
Krmelín
Zpravodaj obce 3 20

17

www.krmelin.cz

Zářijové vydání

Foto: Hana Plačková



1. den ve škole

1. třída

ChovateléChovatelé 

Základní 
škola

foto Mgr. Romana Tylečková



Základní 
škola

Přespolní běh



Mažoretky, Marcela Křížová

Chorvatsko

Mateřská škola
foto Radek Tříska

AP klub



Krmelínský zpravodaj - číslo 3/2017 5

Mezi námi, 

vážení spoluobčané, jestlipak víte, 
která z památek, kromě Prahy, je 
v současné době nejnavštěvovanější? 
Je to Ostrava, Dolní oblast Vítkovice. 
Poslouchala jsem besedu, ve které si 
moderátoři rozhlasu pozvali mimo jiné, 
Ing. Světlíka, Ing. Matěje, kteří zasvěceně 
hovořili o všem, co nápadu předcházelo, 
jaká byla realizace i jaké jsou další vize. 
Velký obdiv návštěvníků má celý objekt 
Vysoké pece-365 schodů a nádherný 
výhled za hezkého počasí nejen na novou 
tvář Ostravy se zelení a parky. 

Pár km od této oblasti je obec Nová 
Bělá, ve které jsme se i my, hudbymi-
lovní krmelci, našli dne 26. 8. 2017 na 
jubilejním 10. koncertu Nové Bělé pod 
otevřeným nebem. Byla to opět nád-
hera! Přálo počasí, v hojném počtu přišli 
návštěvníci a celý podvečer, podmalován 
hudbou a výkony sólistů, byl sváteční. 
Věřím, že dlouho budeme vzpomínat 
na árii Rusalky paní Jany Doležílkové, 
i v italštině zazpívané - Ó sole mio - její 
šestileté dcery Marušky. Všechno, co je 
organizováno novobělskou rodačkou 
paní Janou Doležílkovou - Šafářovou, je 
zárukou kvality, my to víme a vždy se na 
koncert těšíme a věřte, nikdy jsme nebyli 
zklamáni. Těšíme se na další kulturní 
zážitky pořádané v obci Nová Bělá.

Letos začal školní rok 4. září. Zvláště 
pro žáky 1. třídy významný. Všem ško-
lákům se otevírá nový obzor poznávání, 
otevírají se i možnosti navazování přá-
telství, někdy i na celý život. Ano, škola 
mateřská prohlubuje i hygienické návyky, 
škola základní vzdělává i vychovává 
a spolupráce s rodiči dětí i žáků vývoji 
každého jedince napomáhá.

Vy všichni školou povinní, věřte, na 
mnohé věci v životě zapomenete, ale 
na učitele, kterého máte v srdci, neza-
pomenete. Vím, o čem píši - naše paní 
učitelka, dnes 82letá, žije v Třebíči, jsme 
s ní v telefonickém kontaktu a těšíme se, 
že za námi opět přijede. I Vám takového 
vyučujícího přejeme, na kterého budete 
stále vzpomínat s láskou.

A někdy to není jen záliba, kterou jste 
získali třeba čtením knih, může to být 
třeba i obdiv a respekt k platům a zvída-
vost k jejich způsobu života, která se stane 
koníčkem. Na rozdíl od obojživelníků, 
z nichž pocházejí, jsou plazi mnohem 
lépe přizpůsobení životu na souši, neboť 
mají silné plíce, jimiž dýchají vzduch. 
Náš občan, pan Ivo Kramoliš, ví o mno-
hém, své. V jeho teráriích se daří užov-
kám červeným, krajtě tmavé, hroznýši 
kubánskému i královskému, psohlavci 
hnědému a podobně. Jeho vyprávění je 
velmi zajímavé, stejně jako vyprávění 
o náročnosti chovu těchto nejedova-
tých plazů, potravě, krmení, dodávání 
a výměna čerstvé vody. Ivo je ochoten se 
o tyto zajímavostí podělit, třeba formou 
exkurze žáků místní školy, ale jen na 
základě předběžné domluvy s ohledem 
na pracovní vytížení a povinnosti. 

Co přeji našemu chovateli-úspěchy 
v chovu a třeba i stejně zaníceného a obě-
tavého nástupce.

Tak, vážení občané, nejsme jen maleb-
nou dědinou, ale i dědinou s nadšeným 
chovatelem plazů!

A 4. listopadu 2017? První sobota lis-
topadu bude patřit 14. ročníku Jarmarku 
řemesel, na který Vás všechny srdečně 
zveme. Budeme obdivovat souhru 
ruce a hlavy žáků naší školy, výrobky 

úvodník
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úvodník / informace z obce

řemeslníků. Opět zavítají i noví řemesl-
níci, nejen aby byly námi jejich výrobky 
obdivovány, ale aby poznali i naši krásnou 
obec. 

Každý ročník Jarmarku s předstihem 
připravujeme, vědomi si odpovědnosti 
k Vám, návštěvníkům, kteří vytvo-
říte sváteční atmosféru běžné soboty. 
A já věřím, že vystoupení cimbálovky 

a hymna lašského krále Vás osloví a v sále 
Pohostinství Benátky a jeho venkovních 
prostorách se budete rádi, se známými, 
setkávat. A nebudou chybět frgály, ani 
zabijačkové výrobky.

Srdečně Vás zveme, přijměte naše 
pozvání, těšíme se na Vás.

Zdraví Vaše Ludmila Adámková

Vzpomínka na spolupracovníka a kamaráda
Dne 29. 8. 2017 nás 

navždy opustil pan Petr 
Šperlín v pouhých 56 le-
tech. Dlouhodobě byl čle-
nem zastupitelstva a rady 
obce. Jako majitel přeprav-
ní firmy ochotně zajišťoval 
služby spojené s přepravou 
materiálu jak pro občany, 
tak i pro obec, především 
při sběru velkoobjemového 
odpadu. Aktivně se podílel 
na pořádání společenských 

akcí zejména na poli auto-
mobilového sportu.

Nyní už můžeme na 
spolupracovníka a kama-
ráda, vždy optimisticky na-
laděného, jen vzpomínat.

Děkujeme za vykonanou 
práci a příjemně strávený 
společný čas.

Čest Tvé památce.

Ing. Václav Zezulka
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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 z obce

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 15. 06. 2017 v Obecním domě 
1. Zastupitelstvo obce bere 

na vědomí 

a) kontrolu usnesení z 19. zasedání za-
stupitelstva obce 

 b) informaci o dění v obci od 19. zasedání 
zastupitelstva obce 

c) informace k závěrečnému účtu a o zprá-
vě kontrolního výboru SMOPO za rok 
2016 

d) zápis ze schůze kontrolního výboru 

e) zápis z 10. schůze finančního výboru 
včetně návrhu na uložení volných fi-
nančních prostředků obce 

f) problematika tvorby nového územního 
plánu 

g) informaci o stavu projektové dokumen-
tace úpravy okolí OÚ

 

2. Zastupitelstvo obce 
schvaluje 

a) celoroční hospodaření obce a Závěreč-
ný účet obce za rok 2016 včetně zprá-
vy kontrolní skupiny Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 
2016: Bez výhrad 

b) schválení uložení volných finančních 
prostředků obce 

c) vytvoření pracovní skupiny k tvorbě 
nového územního plánu - každá voleb-
ní strana jmenuje jednoho člena 

d) pověření arch. Tamary Staňkové 
k zpracování příčného řezu, aby se 

vědělo, kterým směrem se ubírat s pro-
jektem úpravy okolí OÚ 

e) využití pozemků parc. č. 1118, 1119 
a 1120 v k. ú. Krmelín k vybudová-
ní hasičského hřiště s instalovanými 
herními prvky pro děti k veřejnému 
užívání 

f) pozvání na další zasedání zastupitel-
stva projektanta přeložky k vysvětlení 
záměru projektu k akci Krmelín U Pa-
leska, přeložka VNv do VNk investora 
ČEZ Distribuce, a.s. 

g) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezské-
ho kraje, evidenční číslo 00239/2016/ 
RRC ze dne 16. 02. 2016 

h) zapojením obce Krmelín do systému 
dopravní obslužnosti MHD Frýdek-
-Místek, s návrhem jízdních řádu 
a s návrhem financování 

3. Zastupitelstvo obce ukládá 

a) radě obce Krmelín do 30. 09. 2017 pro-
vést studii proveditelnosti vybudová-
ní hasičského hřiště s instalovanými 
herními prvky pro děti k veřejnému 
užívání s variantním řešením 

b) Mgr. Jakubovi Čmelovi a Ing. Václavu 
Zezulkovi jednat se společnosti Do-
pravní podnik Frýdek-Místek, s.r.o., 
Statutárním městem Frýdek-Místek 
a odborem dopravy a chytrého re-
gionu Krajského úřadu Moravsko-
slezského kraje o prodloužení linky 
č. 12 MHD Frýdek-Místek do obce 
Krmelín 
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Poplatek za komunální odpad pro období  
1. 10. 2017 – 30. 9. 2018 

Poplatek za směsný komunální odpad pro období 1. 10. 2017 – 30. 9. 2018 je dle 
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 splatný ke dni 15. 10. 2017, stanoven je v této výši: 

Objem nádoby Četnost svozu Tarif Období Částka Kč roční 
 70 l 1 × za měsíc P1 91 1.10.2017-30.9.2018      744,-- 

 70 l 1 × za 14 dní  P1 01  1.10.2017-30.9.2018    1.320,-- 

 70 l  1 × týdně  P1 11  1.10.2017-30.9.2018    2.280,-- 

110 l  1 × měsíčně  P2 91  1.10.2017-30.9.2018       972,-- 

110 l  1 × za 14 dní  P2 01  1.10.2017-30.9.2018    1.620,-- 

110 l  1 × za 14 dní zima  P2 07  1.10.2017-30.4.2018    1.015,-- 

110 l  1 × týdně zima 
 1 x za 14 dní léto P2 61  1.10.2017-30.9.2018    2.285,-- 

110 l  1 × týdně celoroč. P2 11  1.10.2017-30.9.2018    2.760,-- 

110 l  1 × týdně zima  P2 71  1.10.2017-30.4.2018    1.785,-- 

kontejner  1 × týdně  K1 11  1.1.2018-31.12.2018  10.620,-- 

240 l  1 × za 14 dní  P3 01  1.10.2017-30.9.2018    2.640,-- 

240 l  1 × týdně  P3 11  1.10.2017-30.9.2018    4.980,-- 

 Nádobu o obsahu 70 l si objednávají 
občané s menším výskytem odpadů vý-
hradně u domů s ekologickým topením 
(elektřina, plyn). Do těchto nádob ne-
smí být odkládány popeloviny. Celková 
hmotnost nádoby 70 l včetně obalu ne-
smí přesáhnout 50 kg. 

Tarif svozu P2 07 a P2 71 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, že od října tohoto roku 
budete požadovat změnu ve velikosti 
nádoby či četnosti svozu odpadu oproti 
systému, který máte dosud zaveden u Va-
šeho domu (tj. od nového období svozu 

odpadu) i jakýchkoliv dotazů v záležitos-
tech z této oblasti, prosíme, kontaktujte 
pracovníky Obecního úřadu Krmelín, 
telefonicky či elektronicky: Ludmila Ha-
vránková, 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 po-
pisné, např. 1337001) 
konstantní symbol: 3558 
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Sběr velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu podzim 2017  

Připomínáme letošní poslední mož-
nost odložit velkoobjemový odpad z do-
mácností do kontejnerů, které budou 
v sobotu 07. 10. 2017 v dopoledních hodi-
nách přistaveny na již tradičních místech 
v obci (odvoz kontejnerů po 12 hodině): 

1. ulice Stará cesta 
2. ulice Brušperská – plocha před Spor-

tovní halou 
3. ulice Na Brodě – před budovou České-

ho svazu chovatelů 
4. ulice Záhumenní u sjezdu na silnici 

III/4841 (Paskovská) 
5. křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za 

Křížem 
6. parkoviště u silnice I/58 vedle hostince 

„Na Světlově“ 
7. ulice Hajní – před bytovkami 

1 kontejner – elektroodpad – ulice Za-
hradnická, areál bývalé autolakovny 

Přistavení mobilní sběrny na nebezpečné 
odpady 

- v pátek 06. 10. 2017 od 12 do 17 hod. 
plocha vedle Hasičského domu 

- v sobotu 07. 10. 2017 od 8 do 12 hod. 
parkoviště vedle hostince Na Světlově 

Pro případ potřeby mimořádného od-
vozu směsného komunálního odpadu 
z domácností mohou občané využít igeli-
tových pytlů s logem svozové firmy OZO 
Ostrava s. r. o., nabízených prostřednic-
tvím kanceláře Obecního úřadu Krmelín. 
Objem 1 pytle je 70 l, cena 30,-- Kč. 

 

ZPRÁVA O MNOŽSTVÍ 
VYTŘÍDĚNÝCH ODPADŮ 
A ODMĚNĚ OD SYSTÉMU  
EKO-KOM ZA OBDOBÍ 
1. 4. 2017 – 30. 6. 2017 

V následujícím přehledu také uvádí-
me výši odměny, kterou Vaše obec/město 
získala/o od společnosti EKO-KOM, a.s.  
Odměna celkem (zaokrouhleno) 
67 867,50 Kč.

Z toho: Odměna za zajištění zpět-
ného odběru 11 630,00 Kč (odměna za 
zajištění míst zpětného odběru, bonus 
za minimální dostupnost sběrné sítě) 
Odměna za zajištění využití odpadů 
z obalů (odměna za obsluhu míst zpět-
ného odběru, odměna za zajištění vy-
užití odpadů z obalů)

Papír 2,557 t - 2 759,51 Kč 
Plast 10,023 t - 45 021,31 Kč 
Sklo 7,902 t - 8 214,13 Kč 
Kovy 0,101 t - 242,40 Kč 
Nápojový karton 0,000 t - 0,00 Kč 
Celkem 20,583 t - 56 237,35 Kč

Díky dlouhodobé spolupráci průmy-
slu, obcí a měst v systému EKO-KOM 
při rozvoji systému třídění a recyklace 
obalových odpadů, se podařilo dosáh-
nout stavu, kdy své odpady třídí více 
než 72 % občanů České republiky.  
Děkujeme
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V měsících říjen – listopad tohoto 

roku máme plánováno uspořádat 
letošní druhé vítání občánků do 
svazku obce. S radostí přivítáme zájem 
Vás, rodičů či zákonných zástupců 
našich nejmenších dětí, o tuto událost. 
K ohlášení je možné použít formulář 
umístěný na internetových stránkách 
obce www.krmelin.cz, samozřejmě 
i osobně u nás v kanceláři Obecního 
úřadu. Předem děkujeme všem, kteří 
o letitou obecní tradici projeví zájem. 
Za komisi pro občanské záležitosti H. 
Plačková, tel. 558 637 911, plackova@
krmelin.cz.

Vývoj počtu obyvatel 
v obci Krmelín, 
Frýdek-Místek

Zdroj:
www.obyvateleceska.cz

DODRŽOVÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 
OBCE KRMELÍN Č. 10/2015,
KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO SPALOVÁNÍ SUCHÝCH 
ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ V OBCI   

S blížícími se podzimními dny, kdy vět-
šina z nás uklízí své zahrádky, shrabává 
listí a jiný zahradní odpad, nastává také 
doba pálení těchto materiálů. Připomíná-
me, že obec Krmelín má vyhlášku, která 
stanoví, jak s takovým materiálem naklá-
dat. Pokud se již rozhodnete ho spálit, 
musí být tento rostlinný materiál suchý!

Suché rostlinné materiály lze spalovat 
v období celého roku ve dnech pondělí, 

úterý, středa a čtvrtek v době od 8:00 
hodin do 18:00 hodin.

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

Úplné znění vyhlášky najdete na webo-
vých stránkách obce.

Ing. Yveta Kovalčíková
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Otázky pro zastupitele Ing. Petra Jakubka 

1. Jste předsedou finančního výboru 
v Krmelíně, přibližte nám, jaké jsou 
úkoly finančního výboru a jak se Vám 
daří tyto úkoly plnit? 

 Finanční výbor je kontrolní orgán 
zastupitelstva obce a plní úkoly, 
kterými jej pověřilo zastupitelstvo. 
Kromě těchto úkolů je finanční výbor 
oprávněn provádět kontrolu hospo-
daření s majetkem a finančními pro-
středky obce. Důležité je upozornit, 
že výsledky finančního výboru slouží 
pouze a jen pro zastupitelstvo obce. 
Finanční výbor nemůže ukládat žádná 
nápravná opatření. Úkolem finančního 
výboru je pouze podat zprávu zastupi-
telstvu, případně upozornit na chyby 
a nedostatky a záleží následně pouze 
na zastupitelstvu obce, jak se s připo-
mínkami dále vypořádá. 

 Všechny úkoly dané zastupitelstvem 
obce jsme splnili a mimo to jsme pro-
vedli několik kontrol. Z našich kontrol 
vyšlo i několik podnětů, při kterých 

jsme upozornili, že neproběhlo vše 
úplně v pořádku a mohlo dojít či došlo 
k pochybení. Tzn. finanční výbor své 
úkoly plní, a to, že ne vždy dojde 
k nápravě, to už je věcí zastupitelstva 
obce. Například jsme iniciovali vytvo-
ření směrnice na zadávání zakázek 
malého rozsahu (ta nebyla zastupi-
telstvem schválena), upozorňovali 
jsme na to, že v mnohých smlouvách 
a potvrzených objednávkách není vše, 
co by tam být mělo (termíny, sankce, 
kvalita) a dále jsme upozorňovali na 
to, že obec nemá vlastní vzory smluv, 
v podstatě nikdy nevystavila žádnou 
sankci na Zhotovitele a nepoužívá 
technický dozor (vyjma dotačních 
akcí, kde technický dozor být musí). 
To znamená, že na podobné věci 
upozorňujeme, nicméně jak již jsem 
uvedl výše, ukládat nápravná opatření 
nemůžeme, a navíc při současném 
rozložení sil v zastupitelstvu je to 
zpravidla vzato pouze na vědomí. 

2. Jsou za Vámi 3 roky od komunálních 
voleb. Jak byste tyto 3 roky zhodnotil? 
Co se v tomto období podařilo vybu-
dovat či co se v obci změnilo? 

 Rád bych zmínil, že byla dokončena 
první fáze výstavby kanalizace a čis-
tičky odpadních vod v obci. Akce 
proběhla úspěšně, kanalizace včetně 
čističky funguje a spousta z nás je na 
kanalizaci napojena. Teď je třeba si 
jen přát, aby se na ni napojili i ostatní 
občané, kteří v tuto chvíli připo-
jeni ještě nejsou. Toto byla největší 
investiční akce, která bez problémů 
proběhla a pomůže v rozvoji obce do 
budoucna. 
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 Další velkou investicí bylo zateplení 
Sokolovny. Zde si vše řídila Tělový-
chovná jednota Sokol Krmelín, včetně 
vyřízení dotace a výběru zhotovitele. 
Nicméně bez finančního příspěvku 
obce Krmelín by realizace této akce 
možná nebyla. 

 Toto jsou dvě klíčové věci, které 
se podařilo úspěšně dokončit. Pár 
drobných investičních akcí tady ještě 
bylo, ale je to dost za 3 roky? Když se 
podíváme na dotace, které proběhly 
v České republice za poslední 3 roky (i 
déle), tak zjistíme, že investičních akcí 
s dotací mohlo v naší obci proběhnout 
mnohem více a je jen škoda, že jsme 
toho nevyužili. Naši obec to mohlo 
posunout ještě o velký kus dopředu. 

 Obecně bych ale řekl, že obec je 
stabilizovaná. Zastupitelstvo, rada, 
výbory a komise, všichni se scházejí 
v termínech, jak mají, ale to je všechno. 
Zaměstnanci Obecního úřadu si per-
fektně plní své povinnosti a díky tomu 
je obec stabilizovaná a funguje, jak má. 

 Přesto si myslím, že se obec nerozvíjí 
(případně se rozvíjí málo). Obec nemá 
žádné plány rozvoje do budoucna, 
žádnou vizi. Pro lepší pochopení, co 
tím myslím, uvedu příklad. 

 Jedná se o to, že když dneska někdo 
přijde na obec, že chce stavět dům 
(případně, když to přijde ze sta-
vebního úřadu), obec vše nechá na 
stavebníkovi, případně na sousedech 
„ať se domluví“ a pokud je požado-
váno vyjádření, tak obec vyjádření 
vydá. Nicméně obec by měla aktivně 
vystupovat jako účastník řízení a vidět 
souvislosti. Obec by měla mít vizi např. 
v tom směru, že v dané lokalitě nebude 
stát pouze tento jeden RD, ale budou 
časem následovat další, tak by hned 

měla přemýšlet o dopravním napojení, 
o tom, že cestu k tomuto jednomu 
domku povolí stavební úřad úzkou, ale 
pro budoucí RD v celé lokalitě ta úzká 
cesta bude nedostatečná. V tomto pří-
padě by obec neměla dovolit, aby cesta 
zůstala soukromá a úzká (v budoucnu 
se vyhneme problémům, že tam maji-
tel nebude chtít další stavebníky pustit 
a budou se vytvářet další úzké a slepé 
uličky), obec by měla cestu vykoupit 
a případně udělat územní studii, aby 
napojení pro celou lokalitu bylo dosta-
čující a optimální a mohli se postupně 
napojovat další lidé. Je přirozené, že 
každý jednotlivec to řeší tak, aby to 
bylo co nejvýhodnější pro něj. Obec by 
měla být ta, která přijde s optimálním 
řešením pro všechny. Toto se momen-
tálně vůbec neděje. I z tohoto důvodu 
máme v Krmelíně spoustu úzkých, 
slepých uliček, mnohdy soukromých 
a spoustu sousedských problémů, 
protože obec tyto věci neřeší. S tím 
samozřejmě souvisí výstavba veřej-
ného osvětlení a chodníků, které je 
potom mnohdy problém na úzkých, 
a hlavně soukromých cestách posta-
vit. Myslím si, že v této oblasti obec 
naprosto selhává. 

3. Před Vámi je poslední rok tohoto 
funkčního období. Jaké jsou plány na 
toto období? 

 Z hlediska nastavení fungování obce je 
rok velmi krátká doba. V podstatě to 
jsou 4 zasedání zastupitelstva a něco 
výrazně změnit či zrealizovat (pokud to 
není již připravené) je téměř nemožné. 

 Přál bych si, aby se nám podařilo 
o prázdninách v roce 2018, postavit 
školní hřiště, se kterým budou spo-
kojeni všichni občané, a hlavně ti naši 
nejmenší. Zároveň bychom rádi, aby 
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do konce roku 2018 proběhla reali-
zace hřiště na Světlově, které bude 
primárně určeno pro hasiče (ale i pro 
děti) a také abychom stihli v roce 2018 
postavit alespoň část nových chod-
níků, čímž by se výrazně rozšířila jejich 
síť v naší obci. 

 V tuto chvíli je rozběhnutý proces 
tvorby nového územního plánu, ve 
kterém je nutné pokračovat, a byl 
bych moc rád, pokud by se v tomto 
novém územním plánu projevily vize 
obce, o kterých jsem se již výše zmí-
nil. Územní plán se tvoří na mnoho 
let dopředu a měly by v něm být 
optimálně vyřešeny lokality rozvoje 
bydlení, a třeba i průmyslu. Nicméně 
v naší obci proběhla anketa, ze které 
jasně vyplynulo, že si lidé průmyslové 
haly a podobné stavby ve svém bydlišti 
nepřejí. Toto by mělo být respektováno 
a v novém územním plánu obsaženo. 
Je třeba v této souvislosti vidět obec 
komplexně jako celek, přemýšlet 
o tom, co si obyvatelé ve svém bydlišti 
přejí, přemýšlet o dopravní dostup-
nosti, energetických sítích či životním 
prostředí. 

 Dále bych byl moc rád, pokud by se 
ještě v tomto volebním období začalo 
hlasitě mluvit o výstavbě bytového 
domu s byty zvláštního určení pro seni-
ory, postižené a mladé rodiny. Ideálně, 
pokud by co nejdříve byla provedena 
jednoduchá studie, ze které by vyply-
nula orientační čísla (výše investice 
a provozní náklady, případně další), 
bylo by možné debatovat nad výstav-
bou a postupnými kroky se přibližovat 
k realizaci tohoto domu. 

4. Jste členem školské rady. Někdy se 
hlasitě diskutuje o výukových meto-
dách v naší základní škole (především 

matematika podle Hejného). Jaký je 
Váš názor na tyto metody a samo-
zřejmě na školu jako takovou? 

 Členem školské rady jsem velmi krátce 
a zažil jsem pouze dvě zasedání škol-
ské rady. 

 Co se týká výukových metod ve škole, 
tak samozřejmě vnímám, že jsou na to 
docela rozdílné názory, a to jak u nás 
v Krmelíně, tak i u odborné veřejnosti. 

 Mám syna v naší základní škole, takže 
tuto metodu se taky učíme a nepřijde 
mi, že by byla nelogická, či že by děti 
toho měly umět méně. Vidím to jako 
novou a progresivní metodu a jsem 
rád, že vedení školy se k tomu odhod-
lalo. Převažující názor je takový, že to 
rozvíjí logické myšlení dětí, a to si mys-
lím, že je velmi podstatné a pozitivní. 

 Jinak vnímám, že ve škole máme 
určité resty a je třeba do školy inves-
tovat. A to ať už do školního hřiště, 
tak i například do vnitřního vybavení 
školy. 

 Obecně lze říci, že fungování školy 
vnímám pozitivně. 

 Na druhou stranu přiznám, že z růz-
ných stran slyším, že celkem dost dětí 
z Krmelína nechodí do ZŠ v Krmelíně, 
ale chodí do ZŠ v Brušperku, Staré Vsi, 
Paskově případně i jinde. Samozřejmě 
těch důvodů, proč tomu tak je, bude 
více. Pro nás, rodiče dětí navštěvující 
ZŠ v Krmelíně, je to v konečném 
důsledku velmi pozitivní, neboť když 
je ve třídě 17 či 18 žáků, tak výuka je 
bezesporu intenzivnější, než když je ve 
třídě žáků třeba třicet a více. Nicméně 
za zamyšlení to určitě stojí. 

Otázky kladly členky redakční rady na pod-
něty občanů, děkujeme za odpovědi.
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Rozhovor s Ing. Renátou Václavkovou, Ph.D 
Krmelín a jeho rozvoj 

Dozvěděla jsem se, že pracujete 
s obcemi a pomáháte jim v jejich rozvoji, 
můžete mi říct, jak si myslíte, že by se 
měl Krmelín do budoucna rozvíjet? 

Ano, máte pravdu, již 20 let pracuji 
v oblasti, které se odborně říká „regi-
onální rozvoj“. Tuto oblast jsem měla 
možnost vidět z různých pozic: vedou-
cího úředníka, zastupitele, učitele na VŠ 
a nyní ředitele organizace, která se stará 
svým portfoliem služeb o rozvoj a profe-
sionalizaci řízení měst a obcí. 

Co se týče rozvoje Krmelína, začala 
bych u zjišťování potřeb občanů. Je velmi 
důležité znát požadavky a názory občanů. 
K tomuto zjištění je vhodnou meto-
dou uskutečnění dotazování u občanů 
a správného vyhodnocení výsledků. 
Důležitou složkou jsou ovšem také místní 
zájmové organizace, které svými aktivi-

tami vytvářejí prostředí a ducha obce. 
Také místní podnikatelé mají v obci své 
místo, neboť realizují služby, vyrábějí, 
obchodují, nabízejí pracovní místa. Je 
tedy pro zastupitelstvo důležité znát jejich 
potřeby, zájmy a požadavky. To vše je 
potřeba dát dohromady a vytvořit systé-
movou koncepci dlouhodobého rozvoje 
obce. Výhodou tohoto přístupu je: že 
máme dlouhodobější pohled za horizont 
volebního období, můžeme pracovat na 
větších projektech, víme, proč to děláme, 
známe většinový názor a komunikujeme 
se všemi klíčovými hráči na území obce. 
Zvyšujeme tak vzájemnou spolupráci 
a podíl na společném rozhodování 
o vývoji obce. Samozřejmě bych o této 
problematice mohla hovořit mnohem 
podrobněji, ale to možná příště. 

Pokud jsem to správně pochopila, 
hovoříte zde o potřebě zpracovat kon-
cepci rozvoje obce Krmelína, která bude 
řešit potřeby občanů a navrhne společné 
cíle? Jaké máte zkušenosti z jiných obcí?

Myslím, že jste to pochopila správně. 
Zhruba 90% obcí má svou strategii roz-
voje, která zastřešuje mimo jiné například 
plán rozvoje dopravní infrastruktury, 
technické infrastruktury, občanské 
vybavenosti. Ale nejen to, řeší také tzv. 
měkké rozvojové oblasti v obci, např: 
rozvoj turismu, komunitního života, 
podpory podnikání občanů nebo územ-
ního marketingu obce aj. V této celkové 
koncepci není pominuta také oblast 
profesionalizace veřejné správy, což 
jednoduše znamená, že se nastavují cíle 
vedoucí ke zlepšování fungování úřadu 
včetně samosprávy. Když se podíváme 

rozhovor
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do okolních obcí, tak vidíme, že některé 
obce fungují lépe a velmi rychle se roz-
víjejí a jiné vypadají zakonzervovaně, 
jako by se měly stát relikvií pro příští 
generace. Krmelín dle mého názoru je 
obec s obrovským potenciálem, skvělými 
lidmi a úžasným společenským životem, 
potřebuje ovšem podporu v systémovém 
a koncepčním vedení. Na druhou stranu 
ale vidím velkou proměnu a snahu věci 
napravovat a řešit do větší hloubky, takže 
držím pěsti.

V současné době jsme před zpracová-
ním územního plánu, jak územní plán 
souvisí se strategií rozvoje?

Otázka vypadá jednoduše, ale odpo-
věď je hodně složitá, pokusím se o nějaké 
zjednodušení. V každém případě je zde 
těsná vazba, základní rozdíl je v tom, že 
územní plán řeší rozdělení využití území 
a jeho prostorové uspořádání s cílem 
udržitelného rozvoje. 

A vlastně totéž řeší strategie rozvoje 
obce, ale neomezuje se pouze na to, 
k jakému účelu je, nebo bude využívána 
ta či ona plocha, ale konkrétně říká, co 
na té ploše má vzniknout, proč to má 
vzniknout a co to obci přinese, nebo jaký 
problém se tím vyřeší. Ve strategii rozvoje 
obce jsou řešeny nejen investice, ale také 
měkké oblasti, které tvoří úspěch a dyna-
miku rozvoje obce. Jak již bylo zmíněno 
výše, strategie rozvoje obce například 
říká, co má obec dělat v oblasti cestovního 
ruchu, jak se má rozvíjet společenský 
život, jak bude podporovat zájmové 
organizace, podnikání a další důležité 
aspekty úspěšného rozvoje obcí. Strategie 
rozvoje obce je vlastně taková kuchařka, 
je v ní dlouhodobý cíl – tedy jídlo, na 
které máme chuť, opatření – postup, 
jak budeme vařit a zdroje – ingredience, 

které k přípravě receptu potřebujeme. 

Takže, když se nás obce ptají, co by 
mělo být dříve, jestli územní plán nebo 
strategie rozvoje obce, odpovídám, že ide-
ální stav je, když víme, co chceme a poté 
definujeme požadavky pro rozdělení 
území v katastru obce- tzv. územní plán. 
Ale tak jednoduché a ideální to zase není, 
v územním plánování existuje spoustu 
omezení, což je pochopitelné, takže vždy 
je to vzájemná souhra zájmů, potřeb, ale 
také aspektů ochrany krajiny, přírodních 
krás atd. Otázka je tedy podobná, jako 
když se zeptáme, zda bylo dříve vejce 
nebo slepice.

Závěrem k této otázce mohu říct, že 
oba dokumenty jsou velmi významné pro 
rozvoj obce a mají společné poslání, a to 
ZAJISTIT SPOLEČENSKÝ A HOSPO-
DÁŘSKÝ ROZVOJ OBCE SE ZACHO-
VÁNÍM PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH 
A SPOLEČENSKÝCH HODNOT PRO 
PŘÍŠTÍ GENERACE.

V jaké souvislosti je tedy aktuálně 
zpracovávaný územní plán důležitý pro 
naše občany?

Územní plán se dotýká všech uži-
vatelů území a jeho obyvatel. Územní 
plán občany nejčastěji zajímá v těchto 
oblastech:

• při výstavbě domů – kdy územní plán 
může nastavovat podmínky – obraz 
sídla, charakter zástavby, výšky, míra 
využití území, umístění dominant. 

• vlastníky pozemků – z pohledu vyme-
zení funkcí jednotlivých ploch, kdy 
nejčastěji občané chtějí změnit svůj 
pozemek z orné půdy na plochu urče-
nou k zástavbě. 

• zajímá všechny občany – z pohledu 
vymezení funkcí jednotlivých ploch 
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v našem sousedství. Pokud se např. 
našimi sousedy mají stát výrobní haly, 
továrny, supermarkety a jiné, tak je pro 
nás otázka velmi aktuální.

Co aktuálně mohou občané dělat při 
schvalování územního plánu?

Je nutné říct, že občané mohou vstu-
povat do celého procesu tvorby územního 
plánu. V každé fázi mají určité možnosti. 
Pokud se podíváme na aktuální stav 
v naší obci, tak v současné době je podle 
mých informací zpracován Návrh zadání 
územního plánu, který byl upraven, 
projednán a bude ho schvalovat zastu-
pitelstvo.

Po schválení Návrhu zadaní územního 
plánu Krmelína zastupitelstvem, by mělo 
dojít k oznámení veřejnou vyhláškou. Do 
15 dnů ode dne doručení může každý 
občan uplatnit u pořizovatele písemné 
připomínky. Sousední obce mohou 
uplatnit do 30 dnů od doručení oznámení 
podněty. K připomínkám, vyjádřením 
a podnětům uplatněným po lhůtě se již 
nepřihlíží.

Občané tedy mohou svou aktivní 
účastí na zastupitelstvu seznámit s návr-
hem a následně svými písemnými 
připomínkami, vyjádřeními a podněty 
vstupovat do tvorby územního plánu 
v aktuální fázi Návrhu. Předpokládám, 
že občané dostanou od obce v této otázce 

přesné instrukce, jak písemné připo-
mínky podávat, v jaké formě, struktuře 
a jakými kanály tak, aby zajištěná efek-
tivní a účelná komunikace.

Na základě výsledků projednání poři-
zovatel (určený zastupitel – starosta) pří-
padně upraví návrh zadání a předloží jej 
zastupitelstvu obce ke schválení. V odů-
vodněných případech nebo z podnětu 
dotčeného orgánu zastupitelstvo obce 
uloží zpracování nového řešení návrhu.

Toto povídání bylo velmi zajímavé, 
děkuji za Váš čas a užitečné informace. 
Je ještě nějaká oblast, která by mohla 
občany zajímat?

Já také velice děkuji za oslovení a za 
Vaše úsilí, které v současné době věnu-
jete při Vaši aktivní práci zastupitele, 
a přeji mnoho úspěchů v dalších krocích. 
V rozhovoru jsem se pokusila jednoduše 
přiblížit problematiku řízení rozvoje obce 
tak, aby obec byla úspěšná, a také jsem 
se pokusila reagovat na aktuální stav 
v oblasti tvorby územního plánu. Pokud 
budete mít zájem o další informace, 
můžeme se příště například věnovat 
tomu, jak naši obec lépe zviditelnit, 
účelně informovat občana a jak k tomu 
využít moderní komunikační kanály. 

Rozhovor vedla: Ing. Yveta Kovalčíková
Odpovídala: Ing. Renáta Václavková, Ph.D.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky konané ve dnech 
20. a 21. října 2017 
Oznámení o době a místě konání voleb 

Starosta obce Krmelín podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Par-
lamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon, o volbách do Parlamentu“) 

o z n a m u j e :

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky se uskuteční 
v pátek dne 20. 10. 2017 od 14.00 do 
22.00 hodin a v sobotu dne 21. 10. 2017 
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 přihlá-
šeni k trvalému pobytu: 
ulice Benátská, Bělská, Brušperská, 
Fojtská, Hraniční, Kolmá, Kostelní, 
Lípová, Místní, Na Brodě, Na Cigánce, 
Na Mečník, Na Nový svět, Na Ryb-
níčku, Na Skalce, Na Svahu, Nad 
Hvozdem, Paskovská, Polní, Spojná, 
Starodvorská, Stará cesta, Školní, 
U Paleska, Včelařská, Vodárenská, 
Zahradnická, Záhumenní, Za Křížem, 
Zdravotní

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v hostinci Na Svět-
lově, ul. Staroveská, Krmelín čp. 137
pro voliče podle místa, kde jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu:
ulice Boční, Hajní, Konečná, Krátká, 
Květná, Lomená, Luční, Lyskova, Na 
Zátiší, Nová, Okrajní, Plk. Vávry, 
Proskovická, Příčná, Rovná, Řadová, 

Slunná, Staroveská, Světlovská, 
U Černého lesa, U Kapličky, U Pís-
kovny, 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). 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

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

Aktuální informace k volbám jsou 
zveřejněny na webových stránkách 
Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.
cz/clanek/informace-o-zpusobu-hlasova-
ni-na-uzemi-ceske-republiky-ve-volbach-
do-poslanecke-snemovny-parlamentu-
ceske-republiky-konanych-v-roce-2017.
aspx, www.mvcr.cz, 

Volič, který se nebude zdržovat v době 
voleb do Poslanecké sněmovny konaných 
ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním 
okrsku v místě svého trvalého pobytu, 
může hlasovat za podmínek stanove-
ných zákonem o volbách do Parlamentu 

http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-voleb-do-evropskeho-parlamentu-23-a-24-kvetna-2014.aspx
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volby / dotace

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Obec Krmelín podepsala s Moravsko-

slezským krajem SMLOUVU O SPO-
LUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTU 
„KOTLÍKOVÉ DOTACE V MS KRAJI“

V rámci projektu budou fyzickým oso-
bám / domácnostem, poskytovány dotace 
na výměnu kotlů, a to ve výši podle typu 
zvoleného nového zdroje vytápění.

Obec se zavazuje poskytnout na spo-
lufinancování výměny kotlů konečných 
uživatelů dle čl. II odst. 1 této smlouvy 
částku ve výši 7.500 Kč / dílčí projekt 
konečného uživatele.

Bližší informace Vám poskytnou 
zaměstnanci Obecního úřadu.

 Ing. Yveta Kovalčíková

na voličský průkaz v jakémkoliv stálém 
volebním okrsku na území České repub-
liky nebo ve zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí.

Informace k možnosti hlasování na 
voličský průkaz: http://www.mvcr.cz/
clanek/moznost-hlasovat-na-volicsky-
prukaz-pri-volbach-do-poslanecke-
snemovny-parlamentu-ceske-republiky-
v-roce-2017.aspx 

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

Konec lhůty pro písemné doručení 
žádosti o vydání voličského průkazu 

v listinné podobě s ověřeným podpi-
sem voliče nebo v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové schránky 
je 13. října 2017.

Konec lhůty pro osobní předání 
žádosti o vydání voličského průkazu je 
18. října 2017, 16.00 hodin.

Organizačně-technické zabezpečení voleb 
v obci Krmelín:

Ing. Václav Zezulka, 
tel.: 558 674 085, 724 135 569, 
e-mail: zezulka@krmelin.cz, krmelin@krmelin.cz, 
Hana Plačková, 
tel.: 558 637 911, 558 674 046, 
e-mail: plackova@krmelin.cz

Otevírací doba hřbitova  
v době Památky zesnulých

Oznamujeme občanům, že místní hřbitov bude v období  
od 27. října do 5. listopadu otevřen od 7:00 do 20:00 hod. 
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život v obci

MŮŽEME SI DOVOLIT UMÍRAT DOMA? 
Péče o nevyléčitelně nemocného 

v poslední fázi života je možná i v domá-
cích podmínkách. Díky podpůrným orga-
nizacím na to nezůstanete sami. 

Mobilní hospic Ondrášek umožňuje 
nevyléčitelně nemocným dospělým 
i dětem umírat v kruhu svých blízkých, 
doma. Naše služby jsou pro pacienty 
zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich 
rodinám od potíží, ať už fyzických nebo 
psychických, které onemocnění v závěru 
života přináší. Pracujeme v multidiscipli-
nárním týmu, který poskytuje specializo-
vanou paliativní péči. Tým tvoří lékaři, 
sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, 
psycholog a duchovní. Z naší základny 
v Ostravě vyjíždíme každý den do terénu, 
tedy za pacienty domů. Všichni naši 
pacienti a jejich rodiny mají k dispozici 

pohotovostní číslo, na které se dovolají 24 
hodin denně. Mobilní hospic Ondrášek 
působí i na území vašeho města. Nebojte 
se nás kontaktovat. 

V současné době MH Ondrášek 
spouští také kampaň s názvem DOMA., 
pomocí které chceme říci, že je možné 
strávit poslední chvíle doma a že exis-
tují služby, které vám pomohou. Kam-
paň proběhne od 9. do 15. října a více 
informací se dočtete na facebookové udá-
losti „DOMA. Týden pro Mobilní hospic 
Ondrášek“. 

Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., 
Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh, tel: 
725 409 411. Více informací lze najít na 
www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém 
profilu.

Království Lašské a Obec Krmelín pořádají dne 28. září 2017

8. horolezecký výplaz na vrchol K1  
bez kyslíkových přístrojů

Sraz horolezců ve 13:59 hodin na zahrádce Restaurace Nautilus (vedle Pekařství Boček)

Sponzoři: Restaurace Nautilus, Pekařství Boček, Beskydská likérka

Akce v obci:
• Výplaz na K1 – 28. 9. 2017
• Podzimní úklid Krmelína – 7. 10. 2017
• Rej duchů – 3. 11. 2017
• Jarmark řemesel – 4. 11. 2017
• Prá – ská – ní – 10. 11. 2017
• Rozsvěcování vánočního stromu – 24. 11. 2017
• Mikulášské trhy – 2. 12. 2017
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Pohotovost, havárie – telefony 
Elektřina
ČEZ Distribuce, a.s. www.cezdistribuce.cz 800 850 860 zdarma

Plyn
Innogy   www.innogy.cz  1239  zpoplatněno

Voda
SmVak Ostrava a.s. www.smvak.cz  800 292 300 zdarma

OMLUVA
Při výtisku kalendáře obce Krmelín 

na rok 2017 došlo k chybně uvedené 
akci Jarmarku řemesel. 14. ročník 
Jarmarku řemesel proběhne v sobotu 
4. listopadu 2017. Tímto se omlouváme 
za špatnou informaci občanům i pořa-
datelům akce. 

Další změna termínu oproti infor-
maci v kalendáři obce Krmelín, 
je posunutí termínu konání akce 
ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU. Tato akce se bude konat již 
o týden dříve, to je 24. listopadu 2017. 

Děkujeme za pochopení, pořadatelé akce.

Občanské sdružení Diakonie Broumov 

vyhlašuje

TRADIČNÍ SBÍRKU  
POUŽITÉHO OŠACENÍ

která se koná ve dnech 4. 12. – 08. 12. 2017

Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic můžete odevzdat 
na obecním úřadě (u vchodu do bývalé knihovny). 

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace tel.: 224 316 800, 224 317 203

Více na www: diakoniebroumov.org
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mateřská škola

Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY … 
Léto nám pomalu končí, prázdniny 

utekly jako voda, které jste si při koupání 
jistě užili dost a dost. 

Děti měly ještě před prázdninami 
spoustu zážitků ze společných ozdrav-
ných pobytů. První pobyt absolvovaly už 
v polovině května. Bez rodičů, jen s učitel-
kami si užily pět dní na čistém vzduchu, 
v krásné přírodě v Jeseníkách – Lázně 
Lipová. Největší radost měly děti z oblí-
bené návštěvy zvířátek ve Faunaparku. 

Druhý pobyt si užilo 19 dětí od 3 do 
12 let se svými rodiči nebo prarodiči 
v příjemném rodinném kempu v Chor-
vatsku v Biogradu na Moru. Sešla se parta 
fajn lidí, kterým bylo spolu moc prima. 
Někteří jeli poprvé a tak nevěděli, co je 
čeká, někteří jeli poněkolikáté, protože se 
jim pobyt v minulých letech líbil. Věděli, 

že v poledních hodinách děti čekají paní 
učitelky v „klubu“ s připraveným pro-
gramem (vyrábíme, kreslíme, zpíváme, 
tančíme a hrajeme si). Zájemci si mohli 
vyzkoušet, jak je příjemné začít každý 
den cvičením jógy na pláži. 

Počasí jsme měli při pobytu u moře 
přímo nádherné, zato při příjezdu nás 
doma v Krmelíně trochu překvapil déšť, 
ale k odpočinku po cestě to zase bylo 
počasí naprosto ideální. 

Načerpali jsme energii ze sluníčka, 
a pokud pár dní pršelo, relaxovali jsme 
třeba s dobrou knihou, či jinak. Ale teď 
už se na děti těší odpočaté paní učitelky, 
které nezahálely a pilně a s láskou připra-
vovaly třídy, aby se v nich dětem líbilo. 
Tak hurá do školky! 

ředitelka Jitka Janková, Bc. Ilona Galiová
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základní škola

ŠKOLA INFORMUJE
Vážení rodiče,

doufám, že jste si s Vašimi dětmi naplno užili léto, dny dál plynou a začíná nový 
školní rok, k jehož průběhu Vám předkládám následující informace: 

Harmonogram školního roku 2017/2018

Září: 
29. 9. Ředitelské volno (pá)

Říjen: 
2.–3. 10. Za starý papír novou knihu 

- sběr starého papíru (2. 10. 
i v době 15.00–16.15)

26.–27. 10. Podzimní prázdniny

Listopad: 
3. 11. Rej duchů (SRK)
4. 11.  Jarmark lidových řemesel
6.–7. 11.  Za starý papír novou knihu 

- sběr starého papíru
Turnaj ve florbalu - Povodí Ondřejnice
21. 11.  Pedagogická rada + Konzul-

tace s rodiči (16.00–18.00)
24. 11. Rozsvícení vánočního 

stromu (ZŠ)

Prosinec: 
4.–5. 12. Za starý papír novou knihu 

- sběr starého papíru 
6. 12.  Mikulášská nadílka (ZŠ, 

SRK) 
12. 12.  Vánoční dílny (16.00–18.00)
22. 12.  Tady jsme doma: Vánoční 

koledování
23. 12.–2. 1. Vánoční prázdniny

Leden:
3. 1. 2018 Zahájení vyučování (st) 
8.–9. 1. Za starý papír novou knihu 

- sběr starého papíru 
9. 1. Konzultace s rodiči 

(16.00–18.00)

16. 1. Pedagogická rada 
22.–26. 1. Lyžařský výcvik SUN 

OUTDOOR Bílá pro žáky 
1. - 5. ročníku (12.00–16.30)

31. 1. Ukončení 1. pololetí 
- vysvědčení 

Únor: 
1. 2. Zahájení 2. pololetí 
2. 2. Pololetní prázdniny (pá)
5.–6. 2. Za starý papír novou knihu 

- sběr starého papíru 
9. 2. Tady jsme doma: Masopust
12.–18. 2. Jarní prázdniny
Recitační soutěž 
Dětský maškarní bál (SRK)

Březen: 
5.–6. 3. Za starý papír novou knihu 

- sběr starého papíru 5.3. 
i v době 15.00–16.15 

Turnaj ve vybíjené - povodí Ondřejnice 
Skřivánek - pěvecká soutěž 
Projekt Těšíme se do školy (3 lekce pro 

budoucí prvňáčky a jejich 
rodiče)

28. 3. Tady jsme doma: Vítání jara 
- vynášení Mařeny

28. 3. Vernisáž
29.–30. 3. Velikonoční prázdniny

Duben: 
9.–10. 4. Za starý papír novou knihu 

- sběr starého papíru 
10. 4. Zápis do 1. ročníku
20. 4. Den Země 
24. 4. Pedagogická rada 
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základní škola

Pedagogičtí pracovníci školy

Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

Mgr. Yvona Voráčová, třídní učitelka 1. třídy

Mgr. Elizabeth Dostálová, třídní učitelka 2. třídy

Mgr. Romana Tylečková, třídní učitelka 3. třídy

Mgr. Jarmila Adámková, třídní učitelka 4. třídy

Mgr. Marcela Vlčková, třídní učitelka 5. třídy

Zuzana Bernatíková, vychovatelka 1. oddělení (modré - žáci 1. ročníku) 

Barbora Brumovská, vychovatelka 2. oddělení (červené - žáci 2. ročníku) 

Sylva Multanová, vychovatelka 3. oddělení (zelené - žáci 3. - 5. ročníku) 

Žáci

K 1. 9. 2017 bylo zapsáno 89 žáků: 
1. ročník - 18 dětí, 2. ročník - 18 dětí, 3. ročník - 16 dětí,
4. ročník - 23 dětí, 5. ročník - 14 dětí.

Výuka 

Výuka povinných předmětů bude 
probíhat v 1. - 5. ročníku podle Školního 
vzdělávacího programu Naše tvořivá 
škola (6. verze), za jehož plnění a návaz-
nost učiva v jednotlivých ročnících zod-
povídají pedagogové školy.

Žáci školy se zúčastní se svými tříd-
ními učitelkami divadelních představení 
v Divadle loutek Ostrava, vzdělávacích 
exkurzí do Planetária v Ostravě – Porubě, 

Lesní školy v Ostravě – Zábřehu, pro-
gramu prevence rizikového chování pro 
1. stupeň ZŠ, celoročních školních pro-
jektů Tady jsme doma, Rozvoj čtenářství, 
Za starý papír novou knihu. Vybraní žáci 
se budou školu reprezentovat na sportov-
ních soutěžích a turnajích (přespolní běh, 
florbal, vybíjená, kopaná, miniházená, 
atletický trojboj).

Květen: 
7. 5. Ředitelské volno (po) 
SCIO testy: zjišťování výsledků žáků 

5. ročníku 
14.–15. 5. Za starý papír novou knihu 

- sběr starého papíru 
McDonald‘s Cup: turnaj v minikopané - 

Povodí Ondřejnice 
22. 5. Konzultace s rodiči (16.00 

– 18.00)

Červen: 
1. 6. Den dětí
4.–5. 6. Za starý papír novou knihu 

- sběr starého papíru 
Atletický trojboj – povodí Ondřejnice 
5. 6. To nejlepší z úrody - školní 

akademie (16.00–17.30)
19. 6. Pedagogická rada
Školní výlet 
29. 6. Ukončení školního roku
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základní škola

Volnočasové aktivity 

(pravidelná činnost 2. 10. 2017–15. 6. 2018, minimální počet 9–10 dětí):

Název Ročník Hodin 
týdně Subjekt Cena 

na rok Den Hodina

Florbal 1.–5. 1,5 SVČ Ostrava 1 000,- pondělí 13.00–14.30

Mix Dance 1.–5. 1 SVČ Ostrava  900,- pondělí 13.15–14.15

Gymnastika 1.–5. 1 SVČ Ostrava  900,- pondělí 14.30–15.30

Anglický jazyk 2.–3. 0,75 R. Kuchařová 1 500,- pondělí 14.30–15.15

Karate I. 2.–5. 1 M. Zezulková 1 450,- pondělí 17.00–18.00

Šikovný kouzelník 3.–5. 1 Rytmik 1 800,- úterý 13.15–14.15

Taneč. kroužek 1.–5. 1 T. Hošek 1 500,- úterý 13.15–14.15

Sálová kopaná 1.–5. 1,5 SVČ Ostrava 1 000,- úterý 13.15–14.45

Mladý vědec 3.–5. 1 Rytmik 2 400,- středa 13.15–14.15

Karate II. 2.–5. 0,75 M. Zezulková  0,- středa 17.30–18.15

Náboženství 1.–5. 1 Fara O - SB  0,- středa 14.00–15.00

Keramika 2.–5. 1,5 SVČ Ostrava 1 300,- čtvrtek 13.00–14.30

Programování. 3.–5. 1 M. Vrkoč  900,- čtvrtek 13.15–14.15

Divadel.-dramatic.kr. 3.–5. 1 Rytmik 2 000,- čtvrtek 13.15–14.15

Atletika 1.–5. 1 J. Uhrová 2 000,- pátek 14.30–15.30

Na základě malého počtu zájemců o hudební obory a rozhodnutí ředitele školy 
ZUŠ Brušperk Mgr. BcA. Jana Strakoše nebude pobočka ZUŠ Brušperk v Základní 
škole T. G. Masaryka Krmelín ve školním roce 2017/2018 otevřena. 

Školní družina  

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

Aktualizované informace o dění ve 
škole jsou k dispozici na webu školy 

www.zskrmelin.cz, zákonní zástupci 
žáků budou o dalších akcích a případ-
ných změnách informováni emailem 
svými třídními učitelkami nebo vycho-
vatelkami školní družiny. 

 Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy 
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AP klub Brušperk

AP KLUB BRUŠPERK
Vážení čtenáři Krmelínského zpravodaje,

ráda bych vás seznámila s činností 
AP klubu Brušperk, který navštěvují 
i děvčata a slečny z vaší obce. 

AP klub byl založen v roce 2007 a jeho 
činnost je zaměřena na mažoretkový 
sport s náčiním pom-pom. Je členem 
české mažoretkové asociace MAC a mezi-
národní asociace mažoretek MWF. V sou-
časnosti má 136 členek, z toho 111 děvčat 
ve věku 5–19 let a 25 žen ve věku 21–60 
let. 

Děvčata trénují v těchto skupinách: 

Malenky (věk 5-7 let), Miniapolenky 
(8–10 let), Apolenky (11–13 let), Teens 
(14–15 let), TOP Teens (16–19 let), Výběr 
z bobulí (21–60 let). 

Nacvičujeme nejen pódiové skupinové 
choreografie, ale také sóla, dua a pocho-
dové defilé. 

Kromě postupových i nepostupo-
vých soutěží se děvčata prezentují i na 
kulturních a sportovních akcích nejen 

v České republice, 
ale i v zahraničí 
(Francie, Chorvat-
sko, Rumunsko, Itá-
lie, Slovinsko). 

Od roku 2012 pravidelně 
získávají tituly mistryně České republiky. 
V roce 2014 se staly mistryněmi Evropy 
a v roce 2016 vicemistryněmi světa. 

AP klub je také nositelem českého 
rekordu v nejdelší pom – ponové vlně 
z roku 2015. V roce 2015 také získal 
ocenění pro nejlepší klub ČR v katego-
rii pom-pom klasik a dále získal oce-
nění za velký přínos pro mažoretkový 
sport, které obdržel za každoročně velmi 
kvalitní organizaci kvalifikačního kola 
mažoretek Region Cup ve sportovní hale 
v Brušperku. Informace o našem klubu 
můžete získat také na: www.apklub.cz 
a na fb: AP klub Brušperk. 

Vedoucí klubu  
Marcela Křížová 



Krmelínský zpravodaj - číslo 3/201726

sběr

Starý potravinářský olej 

Starý olej můžete rovněž odevzdat 
v těchto termínech a časech u ZŠ v Krme-
líně. S odběrem Vám pomohou zaměst-
nanci školy i obce.

Odběr starého oleje nabízí nově 
i POHOSTINSTVÍ NA BENÁTKÁCH, kde 
můžete starý olej odevzdat denně v oteví-
rací době, to je:

Pondělí – čtvrtek 14.00–22.00

Pátek   14.00–24.00

Sobota   10.00–24.00

Neděle   10.00–22.00

Olej musí být odevzdán v dobře uzavře-
ných obalech, nejlépe PET lahvích.

Sběr víček od PET lahví 

Víčka z PET lahví

Denně se v ČR otevře více než 5 mil. 
PET lahví, což je více jak 10 tun víček za 
cca 70.000 Kč !!! 

Pojďme je vrátit zpět do oběhu a využít 
znovu ve výrobě a zajistit potřebným ales-
poň tuto pomoc

Víčka vhodná ke sběru:

• Vesměs veškerá víčka z PET obalů 
(označena na spodní straně číslovkou 
2-HDPE)

• Víčka z drogerie a potravin (označena 
číslovkou 2-HDPE,4-LDPE, 5-PP)

Pokud si nevíte rady s plastovým odpa-
dem svou velikostí srovnatelný s víčky 
z PET, orientujte se právě těmito symboly 
v trojúhelníku na spodní straně. (viz ozna-
čení plastů)

 

Nesbírejte: 

• Duté obaly od jakéhokoliv jídla nebo 
chemie, které je třeba vymývat

• Kelímky ani jejich hliníková víčka
• PET lahve ani nic vyrobeného z materi-

álu PET(1)

... toto odkládejte do žlutých kontejnerů. 
Zde je postup zpracování jiný.

Nutno dodat, že v současné době existuje 
více firem, které vykupují víčka a můžou 
zde být rozdíly v odkupu některých víček. 
Nicméně platí, že výše uvedené informace 
ke sběru víček, platí pro většinu z nich.

V Krmelíně máme dvě sběrná místa pro 
víčka z PET lahví

1)  V budově Obecního úřadu probíhá sběr 
pro Lukáška Jendrulku

2)  V prodejně HRUŠKA probíhá sběr pro 
Filípka Gemsu 

SBĚR
Za starý papír novou knihu – sběr starého papíru 

svázané balíky novin i časopisů se odevzdávají v garáži školy

2.–3. října 2017, 7.00–8.00 (2.10. i v době 15.00–16.15)

6.–7. listopadu 2017, 7.00–8.00 

4.–5. prosince 2017, 7.00–8.00
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TJ Sokol / hasiči

Na co se zapomíná:  
Recyklace mobilních telefonů 

Jak moc může takový mobilní telefon zatěžovat životní prostředí?  
Mobily obsahují celou řadu biologicky těžko odbouratelných materiálů a toxic-
kých kovů. I když mobilní telefony obsahují celou řadu drahých kovů, k recyklaci 
se jich dostane jen zlomek. Celosvětový trend je žalostný – šetrně se jich podaří 
zlikvidovat jedno jediné mizivé procento. Jeden takový špatně recyklovaný (nebo 
spíše jen vyhozený) telefon může znehodnotit až sto tisíc litrů vody. Uvolňované 
látky ale neprospívají ani ovzduší.

Nebezpečné látky, kvůli kterým 
je na místě recyklace mobilních 
telefonů

•	 olovo
•	 rtuť
•	 kadmium
•	 berylium
•	 PVC
•	 nikl
•	 tekuté krystaly, které při spalování 

uvolňují toxické polycyklické aroma-
tické uhlovodíky, halogeny, furany 
a dioxiny

•	 bromové spomalovače hoření

Mobilní telefony obsahují také nezane-
dbatelné množství zlata. Dle společnosti 
REMA se jeho zásoby v domácnostech 
odhadují až na 100 kg; u stříbra je to 
1200 kg, 20 000 kg kobaltu, 45 000 kg 
mědi.

Recyklace mobilních telefonů a životní 
prostředí

Ačkoliv se vše EKO a BIO těší velké 
oblibě, u mobilů se na ekologickou 
notičku hrát nevyplatí – jednoduše o ně 

není žádný větší zájem. I tak se najdou 
výrobci, kteří se snaží být přeci jen o něco 
šetrnější. Používají se fotovoltaické 
články na zadní straně, využívají se recy-
klované plasty, snižují používání papíru, 
úsporné nabíječky nebo nabíječky na 
solární pohon.

Možnosti recyklace mobilních 
telefonů

•	 odevzdat u operátora (mají povinnost 
bezplatně zařízení vybírat)

•	 vhodit do odpovídající sběrné nádoby
•	 odnést do sběrného dvora

S funkčním, ale nepoužívaným mobil-
ním telefonem lze naložit mnoha lepšími 
způsoby, než na něj nechat sedat prach. 
Prodej je u některých starších modelů 
už nerealizovatelný, ovšem darovat 
jej můžete vždy. Z některých států se 
spousta telefonů přesune do zemí tře-
tího světa. Tam však něco jako recyklace 
téměř neexistuje a nefunkční mobily pak 
končí odhozeny do přírody.

Mgr. Yveta Kovalčíková
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nálezy munice

NALEZENÁ MUNICE V KRMELÍNĚ 
Co vše se může objevit při výkopových pracích na vašem pozemku? Zde jsou 

informace k nálezům munice z období 2. světové války v Krmelíně za poslední 2 roky:

1. 23. 5. 2016 – nález ručního granátu vz. 
F1 (sovětská výroba) – zahrada

2. 6. 7. 2016 – nález dělostřelecké miny 
ráže 82mm (sovětská výroba) – výkop

3. 21. 7. 2016 – nález stabilizátoru dělo-
střelecké miny ráže 120mm (sovětská 
výroba) – výkop 

4. 2. 10. 2016 – nález dělostřelecké miny 
ráže 82mm (sovětská výroba) – pole, 
nález spojený s výkopovými pracemi 
spojenými s bagrováním jezírka na 
zahradě, přičemž byla vykopaná 
zemina odvezena na pole k rozhrnutí 
a při tom došlo k nálezu výše uvedené 
miny (ilustrační foto této miny)

5. 25. 6. 2017 - nález dělostřelecké miny 
ráže 82mm (sovětská výroba) – louka

6. 12. 7. 2017 – nález 2ks ručních pro-
titankových granátů RPG vz. 41 
(sovětská výroba) – výkop přípojky 
splaškové kanalizace

7. 15. 7. 2017 – nález 1ks ručního 
protitankového granátu RPG vz. 41 
(sovětská výroba) – výkop přípojky 

splaškové kanalizace - v příloze foto 
1ks RPG vz. 41 – granáty byly již ve 
stavu torza – plechový obal silně zko-
rodovaný, schází rukojeť, trhavinová 
náplň (TNT) plně funkční

Informace nám poskytl Mgr. Ivo Peterek

-  bývalý pyrotechnik Policie ČR
-  znalec v oboru kriminalistika, spec. 

Pyrotechnika
-  poradce v oboru pyrotechniky munice 

a výbušnin

V případě, že v rámci zemních prací 
narazíte na předmět připomínající 
munici, můžete se s žádostí o radu obrá-
tit na výše jmenovaného odborníka na 
tel. 603 743 234.

dělostřelecká mina ráže 82mm

originál jednoho z nálezů 
dělostřelecké miny ráže 
82mm v Krmelíně

ruční protitankový granát vz. 40
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farnost / senioři

Z NAŠÍ FARNOSTI  
Zveme Vás… Misijní neděle 

Přijďte podpořit papežské misijní dílo 
k nám do kostela v neděli 22. 10. 2017. 

V 8.45 hod. bude sloužena mše svatá, 
při které se připojíme ke Světovému dni 
modliteb za misie. Tento den je spojený 
s finanční sbírkou na podporu misijních 
oblastí a v celé církvi se začal poprvé slavit 
v roce 1926. 

„Misijní neděle je zvláštní příležitostí, 
která připomíná Božímu lidu neustá-
lou platnost jejího misijního mandátu, 
neboť misie je věcí všech křesťanů…“ 
(Jan Pavel II.) Slaví se jako den modlitby 
a podpory misií v každé diecézi, farnosti 
a instituci katolického světa. Papež k této 
příležitosti vydává poselství, národní ředi-
tel Papežských misijních děl píše dopis, 
který je rozesílán do všech farností. Věřící 
ve všech katolických farnostech světa 
se tedy během Misijní neděle společně 
modlí a finančně přispívají do světového 
fondu solidarity, ze kterého jsou následu-
jící rok podporovány projekty na pomoc 
potřebným ve všech kontinentech skrze 
Papežské misijní dílo šíření víry, jehož 
počátky sahají do roku 1818. 

Slavnost Všech svatých 

1. 11. 2017 oslavíme při mši svaté 
v 16.45 hod. Slavnost všech svatých. 

Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé 

2. 11. 2017 je Památka všech zemře-
lých, lidově označovaná „Dušičky“. 

Je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě 
nejsou dokonale připraveni ke vstupu 
do nebe. 

Za naše zemřelé se s námi můžete při-
jít pomodlit na krmelínský hřbitov, kde 
bude v 16.45 hod. sloužena mše svatá. 

Každá svíčka na hřbitově nám může 
zpřítomnit světlo velikonoční svíce 
– paškálu, tedy té svíce, která je sym-
bolem vzkříšeného Krista, symbolem 
naší naděje. Ve světle Kristova vzkříšení 
potom není památka na zesnulé jen 
prostorem zármutku a vzpomínání, 
ale je ozářena světlem, které ukazuje 
k vrcholné budoucnosti. (Aleš Opatrný) 

Výročí posvěcení našeho 
kostela

Výročí posvěcení našeho kostela – 
„Krmáš“ oslavíme slavnostní mší sva-
tou slouženou v neděli 19. 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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senioři

LÉTO V KLUBU SENIORŮ 
„Můžeme mít více, než máme, protože můžeme být lepší, než jsme.“ 

Jim Rohnna 

Školní prázdniny skončily. Že to nijak 
nesouvisí se seniory? Omyl. Někteří 
mohou být unavení z hlídání vnoučat, 
jiní z práce na zahradě a zpracování 
jejich plodů. Proto kdo může a komu to 
zdravotní stav dovolí a nedovolenkoval, 
vyrazí ještě načerpat energii, duševní sílu 
a elán na dovolenou. Na podzim je levnější 
a také klidnější. A ti, co se nikam nechys-
tají, zavítají do našeho Klubu Seniorů, 
který je našim střediskem volného času. 
Slouží pro společenskou, kulturní i jinou 
zájmovou činnost, samozřejmě s hudbou 
k tanci a poslechu. Mohou zde probíhat 
výstavky seniorských prací, přátelská 
posezení a oslavy jubileí, zajímavé před-
nášky a návštěvy hostů z různých oblastí 
lidského života. 

Tradičně se scházíme každé pondělí 
v Klubu u kávy … 

V červnu jsme se sešli na posezení 
v krásném prostředí, za slunečného počasí 
u manželů Hranických, kde jsme opékali 
špekáčky a klábosili u kávy. Jarek Holboj 
a Pepa Vijačka, naši harmonikáři, hráli 
zvesela a tak se po okolí rozléhal zpěv 
našich členů. U točeného piva, v dobré 
letní atmosféře panovala super nálada 
a tak se akce protáhla do pozdních hodin. 

Červencové grilování selete zajistil 
Josef Havránek v restauraci Na Benátkách 
a to tentokrát v sobotu. Griloval se svým 
zetěm, prodávala Ludmila Havránková 
s dcerou a Vlastou Kvasnicovou. Výborné 
domácí koláčky se rychle rozprodaly. Pod 
vedením Vlasty Kvasnicové, pomáhaly, 
pekly, balily a prodávaly členky Klubu. 
Točilo se Kolo štěstí, hrála živá hudba 
Krmelanka. Byly pozvány všechny spřá-
telené Kluby, které se v hojném počtu 

foto Ing. Martin Kovalčík
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senioři / Náš Krmelín

Pranostiky našich babiček 
Září bývá příjemně teplé, někdy deš-

tivé, v přírodě tiché. Postupně začíná 
žloutnout listí, které s sebou přináší závan 
tlení, což bývá známkou přicházejícího 
podzimu. Starý čínský verš říká: když 
kvete vřes, tu víme, že v číši zbývá už 

poslední jiskra. Dopíjíme a přes rameno se 
nám dívá stín…Také staré české pranostiky 
jsou zklidněné – září hrozny sbírá. Pří-
roda jakoby se pomaloučku připravovala 
k odpočinku – a jaká že zima bude, i to se 
dá ze zářijových pranostik předpovědět. 

 * * * 

Co srpen nedovařil, září už nedosmaží. 
Když na podzim hučí lesy, budou pěkné 

časy, když se však nad lesy válí mlhy, 
dlouho hezky nebude. 

Staráme se i o dopravní bezpečnost v obci 
Spolek „Náš Krmelín“ byl stejně 

jako Obecní úřad Krmelín informován, 
že v období od 25. září do 31. října 
2017 bude probíhat kompletní oprava 
asfaltového povrchu ulice Proskovické. 
V této době zřejmě začne i výstavba 
obrubníků budoucího chodníku, na 

který obyvatelé Světlova čekají už více 
než 10 let. 

K řešení situace na ulici Proskovické 
jsme letos opakovaně vyzývali starostu 
obce Ing. Václava Zezulku. Z obce 
jsme obdrželi pouze kusou informaci, 

zúčastnily a také místní organizace. Na 
této akci se bavilo přes 130 lidí!, což je 
úspěch. Bylo konstatováno, že se tato akce 
velmi zdařila. 

Jubilanti. Paní Veronika Golková 
oslavila krásných 100 let. 92. naroze-
niny oslavila paní Zdeňka Havránková 
a 94. narozeniny paní Ludmila Máchová. 
Všem ještě jednou přejeme do dalších let 
dobré zdraví a pohodu. 

Návštěvy spřátelených Klubů. Jako 
každý rok jsme byli pozváni do Kozlovic 
na opékání v přírodě, akce se zúčastnilo 
5 členů. Senioři z Bašky nás pozvali na 2. 
září a na posezení, které se konalo ten-
tokrát v Hodoňovicích, se těšilo hodně 
našich členů. Jako každý rok v srpnu 
přicházíme do Nové Bělé si poslechnout 

koncert pod širým nebem, který pořádá 
paní Jana Doležílková. 

Zářijové akce: 13. září jsme uskutečnili 
plánovaný zájezd do Strážnice a okolí. 
Rovněž v měsíci září dle počasí plánujeme 
posezení s opékáním. 

„Senioři komunikují“ 10 členů seniorů 
se zapojilo v měsíci červenci do projektu 
nadačního fondu manželů Klausových.

V měsíci červenci se přihlásili do našeho 
klubu manželé Pavel a Anna Máchovi. 

Jako mávnutím kouzelného proutku 
utekly dva měsíce prázdnin, slunce, dovo-
lených a již se blíží podzim. Dětem, které 
nastoupily opět do škol, přejeme hodně 
nových zážitků a také dobrých kamarádů. 

Svatava Hronová 
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že oprava výtluků by měla proběhnout 
v termínu do konce roku 2017. Proto 
členové Spolku tuto záležitost řešili 
i na Správě silnic Moravskoslezského 
kraje FM, kdy důrazně upozorňovali na 
bezpečnostní rizika, která hrozí nejen 
občanům Krmelína při pohybu po ul. 
Proskovické. Přestože bychom uvítali, 
kdyby se začalo s opravou Proskovické 
ulice mnohem dříve, jsme přesvědčeni, že 
zahájení opravy komunikace už v těchto 
dnech podpořily i opakované urgence 
spolku na SSMK FM. 

V dokumentu, který byl Obecnímu 
úřadu Krmelín zaslán, je zmíněna úplná 
uzavírka ulice Proskovické na 4 dny. 
Občany této ulice, ale i celého Světlova 
zajímá, jaký budou mít po dobu uzavírky 
přístup ke svým domům, hlavně co se 
týče osobních automobilů. V této chvíli 
máme informaci firmy STRABAG (která 
bude opravu ul. Proskovické provádět), 
že občané Světlova budou mít ke svým 
domům i po dobu úplné uzavírky téměř 
neomezený přístup, a to včetně osobních 
automobilů. O termínech a podmínkách 
prováděných prací a případných lokál-
ních omezeních je bude firma STRABAG 
předem informovat pomocí letáků do 
schránek. 

 Pokud zjistíme k dané akci nějaké 
nové informace, rádi se s vámi o ně podě-

líme prostřednictvím našeho FB profilu 
a webových stránek.

 Oprava ul. Proskovické však není 
jediným problémem, kterému jsme 
se v posledních týdnech věnovali. Bc. 
Kamila Stankovičová, členka předsed-
nictva našeho spolku, iniciovala spolu 
s občany Světlova výměnu veškerého 
zábradlí na autobusových zastávkách 
Světlov pro jeho nevyhovující a bezpeč-
nost ohrožující stav. Tento požadavek 
byl vedením obce vyhodnocen jako 
oprávněný a výměna zábradlí by měla 
proběhnout v měsíci říjnu 2017. Rovněž 
další požadavek Bc. Kamily Stankovičové 
na zřízení zóny s omezením nejvyšší 
dovolené rychlosti na 30 km/h na ulici 
Okrajní byl již realizován a v této chvíli 
je tato komunikace označena příslušnými 
dopravními značkami. 

Velmi děkujeme za podněty a pod-
poru všem občanům Krmelína a věříme, 
že realizované změny přinesou všem 
zvýšení bezpečnosti při pohybu v naší 
obci. V případě, že máte další náměty 
na zlepšení bezpečnostních dopravních 
podmínek, ale i jiných témat, budeme 
rádi, pokud nás budete kontaktovat.

Přejeme Vám hezký podzim.  
Členové spolku Náš Krmelín, z.s. 

Náš Krmelín / včelaři

100. výročí včelařského spolku v Krmelíně  
V polovině března si včelaři Krme-

lína připomenuli sté výročí od svého 
založení spolku. K dané příležitosti 
uspořádali Medový den pro laickou 
i odbornou veřejnost. Na programu byla 
Výstava včelařských potřeb, drobný 
prodej medu, medoviny i medových 

perníčků. Úvodní část programu byla 
věnována přednáškám. 

Mgr. P. Juřák přednášel o historii 
včelaření na území Moravy a Slezska, 
vše bylo doplněno o poutavý obrazový 
materiál. Hlavním programem byla 
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přednáška MUDr. J. Hajdůškové o pří-
nosu včelích produktů na lidské zdraví. 

Celá akce se nám vydařila, zúčastnili 
se jí domácí i milí hosté, proběhla v přá-
telském a lehce komorním prostředí.

 
Almanach 

Spolek včelařů vydal u příležitosti 
100. výročí založení včelařského spolku 
almanach. Almanach je pojat jako čtení 
pro kratochvíli. Vytvořili jsme jej na 
základě knihy zápisu od doby vzniku 
spolku a kroniky včelařského kroužku. 

Je zde zmínka o přínosu včel pro 
krajinu, Včelařské desatero, historie 
včelařství v Čechách Moravě i Slezsku. 
Zmínka o významných osobnostech 
našeho kraje i blízkého okolí. Historie 
včelařského kroužku i povídání o medu. 

Je v něm popisovaný vznik spolku, 
Zakládací listina, členové, kteří oběto-
vali spolku i obci mnoho času i sil. 

Největší rozmach a podporu měl 
spolek před válkou, kdy pořádali spo-
lečenské akce, zájezdy za poznáním 
i zábavou. Během tohoto období byly 
chvíle radostné, ty vystřídaly chvíle 
hořké a smutné. 

Zvláště období válečné je pozname-
náno strachem, povinnými odvody – 
kontingenty, i snížením počtu včelstev 
a celkově členů spolku. Nesplnění 
odvodů bylo striktně potrestáno vymě-
řením pokuty. Ty byly pro některé 
rodiny téměř l ikvidační.  Zmínka 
o počasí i velmi malém výnosu medu 
během válečného období, asi 2 kg na 
včelstvo, vede k zamyšlení, proč bylo 
medu tak málo. Tyto potíže přetrvávaly 
až do začátku padesátých let. Příčinou 

byl parazit na vzdušnicích včel akara-
pidoza, který značně oslaboval včely. 
Povinné odvody byly vázány na pod-
poru k zazimování včelstev. Včelaři 
skupovali med po širokém okolí, aby jej 
mohli odevzdat. Pak měli nárok koupit 
nějaký cukr na podporu a zazimování 
včelstev. 

Osobnosti krmelínských včelařů, 
na které si nejeden pamětník obce 
vzpomene, poněvadž se jednalo o jeho 
rodinného příslušníka, nebo souseda, 
kterému záleželo na chodu spolku 
i obce. V závěru je poděkováno všem 
členům slovy: Spousta členů přidala 
ruku k pomyslnému dílu v období 
prosperity a zdaru, na druhé straně si 
važme těch, kteří vedli spolek v období 
lidsky těžkých a nebezpečných. V tomto 
vzpomínkovém almanachu nejsou jme-
nováni všichni členové spolku, přesto 
alespoň touto vzpomínkou jim vzdejme 
hold. Žili a tvořili pro nás. 

Medový týden 

V posledním týdnu v dubnu, se 
zúčastnil předseda včelařů p. R. Tříska 
formou přednášek celostátní akce, 
pořádané ministerstvem zeměděl-
ství, pro podporu včelařství Medový 
týden. Akce Medový týden, bylo pro 
uvedení včel a celého včelařství do 
podvědomí dětí. Akce probíhala po 
školách i mateřských školkách v celém 
Moravskoslezském kraji. Povídání 
bylo proloženo ukázkami včelařských 
potřeb a předmětů, které si děti mohli 
vyzkoušet. Zmenšený model včelího úlu 
již jen podtrhl celkovou včelí náladu. 
Vyprávění, bylo doplněno o příklad, jak 
se chovat u včel, jak pomoci při včelím 
bodnutí i povídání o medu. Pro zvýšení 

včelaři
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atraktivity hodiny byla připravena 
interaktivní hra, kterou si děti užily. 
Děti si vyzkoušely práci včel i včelaře 
při medobraní. Odměnou byly veselé 
okamžiky plné smíchu dětí při hemžení 
a pobíhání během hry. 

Povídání o včelách jako nenahraditel-
ném opylovači a uvedení do podvědomí 
u dětí, je velmi dobrá myšlenka. Pohled 
na přírodu jako na celek, do kterého 
patříme, je nutné vysvětlovat již od 
raného věku. 

 
Zlatá včela ve Fryčovicích 
proběhla ve dnech 6.–7. 5. 2017

ZO ČSV Krmelín přijala u příležitosti 
výročí založení včelařského spolku 
výzvu k pořádání oblastní soutěže 
Zlatá včela. Protože jsme předpokládali 
náročnost akce, požádali jsme o pořa-
datelskou spolupráci fryčovické včelaře 
i Základní školu Fryčovice. 

Zaskočil nás počet účastníků, kterých 
se do soutěže přihlásilo 126 účastníků. 
Účastníků bylo v konečném počtu 100. 

Příjezd, rozdělení do kategorií, 
ubytování, seznámení se s prostředím 
školy. Nástup a vzhůru do soutěže, 
poměřit znalosti i dovednosti. 

Soutěžilo se ve třech kategoriích. 
1.–3.tř.; 4.–5.tř.; 6.–9. tř., a těchto 
kategoriích. Test všeobecných znalostí; 
určování rostlin; včelařské pomůcky; 
praktické znalosti. Poslední disciplína 
byla náročná na počet zkoušejících. 
Časově jsme vše zvládli, a tak po obědě 
začal doprovodný program. Dopro-
vodný program byl relaxační návštěvou 
bazénu a poučný, projekcí v mobilním 
planetáriu. Podvečerním programem, 
připravený sdružením myslivců vše 
vyvrcholilo. Připravena lesní pedago-
gika, s ukázkami trofejí zvěře, vábni-
ček s možnosti vyzkoušení, ukázkami 
živých ryb, včelařskou i lesní dílnu. 
Zájem dětí byl opravdu velký. 

Počasí nám mnoho nepřálo, přesto 
se soutěž povedla. 

V neděli  ráno jsme po snídani 
všechno rychle uklidili a pospíchali 
na vyhlášení výsledků a předání cen. 
Rozloučení, společné foto a těšíme se 
na další poměření sil. Tentokráte se 
uvidíme v Mostech u Jablunkova. 

Velké poděkování za zdárný prů-
běh celé soutěže patří organizátorům 
a všem ochotným členům včelařských 
spolků Fryčovic i Krmelína. Poděko-
vání patří také za ochotu a vstřícnost 
Obecních úřadů v Krmelíně a Fryčo-
vicích, kteří nás podpořili sponzorsky 
i finančně. Velmi pěkně připraveno 
zázemí v Základní škole ve Fryčovicích, 
je prací ředitelky školy p. Mgr. A. Fila-
rové a celého týmu. Za stěžejní finanční 
podporu patří v neposlední řadě podě-
kování Krajskému úřadu Moravskoslez-
ského kraje a Českému svazu včelařů. 

včelaři
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zahrádkáři

Zahradkářské oslavy   
V letošním roce oslavuje Český zahrádkářský svaz  
60 let od svého založení. 

Takové výročí je příležitostí ohléd-
nout se za uplynulým obdobím. Zahrád-
kaření má u nás hluboké kořeny. Vzni-
kalo spontánně z potřeby sdružovat se 
při zvelebování obcí a svých domovů, 
poznávat zákonitosti a taje přírody. 
Snahy organizovat tuto činnost spadají 
do konce 18. století, kdy vznikají první 
zájmová sdružení ovocnářů, pěstitelů 
květin a zeleniny. 

S rozvojem těchto spolků bylo nutno 
získávat a šířit nové odborné poznatky, 
získávat půdu pro zahrádkářské osady 
a řešit organizační a právní otázky. To 
vedlo k vytvoření celostátní organizace, 
která tyto potřeby pomáhala a pomáhá 
řešit. Československý svaz zahrádkářů 
a ovocnářů byl založen 29. září 1957, 
měl cca 49 tis. členů a přes 700 organi-
zaci. To se však rychle měnilo, protože 
za 3 roky se počet členů zdvojnásobil 
a dále rostl. Lidé se na svých zahrád-
kách realizovali, relaxovali, těšili se ze 
svých výpěstků, předávali si navzájem 
zkušenosti a získávali vlastní čerstvé 
a mnohdy nedostatkové ovoce a zele-
ninu. Změny po roce 1989 nastaly 
zejména v úbytku členů a zahrádkář-
ských osad zvláště v okolí velkých měst, 
kvůli překotné výstavbě a privatizaci 
pozemků. Na druhé straně se otevřely 
široké možnosti spolupráce se zahranič-
ními spolky, pořádání mezinárodních 
výstav a účast na nich. Na zahrádkách 
lidé však stále relaxují a vypěstovávají 
si produkty, které jsou v porovnání 
s kupovanými méně nebo vůbec che-

mický ošetřeny, tudíž i zdravější.

Oslavy výročí probíhají na růz-
ných místech a jejich vyvrcholení 
bude zahrádkářská expozice pořádaná 
v rámci výstavy Hortikomplex v Olo-
mouci ve dnech 5.-8. října. Součástí této 
expozice bude prestižní mezinárodní 
výstava EUROPOM, která je věnována 
pěstování ovoce, především starších 
a historických odrůd. Na tuto akcí 
pořádá naše ZO autobusový zájezd 
v sobotu 7.10. Bližší informace ještě včas 
zveřejníme. 

Aby těch oslav nebylo málo, tak 
v příštím roce si připomeneme taktéž 
60. výročí založení naší ZO, na které se 
chceme řádně připravit a také důstojně 
oslavit. 

Ze spolkového života připomínám 
zahájení moštovací sezony, i když ta 
letošní bude pro nás pravděpodobně 
zklamáním z důvodu nedostatku ovoce, 
zaviněném velmi nepříznivým počasím 
v začátku jara. Kladem je, že se nám 
podařilo opravit podlahu v lisovně polo-
žením nové dlažby, také díky finanční 
podpoře OÚ. 

V měsíci říjnu připravujeme před-
nášku tentokrát zaměřenou na pěsto-
vání květin a skalniček. Budeme rádi, 
když nás podpoříte svou účastí na 
připravovaných akcích a přejeme všem 
pěkné babí léto. 

Zpracoval částečně dle podkladů  
časopisu Zahrádkář Ing. Jaromír Havránek 
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MOŠTOVÁNÍ 2017  
V měsících září a říjen se moštuje 

každou sobotu od 8 – 11 hodin.
V měsíci říjnu se moštuje i každou 

středu od 15 – 18 hod. a každou sobotu 
od 8 – 11 hod.

Moštuje se pouze čisté ovoce. Výlisky 
si každý odebere sám. 

Vedoucí moštárny: Havránek Josef, 
mob.: 736 628 444

Zástupce moštárny: Kvita Miroslav, 
mob.: 605 768 503

Cena za moštování pro členy: 3 Kč/l
Cena za moštování pro nečleny: 5 Kč/l

Cena za drcení: 2 Kč/l nadrceného ovoce

Z ČINNOSTI HASIČŮ   
MSL mládeže a požární sport 

Družstvo mladších žáků, které bylo 
po 6. odběhnutých soutěžích na 2. místě, 
si zatím výbornými výsledky s jednou 
výjimkou na dalších soutěžích udrželo 
průběžnou 2. příčku. V Paskově obsa-
dilo 3. místo, v Hnojníku až 14. pozici, 
a hned na následující v Jistebníku 4. 
příčku. Po týdnu na soutěži v Řepištích 
družstvo podruhé na ligové soutěži 
vyhrálo a dobrou formu potvrdilo i v 
Oprechticích 4. místem. V sobotu 1. 9. 
2017 družstvo čekaly hned 3 soutěže. Na 
1. neligové v Petřvaldu zase vyhráli, na 
MSL Brušperku obsadili 5. místo a až na 
noční pohárové soutěži v Klimkovicích 
nedokončili. Do konce ligy zbývají ještě 3 
soutěže a doufejme, že si zatím stříbrnou 
pozici udrží. Také složené družstvo star-

ších s Oprechticemi své výkony zlepšuje 
a začíná se umisťovat v přední polovině 
soutěžících kolektivů. 

Soutěžní kolektivy mužů a žen nena-
šly sílu, aby absolvovali alespoň některé 
naplánované soutěže a zůstaly jen u okrs-
kové a domácí. 

Jinému zaměření se věnuje naše členka 
Nikola Stolařová, která získává zkušenosti 
v soutěžích TFA, které nejlépe simulují 
náročnou práci hasiče při zásazích. Obráží 
jak samostatně vypisované závody, tak 
se zúčastňuje soutěží v seriálu Beskyd-
ský železný hasič. Na soutěži 8. 4. 2017 
v Metylovicích obsadila 16. místo z 27 
závodnic. Na našich stránkách lze najít 
i video z jejího vystoupení. Dne 20. 5. 2017 
absolvovala dvě soutěže, nejdříve na sou-
těži TFA v Petřvaldu získala 3. místo a na 

zahrádkáři / hasiči

Foto: Táňa Trojanová
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hasiči

druhé soutěži Beskydský železný hasič 
v Mostech u Jablunkova zvítězila. Soutěž 
TFA Hornolhotský hasič s výběhem sjez-
dovky Skalka v Ostravě Porubě dne 5. 8. 
2017 také vyhrála. A na zatím poslední 
soutěži 2. 9. 2017 TFA Ostravská věž 2017 
s výběhem Bolt Tower získala 3. místo. 

Náročnost soutěží můžeme dokumen-
tovat na popisu tratě poslední soutěže 
v Ostravě: 

Úsek číslo 1 

a)  Disciplína „Běh s požárními hadicemi“ 
spočívá v rozvinutí dvou hadicových 
vedení s proudnicemi na určenou 
vzdálenost. Hadice jsou předem 
připraveny, složeny do harmonik ve 
vymezeném prostoru, každé vedení je 
tvořeno čtyřmi spojenými hadicemi B 
75 mm a proudnicí B, 

b)  Disciplína „Sbalení dvou hadic B“ 
spočívá ve smotání dvou hadic B 75 
a jejich vložení do boxu. 

Úsek číslo 2 

a)  Disciplína „Hammer box“ spočívá 
v provedení 100 úderů palicí v hammer 
boxu (50 nahoru, 50 dolů), 

b)  Disciplína „Tunel“ spočívá v pronesení 
20 kg závaží překážkou se sníženým 
profilem oběma směry, 

c)  Disciplína „Figurína“ spočívá v ucho-
pení figuríny zezadu, tzv. Rautekův 
úchop a její přemístění na vzdálenost 
přibližně 70 metrů, 

d)  Disciplína „Bariéra“ spočívá v překo-
nání bariéry, seskoku a doběhu do cíle. 

Úsek číslo 3 

a)  Disciplína „Žebříky“ spočívá v přene-
sení a postavení 4 ks nastavovacích 
žebříků k podestě, vytažení břemene 

(2x gumová hadice B) na plošinu 
pomocí lana a sestupu na zem, 

b)  Disciplína „Monitor“ spočívá ve spo-
jení proudnice s monitorem. 

Úsek číslo 4 

Soutěžící od startu úseku běží do věže 
vysoké pece. 

Další naše členka Dominika Ručková 
pokračuje v závodění v požárním sportu 
od loňského roku i za reprezentaci ČR. Po 
loňské účasti na MS v Ostravě se opět stala 
členkou reprezentačního týmu B na 16. 
mezinárodní Hasičské olympiádě v rakous-
kém Villachu. V běhu na 100 m překážek 
obsadila 25. příčku z celkem 88 závodnic 
s nejlepším časem sezóny v 1. pokusu 17,6 
s a dopomohla tak ke 2. místu béčka cel-
kově. Je účastnicí Českého poháru v běhu 
na 100 m překážek, kde absolvovala 3 ze 4 
závodů. V Třebíčí 13.5. obsadila 24. místo 
s časy (2 pokusy - 18,95 s a 19,26 s), na Ost-
ravské 100 27.5. obsadila 16. místo (17,96 
s a 18.02 s) a dobrou formu převedla i na 
Bludovké stovce 29. 7. 2017, kde obsadila 
15. příčku (pokusy 19,18 s a 17,97 s). Svými 
výkony se kvalifikovala na MČR v PS do 
Prahy, kde se jí už tak nedařilo a skončila 
až v závěru startovního pole. 
 
Výšlap na kolech 

Druhý výšlap na kolech se uskutečnil 
poslední červencovou sobotu za krásného 
a slunečného dne. Úvodní zastávka na 
žermanické přehradě nás vybídla ke kou-
pání v překvapivě čisté vodě. Obědová 
pauza v Pivovaru Koníček ve Vojkovicích 
byla zároveň degustačně-zážitková a také 
odpočinková. Zpáteční cestu jsme si již 
vychutnávali jízdu na kole s občerstvo-
vacími zastávkami a také svlažením na 
jednom paskovském jezu. 



Krmelínský zpravodaj - číslo 3/201738

Víceúčelový sportovní  
hasičský areál 

V naší obci už řadu let chybí pro hasiče 
travnatá rovná plocha, kde by mohla druž-
stva MH (mladých hasičů) a dospělých 
trénovat, a kde by se mohla konat i naše 
hasičská soutěž (hřiště TJ Sokol Krmelín 
má povrch, který závodníkům při polití 
vodou klouže a vznikají tak úrazy, pře-
devším odřeniny a spáleniny, nemluvně 
o tom, že se na trati ničí hadice a spojky). 

Sportovní zázemí nám opravdu chybí 
a je pro nás klíčové. Máme snahu udržet 
mladé lidi, kteří chtějí sportovat, v našich 
řadách. Již se nabízely některé plochy, 
pečlivě jsme proto vyhodnocovali všechno 
pro a proti, byly zohledňovány jak věci 
majetkové, technické, případné možnosti 
dalšího využití, ale v závěru zcela nesplňo-
valy konečnou potřebu, nebo byly náklady 
na vznik zařízení několikanásobně vyšší. 
Víceúčelový sportovní hasičský areál, 
který by mohl vzniknout na parcelách 
č. 1118, 1119 a 1120, k. ú. Krmelín Světlov, 
by navíc nemusel sloužit jen hasičům, 
ale i občanům. Je zde reálná možnost 
využívání plochy i k jiným společenským 
a kulturním akcím. Může zde být i hřiště 
pro maminky s malými dětmi (viz. u ZŠ 
TGM Krmelín) nebo skateboardové hřiště 
(viz. atletický stadion v Českém Těšíně). 
Na schůzi výboru SDH Krmelín, dne 25. 
5. 2017, jsme dali dohromady seznam 
úkonů, které je potřeba zajistit, aby více-
účelový sportovní hasičský areál mohl 
vzniknout. Jde především o vytvoření 
kvalitních a bezpečných podmínek pro 
požární sport s vhodným zázemím, které 
obstojí i při pořádání hasičských závodů 
nebo jiných společenských či kulturních 
akcích. Materiál s naším záměrem jsme 
postoupili k seznámení na zastupitele 

a radu obce a ten byl také podkladem 
k jednání Zastupitelstva obce Krmelín 
dne 15. 6. 2017 a zařazen jako bod č. 12) 
Projednání využití obecních pozemků 
parc. Č. 1118, 1119 a 1120 v k. ú. Krmelín 
pro výcvikové účely SDH. Diskutovaly 
se technické a praktické věci, představili 
jsme naši vizi a odpovídali na položené 
dotazy. Zastupitelé schválením 2 navrže-
ných bodů usnesení podpořili náš záměr 
a nastartování procesu, které, doufejme, 
povedou ke zdárnému konci. Schválené 
body usnesení k víceúčelovému sportov-
nímu hasičskému areálu. 

1.  Zastupitelstvo obce Krmelín souhlasí 
s využitím pozemků parc. č. 1118, 1119 
a 1120 v k. ú. Krmelín k vybudování 
hasičského hřiště s instalovanými 
herními prvky pro děti k veřejnému 
užívání. 

2.  Zastupitelstvo obce Krmelín ukládá 
radě obce Krmelín do 30. 09. 2017 pro-
vést studii proveditelnosti s variantním 
řešením. 

Zásahová jednotka

Výjezdy zásahové jednotky měly za 
cíl technické pomoci, ať již se jednalo 
o řezání spadaných stromů, likvidaci 
nebezpečného hmyzu ale i jednu kuri-
ózní, když byla povolána k sundání 
kotěte ze stromu, a je mírně úsměvné, že 
k tomuto zákroku byla operačním cen-
trem povolána i jednotka HZS Ostrava 
Dubina. Pravidelně probíhají školení 
jednotky a příprava techniky a výzbroje 
k dalšímu použití. 

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

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín 

hasiči
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TJ Sokol Krmelín

Z ČINNOSTI TJ SOKOL KRMELÍN    
Nejkrásnější období roku, prázdniny, 

jsou za námi a činnost všech sportovních 
oddílů a zájmových sportů se opět naplno 
rozjíždí. 

Pokud rodiče hledají vhodný sport pro 
své dítě, mohou se informovat u trenérů 
házené, nebo karate. 

Od září opět probíhají zumba, jóga, 
cvičení pro ženy, volejbal, futsal. Můžete 
si pronajmout jednotlivé hodiny a přijít si 
zahrát badminton, tenis, volejbal, fotbá-
lek, nebo navštívit naši posilovnu. 

Tréninkové hodiny a další informace 
najdete na našem webu: tjsokolkrmelin.cz 

Aktuální dění v našem spolku můžete 
také sledovat na facebookovém profilu: 
tjsokolkrmelinz.s.

Lokalita Důl 

V letních měsících letošního roku se 
TJ Sokol Krmelín za velkého přispění 
Obce Krmelín postaral o revitalizaci 
travnatého hřiště a vybudování nového 
menšího travnatého hřiště pro děti 
v Dole. O realizaci se postarala firma 
Zahrady Ostrava, čímž jí vzhledem 
k dosavadnímu výsledku, velmi děku-
jeme. Z důvodu této akce je lokalita 
uzavřena a nadále zůstane až do konce 
roku, aby práce a finance do ní investo-
vané nepřišly na zmar. Během podzimu 
proběhnou brigádnické práce tak, 
aby konečný výsledek byl co nejlepší. 
Děkujeme tímto všem občanům, že 
zákaz vstupu respektují a těšíme se na 
zpřístupnění pro veřejnost a především 
děti v následujícím roce. 

 Leoš Havránek 

Házená 

První prázdninový červencový víkend 
jsme uspořádali ve spolupráci s Leošem 
Petrovským akci pro děti s názvem - 
Víkend s házenou. Tato akce byla oje-
dinělá tím, že se našim dětem v sobotu 
i neděli věnovali přímo reprezentanti 
ČR – Leoš Petrovský, Jan Sobol, Stanislav 
Kašpárek, Ondřej Zdráhala a Martin 
Galia. Kromě našich házenkářských 
nadějí se této akce zúčastnily například 
i děti z Frýdku -Místku, Ostravy a pro 
všechny to byl určitě zážitek a perfektní 
začátek prázdnin. Tato akce byla otevřena 
pro všechny děti v kategorii mladšího 
a staršího žactva, nejen házenkářům. Už 
se těšíme na další ročník!! 

V září se nám opět rozbíhají házen-
kářské soutěže. V letošní sezóně budeme 
naší obec reprezentovat v kategoriích 
minižáků, mladších a starších žáků, 
mužů a nově i v kategorii starších 
žaček. Všechny naše žákovské kategorie 
společně absolvovaly letní soustředění 
KAMZÍK 2017 v Karlově pod Pradědem 
a po návratu pak pokračovaly v přípravě 
v domácím prostředí, tak věříme, že jsme 
na novou sezónu připraveni dobře. 

Několik kol již proběhlo, níže doplnění 
zbývajících domácích zápasů podzimní 
části: 

 1. 10. st. žačky 9:00 TJ TŽ Třinec 

 muži 10:30 TJ TŽ Třinec 

 st. žáci 12:00 Sokol Ostrava 

 ml. žáci 13:15 KH Kopřivnice 

15. 10. st. žačky 10:30 TJ Sokol Karviná 

22. 10. st. žáci 9:00 SKH Polanka n. O. 
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 muži 10:30 Házená Paskov 

 5. 11. st. žačky 10:30 TJ Nový Jičín 

12. 11. st. žáci 10:30 KH Kopřivnice 

ml. žáci 9:00 Sokol Trnávka B 

 

Těšíme se na Vaši podporu z hlediště!! 

Petr Mácha 

Karate 
 Krmelínský oddíl karate se snažíme 

v rámci republiky udržet na medailové 
pozici. Na podzim v říjnu nás ještě čeká 
„Podzimní škola“ moderního sportovního 
karate pro standardní členy a tam se Liga 
rozhodne. Pro nováčky pak ještě máme 
v říjnu „Úvodní školu „v Praze. Letošní 
rok pak završíme mistrovstvím MSKA-CZ 
opět v Praze. Držte nám palce, aby se nám 
podařilo medailovou pozici uhájit, snad 
to vyjde! 

Naše celoroční výsledky: 

Zimní škola 

První seminář v roce 2017 se konal 
v Hanušovicích ve dnech 14.–15. a 21.–
22. ledna 2017. Naše úspěchy: 

Umístění Jméno Kategorie 

1. místo (ZLATO) Jana Ražná F1° 
2. místo (STŘÍBRO) Romana Prčíková 

Boje FO 
2. místo (STŘÍBRO) Dominik Brož Boje 

MY+MO 
3. místo (BRONZ) Romana Prčíková F2° 
3. místo (BRONZ) Justýna Stoszková Boje FO 
3. místo (BRONZ) Alexandra Střapcová 

Boje FO 
4. místo Justýna Stoszková F2° 
4. místo Jiří Novák Boje MY+MO 

Více info na http://emeskai.cz/krmelin/
zimni-skola-2017/ 

Jarní škola 

Jako každoročně březen patřil jarnímu 
semináři MODERNÍHO SPORTOV-
NÍHO KARATE, který se konal 4.–5. 
a 11.–12. 3. 2017 v Hanušovicích. 

Naše úspěchy: 

Umístění Jméno Kategorie 

1. místo (ZLATO) Rostislav Palička Boje 
MG 

2.  místo (STŘÍBRO) Romana Prčíková F2° 
2.  místo (STŘÍBRO) Kateřina Honešová 

F1° (kids) 
2.  místo (BRONZ) Andrea Paličková Boje 

FO 
3.  místo (BRONZ) Vilém Udatný S4° 
3.  místo (BRONZ) Rostislav Palička S3° 
3.  místo (BRONZ) Jana Ražná F1° (kids) 
3.  místo (BRONZ) Vilém Udatný Boje MA 

Více info na http://emeskai.cz/krmelin/
jarni-skola-2017/ 

TJ Sokol Krmelín / karate

foto Miroslav Zezulka DiS.
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PODĚKOVÁNÍ - LETNÍ TENIS PRO DĚTI 
Chtěli bychom 

touto cestou podě-
kovat tenisovému 
oddílu T. J. Sokol 
Krmelín,  kter ý 
umožnil v době 
prázdnin krmelín-
ským dětem, aby 
m o h ly  z d a r m a 
trénovat každou 
středu dopoledne 
na jejich kurtech. 
Na děti dohlíželi 
pánové „Sokolník“ 
a Jiří Tošenovský, 
kterým patří velký 
dík.

Za děti a jejich 
rodiče děkuje  

Ing. Yveta 
Kovalčíková

Letní škola 

Na začátku velkých prázdnin každo-
ročně probíhá jedna z našich nejvýznam-
nějších akcí - týdenní mezinárodní Letní 
škola moderního sportovního karate. 
Jedná se o intenzivní mezinárodní sou-
středění karate. Letos se konal již 25. roč-
ník této akce, z toho 23krát byly místem 
konání Letovice u Brna, stejně jako letos. 
Akce proběhla ve dnech 2. - 8. července 
2017. 

V mezinárodní konkurenci se nám poda-
řilo získat tato cenná umístění: 

Umístění Jméno Kategorie 

1.  místo (ZLATO) Jana Ražná Forma F1° 
1.  místo (ZLATO) Rostislav Palička Boje MG 
2.  místo (STŘÍBRO) Justýna Stoszková Boje F16 
3.  místo (BRONZ) Tomáš Braun Forma F6° 
3.  místo (BRONZ) Andrea Paličková Boje FO 
3.  místo (BRONZ) Ladislav Dostálek Boje MO 
4.  místo Rostislav Palička Forma F3° 
4.  místo Tomáš Braun Boje MA 

Více na http://emeskai.cz/krmelin/
letni-skola-emeskai-2017/ 

 Miroslav Zezulka

karate / poděkování

foto Ing. Martin Kovalčík
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akce v obci

MÍROVÝ POCHOD PADAJÁTRA 
Obec Krmelín podpořila MÍROVÝ 

POCHOD PADAJÁTRA, kam zavítala 
tato skupina v pondělí 24. července 2017. 
Průvod s potahem a dvěma tažnými voly 
procházel obcí a zval na kulturní pro-
gram, který byl večer na hřišti TJ Sokol 
Krmelín, pro všechny zdarma.

 Bohužel počasí moc nepřálo, takže 
některé části programu se konat nemohly. 
I tak se dostavila skupinka padesáti lidí, 
včetně dětí, jež zaujatě pozorovala krátké 
divadelní vystoupení. Dětem se nejvíce 
líbilo malování na obličej, ale obdivovaly 
i pár volů, odpočívající na kousku trávy.

Slovo Padajátra znamená pěší festival. 
Tento mírový pochod vyrazil v Česku 
poprvé v roce 1993. Skupina nadšenců 
tehdy cestovala s volským povozem 
z Městečka u Benešova do Českých Budě-
jovic na výstavu Země živitelka. Z této 
průkopnické akce se stala každoroční tra-
dice, která se mezi lidmi těší velké popu-
laritě. Letošní průvod začal 19. července 
v Ostravě, procházel vesnicemi v našem 
okolí a skončil 13. srpna v Sedlnicích.

Heslem Padajátry je: DĚLÁME TO, 
CO LIDI SPOJUJE. Snaží se přitažlivým 
způsobem snížit napětí ve společnosti.

Nutno dodat, že bez pana “Sokolníka“ 
(pan Janusz Zacharczyk), by se tato akce 

nekonala, neboť on převzal nad celou 
akcí záštitu, a to nejenom zajištění pro-
storu na hřišti, ale také stánku s občerst-
vením a ubytování celé početné skupiny 
v prostorách budovy TJ Sokol. Za to mu 
patří velké poděkování.

Foto: Ing. Yveta Kovalčíková



JEZDECKÉ POTŘEBY KRMELÍN

Vám nabízí mimo potřeby pro koně a jezdce i tyto produkty:

ALAVIS Triple Blend Extra Silný 700g

„Koňská síla pro Vaše klouby“
Prodáváme variantu jak pro koně, tak pro lidi.

Pro regeneraci pohybového aparátu

KOŇSKÝ ŠAMPON 946ml

ORIGINAL MANE 'N TAIL- legendární šampon
„Dopřejte svým hřívám dokonalou péči“

Tradice v péči o vlasy od roku 1960, vyrobeno v USA
Ideální pokud chcete mít:

– větší objem vlasů
– pevné a silné vlasy

– méně se mastící vlasy
V nabídce máme i kondicionér.

Adresa: Kostelní 172, 73924 Krmelín
Web: www.equtex-shop.cz

Telefon: 734691336
Email: obchod@equtex-shop.cz

…....................................................................................
zde odstřihněte

…....................................................................................

Kuponek na slevu 5% na nákup libovolného 
zboží. Platí pouze pro osobní odběr v Krmelíně. 
Sleva bude odečtena po předložení kuponku ze 

zpravodaje. Platnost kuponku: 15.12.2017



(nutno objednat do 30.9. nebo pak vstupenky øešit individuálnì)

Poslední
pøedpremiéra
pøed premiérou
nového muzikálu
Michala Davida

Objednávky u paní Radany Matušinské tel. 732 782 534 

28.- 29.10.2017
Program 

28.10. v 9 hodin odjezd z parkovištì v Krmelínì na Svìtlovì

v nedìli v 15 hodin muzikál "Muž se železnou maskou" v 18 hodin odjezd z Prahy
                                      

odpoledne pøíjezd do Prahy a individuální program

v sobotu je možno ještì navštívit jeden z muzikálù 
  

pøíjezd v nedìli kolem 23 hodiny

 A� žijí duchové, Ples upírù nebo IAGO   

  Kulturní komise obce Krmelín poøádá zájezd
na nejoèekávánìjší událost muzikálové sezóny



KOVOVÝROBA - ZÁMEČNICTVÍ 
OPLOCENÍ NA KLÍČ 

• VÝROBA + montáže:  
o zábradlí, schody, mříže 
o brány, branky, plotové dílce 

• MONTÁŽ PLOTU NA KLÍČ: 
o Klasické pletivové ploty a ploty ze svařovaných pletiv. 
o  Svařované panely 3D, ozdobné betonové ploty. 
o Svařované plotové dílce na míru, dřevo-plastové plotovky. 

• PRODEJ MATERIÁLU NA OPLOCENÍ 

WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ      TEL: 722 550 000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

       GARÁŽOVÁ VRATA 
• VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ, SEKČNÍ 
• Včetně montáže 

• www.VRATA-OSTRAVA.cz 
Tel.: 722 550 000 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

                    ŽIVÝ PLOT - THUJE 
                   www.THUJA.cz 

• Pěstujeme a prodáváme Thuja occ. Smaragd 
• Štíhlá, celoročně zelená thuje. Nenáročná na údržbu.  
• Vhodná do živého plotu i jako samostatný strom. 
• Různé velikosti od malých sazenic až po stromy výšky cca 150cm. 

Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39, tel.: 732 650 203, po-pá,  8-15 hod 



Renomovaná stavební společnost s provozovnou v Jistebníku 

přijme do pracovního poměru: 

ZEDNÍKY A DĚLNÍKY  
DO STAVEBNÍCH PROFESÍ

Požadujeme:  
 aktivní přístup k práci, znalosti základních stavebních postupů, 

 časová flexibilita (práce po celé ČR) 

Nabízíme: 
výdělky až 27 000 Kč/ měsíčně 

nástup ihned, dlouhodobě stabilní pracovní zázemí 

Volejte na tel. čísla: 596 139 284, 596 139 270 nebo 602 774 776       

Stříhání 
psů

Šárka Janoutová 
Na Cigánce 679,  
739 24 Krmelín, 

objednávky  
na tel. 731 732 927

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ

- čištění koberců  
a sedacích souprav

- půjčování stroje karcher

- mytí oken

MOBIL. 1 – 606 363 300
MOBIL. 2 – 731 490 561



Kamenické práce
Zdeněk Matušík

- broušení starých pomníků a žuly
- zhotovení nových pomníků

- sekání písma, příseky, opravy
- veškeré betonáže

- prodej lamp, váz a vitrín

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

Hledáme paní ke dvěma dětem ve věku  
2 a 6 let na občasné hlídání  

či případnou drobnou výpomoc v domácnosti.

Pište na e-mail: Hell.Nelly@gmail.com  
nebo sms na 605 088 478, ozvu se. 



Padajátra, foto Yveta Kovalčíková

Rozloučení s prázdninami, foto Ing. Yveta Kovalčíková



TJ Sokol
foto Daniel Břežný

foto Miroslav Zezulka DiS.



SDH Krmelín
Ing. Mojmír Knebl  

a archív SDH Krmelín



Výstava chovatelů, Ing. Yveta Kovalčíková

Výstava chovatelů, 
Ing. Yveta Kovalčíková

Padajátra, Ing. Yveta Kovalčíková

Senioři, Ing. Martin Kovalčík

akce v obci



Včelaři
autor fotek Radek Tříska


