.980,--

informace
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Nádobu o obsahu 70 l si objednávají 
občané s menším výskytem odpadů vý-
hradně u domů s ekologickým topením 
(elektřina, plyn). Do těchto nádob nesmí 
být odkládány popeloviny. Celková hmot-
nost nádoby 70 l včetně obalu nesmí pře-
sáhnout 50 kg.

Tarif svozu P207 a P271 se používá 
u objektů s vytápěním na tuhá paliva. 
Nádoba se objednává jako další k celo-
ročnímu tarifu svozu odpadu.

Zimní období je od 01.10. do 30.04., 
letní svoz od 01.05. do 30.09.

V případě jakýchkoliv dotazů či žá-
dostí o změnu služby, zavedené u Vaše-
ho domu, neváhejte, prosím, kontaktovat 
pracovníky Obecního úřadu Krmelín, te-
lefonicky či elektronicky:

Ludmila Havránková
havrankova@krmelin.cz, tel. 558 674 046

Hana Plačková
plackova@krmelin.cz, tel. 558 637 911

Možnosti úhrady 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

Jak škodí spalování odpadů?
• Plasty - jejich pálením vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC uni-

kají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalováním polystyrenu vzniká jedovatý 
styren. Spalováním plastových fólií a lahví se do ovzduší dostanou polyaromatické 
uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na plasty.

• Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená 
prkna - při jejich spalování se uvolňují například dioxiny a formaldehyd. Chemicky 
ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora.

• Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje jedovaté 
chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do tříděného odpadu.

• Celobarevné letáky a časopisy obsahují často velké množství těžkých kovů z barev 
a uvolňují se při spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora.

• Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. 
Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.

• Dokonce i tráva či listí mohou být zdrojem škodlivých látek, pokud je pálíme na za-
hradě. Větší množství rostlinných zbytků patří na kompost nebo do sběrného dvora.

informace
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Recyklovat je nejen správné,  
ale také snadné

Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém 
zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, 
jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vyslou-
žilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována. 

ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektro-
odpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé 
odevzdali téměř 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 
245 000 tun.  

Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného 
komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k eko-
logické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů. 

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit: 

* Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na 
místo bydliště.  

* Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu 
nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit 
na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 ode-
brat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli 
nuceni koupit si nový.   

* Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem 
zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete 
starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, 
můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených 
dětí.  

* Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských 
sborů po celé republice.  

* Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz 
nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.  

 
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za ode-

vzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO 
nebo do muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz 
a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace. 
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Oznámení SmVak
Dovolte mi, abych Vás informoval 

o tom, že společnost Severomorav-
ské vodovody a kanalizace Ostrava od 
1. 10. 2016 nahrazuje tzv. bílé linky 
s předčíslím 840 tzv. zelenými linka-
mi, které standardně začínají před-
číslím 800.

Největším rozdílem při přechodu 
na nová telefonní pro zákazníky je 
to, že na nově zřízené linky volají 
zdarma a veškeré náklady za hovory 
směřují pouze za společností SmVaK 
Ostrava. Tímto vstřícným krokem 
ukazujeme, že si našich zákazníků 
vážíme a jejich dotazy, podněty, při-
pomínky nebo upozornění jsou pro 
nás důležité. 

Zákaznická linka bude mít nově 
číslo 800 292 400. Je našim klientům 

k dispozici v pracovních dnech od 
7:30 do 18:00.

Poruchová služba, která je pří-
stupná non stop, bude mít nově číslo 
800 292 300.

Zákazníci, kteří budou po 1. říjnu 
volat na původní telefonní čísla, bu-
dou operátorem upozorněni na změ-
nu, k níž došlo.

Mgr. Marek Síbrt
mluvčí/spokesperson
Severomoravské vodovody  
a kanalizace a.s.
28. října 1235/169
709 45 Ostrava
tel.: 725 500 509
marek.sibrt@smvak.cz 

Jak se bránit proti  
neohleduplným sousedům?

Rady v tomto článku jsou v souladu 
s novým občanským zákoníkem. 

Některé stačí  upozornit. Pokud na 
stížnosti nereagují, nezbyde nic jiného, 
než zakročit jinak. Jak? Práva a povin-
nosti vzájemně sousedících osob se liší 
v tom, o jaký typ bydlení se jedná; zda 
jde o rodinný dům, nájemní byt, poze-
mek, apod. 

Problémového souseda se pokuste 
nejprve na nevhodné chování upozor-
nit, až poté přistupte k dalším opatře-
ním. Někdy stačí sousedovi domluvit 
nebo se dohodnout na  kompromisu 
a problém je vyřešen. Dobré je využít  

upozornění v písemné podobě, budete 
tak mít dostatečný důkaz, že jste měli 
zájem na smírném vyřešení záležitosti. 
Pokud  domluva nepřichází v úvahu, 
můžete se domáhat odstranění závad-
ného chování pomocí příslušného ve-
řejného orgánu. Přivolejte městskou 
policii (týká se to zejména rušení noč-
ního klidu), která může uložit blokovou 
pokutu. V ostatním případech (např. 
zastavění vašeho pozemku, vnik sou-
sedových zvířat na váš pozemek, atd.) 
či při opakovaném rušení, dejte podnět 
na obecní úřad, nebo se obraťte přímo 
na soud. 
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Občanský zákoník stanoví pro vlast-
níky domů či bytů zvláštní povinnos-
ti. Samotná Listina základních práv 
a svobod stanoví, že vlastnictví zava-
zuje a nesmí být zneužito na újmu práv 
druhých anebo v rozporu se zákonem 
chráněnými obecnými zájmy. Nesmí 
také poškozovat lidské zdraví, přírodu 
a životní prostředí nad míru stanovenou 
zákonem. Tato ustanovení  rozvíjí ob-
čanský zákoník, který uvádí, že vlastník 
věci se musí zdržet všeho, co působí, že 
odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, 
světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podob-
né účinky (imise) vnikají na pozemek 
jiného vlastníka v míře nepřiměřené 
místním poměrům a podstatně omezují 
obvyklé užívání pozemku; to platí i o 
vnikání zvířat. 

Jestliže váš problém se sousedem 
spočívá v jeho nadměrném hluku bě-
hem noci a brzkého rána, můžete proti 
němu podat návrh na zahájení přestup-
kového řízení. Jak se tedy nejlépe za-
chovat? Prostě a jednoduše. Nedělejte 
si se sousedy vzájemné naschvály. 

Někdy jediným způsobem jak sou-
sedovi dát na vědomí, že vás nadmíru 
obtěžuje, je opakování jeho vlastního 
chování, ale lepším řešením je si zacho-
vat chladnou hlavu a celou situaci řešit 
s rozumem.

Informace jsou čerpány  z níže uve-
dených právních předpisů, účinných 
ke dni 14.4.2016, z právní linky, Zákon 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zá-
kon č. 23/1991 Sb., Listina základních 
práv a svobod, Zákon č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích.      

Táňa Trojanová

Informace 
Oznamujeme občanům,  

že místní hřbitov bude v období  
od 27. října do 3. listopadu otevřen 

od 7:00 do  20:00 hod.

Uctění památky padlých
U příležitosti Státního svátku Den 

vzniku samostatného československého 
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. Srdečně zváni 
jsou všichni, kdo si chtějí tuto významnou 
událost připomenout.

foto: Ing. Yveta 
Kovalčíková

informace
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Pomáháme již více než 15 let 
Organizace Podané ruce – osobní asi-

stence působí v sociálních službách již 
více než 15 let. Poskytuje službu osobní 
asistence pro lidi s omezenou soběstač-
ností (ta může být omezena věkem, 
onemocněním nebo postižením) v Mo-
ravskoslezském, Olomouckém a Zlín-
ském kraji. Více než stovka osobních 
asistentů a asistentek naší organizace 
pomáhá lidem s věcmi, které by zvláda-
li sami, kdyby toho byli schopni (např. 
hygiena, stravování, chod domácnosti, 
doprovod k lékaři, do školy, za kulturou 
apod.). Klienti díky jejich pomoci mohou 
zůstat v domácím prostředí, mohou se 
více zapojit do běžného života, zůstat 
v kontaktu s okolním prostředím. Službu 
poskytujeme až 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu, podle potřeby konkrétního 
klienta a také podle aktuálních perso-
nálních a finančních možností naší or-
ganizace. 

„Práce osobní asistentky je zodpovědná 
a náročná, ale přináší také hodně příležitostí 
ke krásným mezilidským zkušenostem a je 
to práce smysluplná“, říká ředitelka Po-
daných rukou Bc. Helena Fejkusová. Za 
patnáct let pomohli naši osobní asistenti 

a asistentky téměř 1900 klientům. V po-
sledních letech máme ročně průměrně 
350 klientů. Deseti klientům poskytuje-
me službu již více než 13 let, z toho dvě-
ma od počátku existence naší organizace. 
„I v dalších letech budeme samozřejmě usi-
lovat o to, aby práce naší organizace byla 
kvalitní a na odborné výši, ale také o laskavý 
přístup a důvěryhodnost. Pověst naší orga-
nizace je vzhledem ke klientům i donátorům 
zásadní“, dodává Helena Fejkusová.  

Za to, že můžeme službu osobní asi-
stence poskytovat a udržovat ceny v do-
stupné výši, vděčíme mimo jiné i podpoře 
měst, obcí a jiných donátorů. Děkujeme 
za podporu také obci Krmelín.

Více informací o naší službě, kon-
takty a jiné údaje najdete na webu  
www.podaneruce.eu .

Bc. Jana Marková

Poděkování 
- odběry krve

Děkujeme touto cestou panu Petru 
Šindelovi, ul. Starodvorská, Krmelín 
463, za 80 bezplatných odběrů krve, za 
které obdržel od Českého červeného 
kříže ocenění ZLATÝ KŘÍŽ III.. třídy

Upřímně děkujeme jménem všech, 
kterým pomohl navrátit zdraví.

SBÍRKA POUŽITÉHO 
OŠACENÍ 

Diakonie Broumov
Sbírka se uskuteční: 

5. 12. - 9. 12. 2016

Ošacení vkládejte do igelitových pytlů 
či krabic, můžete vše odevzdat v době 
úředních hodin Obecního úřadu ke 
vchodu do bývalé obecní knihovny. 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
Bližší informace Vám rádi sdělíme. 
Diakonie Broumov 
tel. : 224 316 800, 224 317 203 

informace
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rozhovor

Otázky pro zastupitelku Martinu Helískovou
1) Paní Martino, jste naše obecní kro-

nikářka, jak dlouho se staráte o obecní 
kroniku a co to obnáší? Co Vás k této 
„zálibě“ přivedlo, kolik času nad ní strá-
víte a s jakým časovým posunem články 
do kroniky vkládáte?  Kdo vlastně roz-
hoduje, co má být v kronice zaznamená-
no, popřípadě, jak vypadá grafická část 
a kdo ji zajišťuje?

Kroniku obce Krmelín píši od roku 
2002, kdy mě oslovil starosta obce 
Ing. Václav Zezulka. Přebrala jsem ji po 
panu R. Veličkovi, který kroniku obce 
psal od roku 1945. To, že jsem se stala 
kronikářkou, byla vlastně náhoda. Mám 
ráda historii a snažím se jí věnovat kaž-
dou volnou chvíli, proto jsem se přihlásila 
do soutěže “O poklad Anežky České”, 
a na základě toho jsem byla požádána, 
jestli bych nepsala obecní kroniku. Vždy 
jsem si myslela, že o obci toho vím hodně, 
ale za dobu, co kroniku píši, jsem zjistila 
mnoho dalších věcí týkajících se obce. Pro 
mě je to radost a čest, že něco takového 
dělám. Kronika se píše zpětně po roce 
a její psaní mi zabere přibližně půl roku. 
Zodpovědnost za celou kroniku nesu já. 
Na mém rozhodnutí záleží, co vlastně v ní 
bude a jaká je. Kronikář musí být hlavně 
objektivní a zodpovědný.  

2) Zajímalo by nás, jak se k ní může 
občan dostat, pokud by chtěl do ní na-
hlédnout a dozvědět se, co se v ní píše. 
Zda občané mohou ovlivnit, co by mělo, 
či nemělo v kronice být? Nebyla byste 
proti, aby nové zápisy v kronice byly 
pravidelně zveřejňovány na webových 
stránkách obce?

Dostat se ke kronice není tak lehké. 
Některé kroniky jsou uložené v okres-
ním archivu, přístup k nim je přes webo-
vé stránky. Další kroniky jsou uloženy na 
obecním úřadu. Kdo by se chtěl do nich 
podívat, musí požádat vedení obce (sta-
rostu) a kronikáře obce. Není to nějaký 
poklad, ale jde hlavně o to, aby kronika 
nebyla nějak poškozena nebo zničena. 
Kronika je jedinečné dílo, které kronikář 
píše. Proto i do kroniky by neměl nikdo 
zasahovat, neboť kronikář je autorem 
tohoto díla. Můžu to přirovnat k psaní 
knihy, kdy autor také nedovolí zasahovat 
do svých zápisů.  

3) Je začátek školního roku a Vy jste 
zastupitelka ale také zaměstnanec školy. 
Máte tedy přehled, co se v naší škole 
děje. Mohla byste nám sdělit, kolik dětí 
letos do krmelínské školy nastoupí, ko-
lik je prvňáčků a na co se mohou děti 
těšit?  

Na tuto otázku jste se měli v prvé 
řadě zeptat ředitele školy Mgr. Dušana 
Ignačíka, který je v této věci kompe-
tentní. Do krmelínské školy pro školní 
rok 2016/2017 nastoupilo k 1. září 95 
žáků. Toto číslo se během roku stále 
mění. Jenom na začátek školního roku 
se přihlásily do naší školy dvě nové děti. 
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Ano, některé děti opouštějí školu dříve 
než v 5. ročníku, ale důvodů je mnoho: 
stěhování, rozvod, přestup sourozence 
do 6. ročníku jiné školy, provozní důvo-
dy rodičů. Krmelínská škola se nemůže 
srovnávat se školami v přilehlých obcích 
a městech, které jsou víceleté. Jsme malá 
obec, přesto máme bohatou tradici ve 
vzdělávání, a podle mého ho naše škola 
poskytuje velmi kvalitně. Vedení obce se 
každoročně snaží přispět na zvelebení 
školní budovy a jejích prostor. Samozřej-
mě ráda bych viděla větší finanční pří-
spěvky od obce, jak pro základní školu, 
tak i pro mateřskou školu.  

I když jsou obě budovy zvenčí opra-
veny, uvnitř by potřebovaly průběžnou 
rekonstrukci. Je třeba ale zmínit, že 
v posledních letech se toho už mnoho 
opravilo a vybudovalo.  

4) Naše obec se stále rozrůstá, proto 
je překvapení, že do první třídy i přes to, 
že dětí je podle uváděné statistiky dost, 
jich nastoupilo tak málo. Co je podle Vás 
příčinou, jak k této situaci došlo a jak 
je možné tomuto vývoji snižování počtu 
žáků v ZŠ v dalších letech předejít?

Já osobně si nemyslím, že do 1. třídy 
nastoupilo málo dětí. Vždyť 18 dětí na 
první třídu je akorát. Je pravda, že ně-
které děti odešly i do jiných škol v okolí 
a některé zase měly odklad. Kdyby právě 
tyto všechny děti nastoupily k nám, tak 
by jich bylo v 1. třídě přes 30. Ale potom 
si klaďme otázku, jaký by to mělo dopad 
na výuku dětí. Jako rodič si to nedokážu 
představit. Myslím si, že první a druhá 
třída mají být základ pro vzdělání žáka 
a ideální stav je kolem 20 žáků na tří-
du, kdy se paní učitelka může dětem 
intenzivně věnovat. Tak jsem to zazna-
menala jako zaměstnanec školy. To, že 

ubývá dětí je celorepubliková tendence. 
Porodnost se pomalu snižuje, to můžeme 
zaznamenávat i v naší obci. Bohužel je 
to realita. Přesto má naše obec i v tomto 
jednu výhodu. V obci se sem stavějí ne-
ustále nové domy a stěhují noví občané, 
můžeme předpokládat, že žáků v MŠ 
I ZŠ bude i nadále dostatek.

5) Vesnice žije, když je aktivní. Jaký 
vztah má podle Vás naše krmelínská 
mládež ke své obci? O jaké činnosti ze 
strany mládeže je největší zájem a co si 
myslíte, že mládeži ze strany sportov-
ního zázemí jí dlužíme, a naopak, co ze 
spolkového, volnočasového a životního 
prostředí jí nabízíme?

Obec Krmelín je podle mě velmi ak-
tivní. Vždyť v obci působí několik spol-
ků, které celoročně zajišťují různorodé 
akce. Některé z nich mají již svoji tradici. 
Vztah mládeže k obci je, dle mého ná-
zoru, u každého individuální. Tím, že se 
naše obec rozrůstá a přicházejí sem noví 
občané, včetně dětí, tak vztah ke Krme-
línu je u každého jiný. Ve škole jsem už 
měla několik besed o historii. Zjistila 
jsem, že děti zajímá nejen historie obce, 
ale i historie jako taková. Je zajímavé, 
když Vám děti pokládají různé otázky 
a vy se je snažíte zodpovědět tak, aby to 
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Dřevěné terasy 
výroba a montáž 

Zateplené psí boudy 
 

Martin Dlouhý tel. 605 186 243 
www.drevene-terasy-ostrava.cz 
www.kotce-ostrava-webnode.cz 

děti pochopily a přitom si zapamatovaly 
něco o historii. I v tomto školním roce 
chystáme s p. učitelkami několik besed. 
Mládež by se neměla jenom vzdělávat, 
ale i sportovat. V naší obci máme něko-
lik možností jak  sportovat. Máme halu 
TJ Sokol včetně hřiště, ale i další místa na 
sportování. Přesto tady jedna věc chybí, 
a to je školní hřiště. Školy v okolních 
obcích taková hřiště mají. V tomto směru 
se pomalu už něco děje i u nás. Je zpra-
cován projekt hřiště na míčové sporty. 
A jestli vše půjde dobře, tak by se mohlo 
v příštím roce začít stavět.  

6) V naší obci máme několik staveb, 
které by si zasloužily opravy, jedná se 
například o kapličku (nebo zvoničku?) 
na Světlově, která stojí v cestě nově plá-
novanému chodníku, nebo kaple husit-
ské církve u hřbitova. Tyto stavby jsou 
v soukromém vlastnictví. Měla by obec 
usilovat o jejich převzetí do vlastnictví 
obce, popřípadě podílet se finančně na 
opravách těchto staveb?

Já jsem proto, aby se tyto objekty opra-
vily. Bohužel jsou obě dvě stavby v sou-
kromých rukou, a tudíž záleží jenom na 
majiteli, jak se k této situaci postaví. Kdy-
by se chtěli nějak majitelé nemovitostí 
dohodnout s obcí o pomoci při opravě, 
popřípadě o odkupu, ráda jako zastupi-
telka zvednu ruku. Již teď mám radost 
z toho, že jsou v naší obci opraveny kříže. 
S opravou kostela sv. Jana a Pavla se za-
čalo již před několika lety. A když jsme 
mohli jako zastupitelé v letošním roce 
odhlasovat bezúročnou půjčku pro naše 
farníky na postavení centra, ochotně 
jsem to učinila. Naši farníci si to zaslouží. 
Vždyť náš kostel je jednou z místních za-
jímavostí. Stavěli ho naši předci, a proto 
pro mě má význam historický. Já sama 
jsem bez vyznání, přesto si myslím, že 
oprava kostela a vybudování centra, má 
ten správný směr.

OTÁZKY PŘIPRAVILY ČLENKY REDAKČNÍ 
RADY NA PODNĚTY OBČANŮ.

DĚKUJEME ZA ODPOVĚDI



Studio krásy Ostrava - Mariánské Hory 
+420 604 857 957 
Přineste s sebou tento Zpravodaj na Vaše ošetření pleti  
a máte zaručenu 10% slevu na výrobky. 
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Estetická a korektivní ambulance Brušperk  
 T: 603 588 092 (+ sms, e-mail objednávky)   
------------------------------------------------------------------ 
    Permanentní make-up obočí, rty, oční linky 
  Akné poradna a ošetření. Nastřelování náušnic 
  Medicinální suchá pedikúra - reflex podiatrie-  
  Tlaková terapie očních vrásek. Trvalá na řasy     
Ozónová, kyslíková terapie pleti. Prodloužení řas  
     Líčení. Kurzy líčení. Dočasné tetování PM 
    Kosmetické ošetření pleti a lifting. Parafín.  
 Korektivní ošetření pleti - (pigmentace, červené 
  žilky, barvení obočí a řas). Manikúra. Depilace. 
     Léčebné ošetření křehkých nehtů rukou.     
 Kognitivní rehabilitace - mozkový tréning AJ, PC  
         Nordic Walking -  neděle 9-10 hod.  
English conversation and breakfast - Sat. 9 AM.    
           Relaxační a medové masáže těla.  
         Redukční kurzy – nutriční poradna.  

Dermo-poradna – alopecie (vypadávání vlasů) 
Prodej zdravotní kosmetiky Syncare. 

Prodej luxusních parfému pro ženy, muže, děti. 
simona.lipovska@volny.cz  www.zdravi-estetika.cz     
  
       
   

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

 
       MASO PRO PSY 
 

Prodej masa ke krmení 
 psů a jiných masožravých mazlíčků 

 

 Hovězí svalovina  v celku  93, ‐Kč/kg 
 Hovězí mleté, s droby    32,‐ Kč/kg 
 Hovězí svalovina s chrupavkou 38,‐ Kč/kg 
 Hovězí kosti      20,‐ Kč/kg 
 Kuřecí prsa bez kosti     69,‐ Kč/kg 
 Kuře celé      32,‐ Kč/kg 
 Kuře celé, mleté    41,‐ Kč/kg 
 Kuřecí žaludky      53,‐ Kč/kg 

… a další na výběr. Svalovina, vnitřnosti, kosti, ryby. 
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá (Mitrovice). 

OTEVŘENO pondělí ‐ pátek, 8‐15 hod. 
Tel.: 732 650 203, 722 550 000 

www.BARF‐OSTRAVA.cz 

ANTÉNNÍ SERVIS - montáže a opravy televizních antén, satelitních kompletů. 
Marek Šťastný, Ostrava-Výškovice, Tel.: 604 784 471, www.montaz-satelitu.eu



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

www.kominictviostrava.cz
     

KONTROLA KOMÍNOVOU KAMEROU

     

VÝMĚNA PNEUMATIK

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ
VOZIDEL

SERVIS OSOBNÍCH A NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ,
MOTOCYKLŮ, ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

PRODEJ PNEU - PROTEKTORŮ - JETÝCH PNEU,
KOMPLETNÍ AUTOELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE

PRODEJ AUTOBATERIÍ, OLEJŮ, VÝFUKŮ,
NÁHRADNÍCH DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝMĚNA OLEJŮ A VÝFUKŮ 







MASÁŽE
DENISA SÍKOROVÁ

d.pina@seznam.cz
+420 608 621 192

SALÓN:
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO KRMELÍN

Zdravotní 214, Krmelín 739 24

Po - Pá
dle telefonické objednávky

So - Ne
zavřeno



Foto: ?

Krmelínská pouť
24. - 26. 6. 2016
Foto: David Ptáček



VDOLEKOP
27. 8. 2016
Foto: Jana Máchová

Házená
Srpnové soustředění 
Foto: Karin Břežná



Výstava chovatelů
2. 9. 2016
Foto: archiv školy

Přespolní běh
5. 9. 2016
Foto: archiv školy



První den ve škole
1. 9. 2016
Foto: archiv školy

První den 
v družině
Foto: archiv školy

foto: Dagmar Balcarová


