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Olympijský javor
údržba
Foto Hana Plačková

Slovo starostky
Vážení občané,
letošní parné léto je u konce a začíná
podzimní období, které s sebou nese nejen
ochlazení, krásné podzimní barvy, ale také
povinnosti, které nás v tomto období čekají. Vychází další číslo Zpravodaje, a proto
Vás chci informovat o tom, co se připravuje
a v jakém stavu jsou rozpracované projekty, do kterých jsme se pustili.

Chodník Proskovická
a Staroveská
Konečně jsme se dočkali stavebního
povolení na chodník na ulici Proskovická, na jeho udělení se podíleli od začátku
tohoto roku 4 úředníci z odboru dopravy
Magistrátu ve Frýdku - Místku. Jelikož již 3

z nich na tomto úřadě nepracují, troufnu si
říct, že se nám podařil malý zázrak, neboť
všechny ostatní projekty ke schválení byly
zastaveny a od 1. září je přebírá Stavební
úřad Frýdku - Místku, který by měl mít personální posilu. Těžko říct, jakým tempem
budou vyřízeny další žádosti. V současné
době máme podánu žádost na územní
a stavební řízení chodníku na ulici Staroveská.
Zároveň na ulici Proskovická byla ukončena rekonstrukce vodovodního řádu,
takže výstavba chodníku by měla být po
této stránce snad bez problémů. Asfaltování výkopů proběhne po ukončení výstavby
chodníku.

Chodník Paskovská
Po novém geodetickém zaměření proběhlo druhé setkání s občany a projektantem chodníku. Požadavky občanů budou
pokud možno respektovány a pokračuje
projektování k územnímu řízení. Součástí
projektu by měla být autobusová zastávka
v oblasti Na Příčnici. V současné době prověřujeme možnosti její výstavby.

Chodník Kostelní
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na projektanta chodníku na ulici Kostelní. Chodník by měl navazovat na ten již stávající
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kolem kostela a dále navázat na část chodníku u kaple Československé církve husitské. Před samotným projektováním budou
opět pozváni obyvatelé, kterých se dotkne
výstavba nového chodníku, aby mohli
s projektantem prodiskutovat případné
požadavky.

Kanalizace II. etapa
Dne 8. srpna začala II. etapa kanalizace,
která by měla pokrýt další území Krmelína tak, aby se většina rodinných domků
mohla napojit. Do konce roku budou probíhat stavební práce a na jaře roku 2019
budou cesty opraveny novým asfaltovým
povrchem. Zároveň máme v plánu položit
asfaltový povrch i na ulice, které nebyly
takto ošetřeny v I. etapě, a to ulice U Paleska. Ulice Luční bude ještě letos provizorně
opravena, budeme zpracovávat projekt na
vybudování veřejného osvětlení a následně bude položen finální povrch. Ulice Na
Mečník bude opravena ještě letos, a to
do konce listopadu, kdy je již podepsána
smlouva s realizační firmou.
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Kompostéry II
Zažádali jsme, tentokrát sami bez dalších obcí, o další dotaci na kompostéry
(300 ks) a také štěpkovač. Pokud nám
bude dotace přidělena, budete moci žádat
o zapůjčení kompostérů. Přednost budou
mít ti, kteří nedostali kompostér v 1. vlně
a pak ostatní. Štěpkovač bychom chtěli
využívat jak pro obecní potřeby, tak jako
službu občanům.

Veřejné osvětlení
Jak sami jistě víte, veřejné osvětlení v obci je ve špatném stavu a zastaralé.
V současné době zpracováváme nový
pasport veřejného osvětlení a také energetický posudek. Oba tyto projekty jsou
podkladem pro žádost o dotaci, která byla
vyhlášena, a o kterou také budeme žádat.
Termín podání je do 31. října 2018. V případě, že dotace bude udělena, rekonstrukce
proběhne již v roce 2019, pokud nebude
přidělena, budeme na základě vypracovaného pasportu postupně rekonstruovat
veřejné osvětlení po etapách.

Veřejný rozhlas
Podobně jako veřejné osvětlení, je
na tom snad ještě hůře veřejný rozhlas.
Opět bychom chtěli požádat o dotaci, ta
je ovšem spojena s vytvořením povodňového plánu, ke kterému je nutná fotodokumentace případných záplav, nebo zatopení území, sklepů či jiných prostor, lokální
bouřkou nebo přívalovými dešti. Zatím se
nám nepodařilo získat žádné fotografie,
ani záznamy. Prosím proto občany, kteří
něco podobného vlastní, aby nám materiál dodali na Obecní úřad.

Základní škola

O prázdninách ve škole probíhala
rekonstrukce dvou učeben. Novou třídu
dostali žáci pátého a prvního ročníku. Bylo
vyměněno staré linoleum a nainstalováno moderní osvětlení. Poslední dvě třídy
budou rekonstruovány v roce 2019.

Před školou proběhla kompletní oprava herního prvku, a také byl odborně ošetřen olympijský javor, který přivezl v roce
1974 olympionik Vítězslav Mácha z Kanady. V horkých letních měsících nám ho
pomáhali zalévat krmelínští hasiči. Jelikož
javor dlouhodobě neprospíval, doufejme,
že mu tento zásah pomůže.
Projekt školního hřiště – vyřizuje se stavební povolení, a jak už jsem se dříve zmínila, budeme žádat o dotaci.

Údržba v obci
Nadále probíhá údržba zanedbaných
míst a mobiliáře v obci. Byly ošetřeny
a znovu natřeny obecní lavičky u herního
prvku u školy, na všech zastávkách a na
zastávkách U lesa byly instalovány lavičky nové, snad je tentokrát nikdo neodcizí,
neboť jsou přidělány napevno.
Zábradlí v obci byla postupně také
natřena a zábradlí před hostincem Na
Světlově, které neznámý pachatel zdemoloval a ujel, je už také na místě. Naštěstí se
nikomu nic nestalo a většinu nákladů na
opravu pokrylo pojištění obce.
U prodejny Hruška byly nainstalovány
dva odpadkové koše, které, doufám přispějí k tomu, aby se udržoval v okolí prodejny pořádek.
K základní údržbě nám každodenně
pomáhá tolik diskutovaný traktůrek, který
má zákonné pojištění a také povolení jízdy na všech komunikacích obce. To je silnice I. třídy I/58 (Staroveská) II. třídy II/486
(Bělská, Brušperská), III. třídy III/4841 (Paskovská, Kostelní), III/4803 (Proskovická)
i všechny místní a účelové komunikace.

Sběrné místo
V areálu bývalých provozoven na ulici Zahradnické, kde vzniklo sběrné místo
na odkládání elektroodpadu, bioodpadu
a velkoobjemového odpadu, se postupKrmelínský zpravodaj - číslo 3/2018
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ně uklízí. V současné době se připravuje
výměna starého nefunkčního plotu za
nový, která by měla začít během několika dní. Stejně tak hromady větví a všeho
možného odpadu před provozovnami je
likvidován. Nemilé překvapení nám připravil občan nebo občané, kteří na nově
vyklizenou plochu dovezli během jedné
noci neskutečné hromady starého nábytku a jiného harampádí. Prosím, pokud již
máte potřebu něco vyvézt, k tomuto účelu slouží právě vybudované sběrné místo.
Pokud není otevřeno, je vždy možnost
dohodnout se telefonicky. Nepřidělávejte
prosím našim, již tak vytíženým zaměstnancům, další práci, neboť by mohli být
prospěšní někde jinde.

Hřbitov
Kdo chodí na obecní hřbitov, tak jistě
zaznamenal změnu v prostoru za hřbitovem. Namísto kontejnerů, ze kterých si
někteří lidé udělali skládku, byl přistaven
zelený kontejner, který je zatím na hřbitovní odpad dostačující a firma OZO ho vyváží
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1x týdně. Pokud bude potřeba, bude přistaven druhý.
Prostor mezi urnovými místy, odkud
byly odstraněny staré túje, byl vysypán
kačírkem, což jistě přispělo ke zkrášlení
míst mezi náhrobky. Bohužel některá další místa mezi hroby vypadají neutěšeně,
neboť je to odkladiště svícnů, zbytků svíček
či jiných hrobových ozdob. Prosím majitele, aby zbytečné předměty odstranili.
Projekt hřbitovní zdi je opět podán ke
stavebnímu povolení.

Územní plán
Byl předán spolu s posudkem SEA na
odbor územního plánování do Frýdku
Místku a dále bude podléhat schvalovacímu procesu.

Projekt opravy propustku
V současné době bylo zahájeno územní a stavební povolení. Pokud bude uděleno povolení, bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Záleží na termínech, zda
se oprava stihne ještě letos, nebo na jaře.

Měření rychlosti
Vzhledem k neutěšené situaci v dopravě, kde nás trápí nejen neskutečný nárůst, ale i pravidelné porušování rychlosti,
tak i průjezd kamionů a nákladní dopravy v úsecích, kde je jejich průjezd zakázán, jsem zadala provést měření intenzity dopravy na hlavních průtazích obce.
Výsledky můžete najít v tabulkách uvnitř
Zpravodaje. Čísla jsou víc než hrozivá.
Z tohoto důvodu jsem požádala náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje za
dopravu, pana Ing. Jakuba Unucku, aby
přijel s odborníky do Krmelína a uspořádal
s občany besedu (pozn. Beseda se konala
25. 9. a v době uzávěrky Zpravodaje ještě
nebylo známo, jak proběhla). Samozřejmě
podklady měření z ulice Paskovská, Bělská,
Staroveská poslouží jak pro Policii ČR, tak
pro ŘSD a správce II. a III. tříd. Dále bude
následovat měření na ulici Kostelní a po
vybudování chodníku přijde na řadu i ulice Proskovická. Společně s městem Paskov
budeme žádat o úsekové měření na ulici
Paskovská - Oprechtice.

Webové stránky
Od října se můžete těšit na novou úpravu grafiky obecních webových stránek.
Ty by měly být pro občany přehlednější
a nabídnou spoustu novinek. Prozradím,
že jednou takovou novinkou je aplikace
pro seniory.

Dotazníkové šetření
a Strategický plán obce
Výsledky dotazníkového šetření jsou
uvedeny na webových stránkách obce,
v papírové formě je najdete na úřadě,
v knihovně, v Klubu seniorů a veřejně bude
prezentován spolu se socioekonomickým
průzkumem obce na veřejném projednávání. (viz pozvánka i článek)

Vážení spoluobčané, před sebou
máte poslední Zpravodaj tohoto
volebního období. Dovolte, abych
touto cestou poděkovala všem zastupitelům za práci pro naši obec, zvláště
pak těm, kteří se rozhodli ve volbách
již nekandidovat, a to jsou Ing. Kamila Balcarová, Ing. Petr Jakubek, Marie
Vašicová a Evžen Peter.
Také bych chtěla poděkovat členům všech komisí, kteří napomáhali
v různých oblastech a dění v obci.
Nemalý dík patří všem zaměstnancům obce, ať už přímo „holkám“ na
úřadě, nebo tzv. „rychlé rotě“ včetně
sezónních pracovníků, kteří mi po
dobu mé roční působnosti na úřadě
byli velkou oporou a pomohli k realizaci většiny projektů.
Čtyři roky uplynuly, a je na Vás,
abyste si v nadcházejících komunálních volbách na období 2018 – 2022
zvolili takové zástupce, kteří budou
hájit Vaše zájmy a potřeby, budou Vás
důstojně reprezentovat, nedopustí,
aby se naše obec stala logistickým
centrem s výstavbou průmyslových
hal, a ztratila tak vesnický ráz ideální
k bydlení.
Dovoluji si vás všechny pozvat na
Obecní slavnost konanou u příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky
a to v sobotu 27. října 2018.
Přeji Vám krásné podzimní dny
plné optimismu a pohody.
Vaše starostka
Ing. Yveta Kovalčíková
Krmelínský zpravodaj - číslo 3/2018
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Mezi námi
Vážení spoluobčané,
je dobře, že existují osvědčené akce, na
které se vždy těšíme. Koncert Nová Bělá
pod otevřeným nebem patří mezi tyto stálice. Jeho 11. ročník byl 26. srpna t. r. a věřte, deštivé počasí od rána ničemu nepřálo.
Ale 30 minut před zahájením bylo vše jinak
a my, všichni přítomní, jsme byli nadšeni
vším, repertoárem, pěveckými výkony všech
sólistů. Slyšet a vidět bravurní hru na housle
v podání Marušky Korpasové, pěvecké výkony mladičkých Patricie Janečkové a Gabriely
Beranové, na to se nedá zapomenout, stejně
jako na pěvecké výkony sólistů. Věříme, že
když osmiletá Maruška v závěru zazpívala
svoje O sole mio, její maminka, organizátorka celé akce paní Jana Šafářová-Doležílková,
musela být oprávněně nadšena.
Pro nás, přítomné, bude nadále nedělní odpoledne nezapomenutelné a opět se
budeme v příštím roce na uvedenou akci
těšit. Vždyť hudba povznáší každého z nás,
nepotřebuje tlumočníka, je všem srozumitelná a Vám, paní Jano, za tento nádherný
zážitek děkujeme.
Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na 15. ročník Jarmarku řemesel, který se koná v sobotu 3. listopadu 2018 od 9
- 15hod. v sále a na venkovních prostorách
Pohostinství na Benátkách v naší obci.
Opět se budeme těšit na rukodělné
výrobky žáků naší školy i školní družiny,
budeme se obdivovat nápaditostí našich
řemeslníků ať staronových, tak i nových,
a budeme společně přihlížet a možná i trochu závidět skutečnosti, co dokáže nabídnout farma se zaměstnanci, kteří toho opravdu umí hodně.
Jsme rádi, že náš Jarmark se stal místem
oblíbených setkání řemeslníků i návštěvníků, ti první přicházejí s inovací, zapojit do
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výroby i šikovné děti, které své výrobky
odnášejí domů, ti druzí jsou rádi, že se opět
vidí. A to je moc dobře, že si našli čas a jsou
za toto setkání rádi. A tak jako každoročně, budou u pokladny skauti, přijde mezi
nás lašský král, vyhrávat bude cimbálovka,
budeme se obdivovat práci kovářů, vonět
budou bramborové spirály, pražené oříšky, palačinky a jemné pečivo, gurmáni
se budou těšit na guláš, masné výrobky,
frgály i cibulový chléb. K dostání budou i
další pochutiny, skvělá káva apod. Vše pro
radost a spokojenost Vás, všech přítomných. Následně uděláme radost finančními
dary našim žákům a dětem místních škol ,
školní družině a našim organizacím. Tu sváteční atmosféru dokážete vytvořit všichni
Vy, kteří na náš jubilejní 15. Jarmark řemesel přijdete. Děkujeme a těšíme se na Vás!
Vaše Ludmila Adámková.
Vaše Ludmila Adámková

Oboustranná radost
Ano, té se dostalo dne 1. 9. 2018 spolužákům narozeným r. 1943 - občanům
obce a jejich třídní učitelce pí. Mgr. Zdence
Nedvědické, která za svými prvními žáky
z r. 1952 přijela. Vše bylo velmi dojemné,
přivítání na OÚ, odkud s Pamětním listem pí. starostky odešla k místní ZŠ TGM
a tady, v naší třídě, jako před šedesáti šesti
léty, bylo přivítání žáků do 4. třídy. U školy
bylo setkání s autorem básní o naší obci,
p. Leošem Plačkem. U památníku našeho rodáka olympionika Vítězslava Máchy
jsme si znovu připomenuli jeho velikost
ve sportu, všechna jeho dosažená vítězství. A cesta na náš krmelínský kopec? Ta
konečně vyšla! Několikrát jsme se pohledy vraceli zleva doprava a stále se všichni
ujišťovali, jakou odměnou pro všechny je
tento pohled. Paní učitelku zajímal i osud

kříže, kamene z rodiště patronky rodin sv.
Zdislavy, důležitost vodárny pro zásobování širokého okolí pitnou vodou a pod.
Je až neuvěřitelné, jak tomuto našemu
sobotnímu odpolednímu programu vše
přálo – vstřícnost a ochota všech, které
jsme oslovili, přálo i počasí, pršet začalo
až při zpáteční cestě z kopce, v době, kdy
jsme projížděli naší obcí a i my, místní jsme
žasli nad množstvím nádherných nových
RD v naší obci.
Současná doba dokázala překonat
všechny vzdálenosti, ale nedokáže udržet
blízkost. My na naši paní učitelku nezapomínáme. Přeji pedagogům místních škol,
aby u jejich žáků byly stejné zpětné vazby a aby i pro ně bylo datum 1. září stejně
nezapomenutelné jako tomu bylo v letošním roce u nás.
Za krmelínské spolužáky L. Adámková

Nové kontejnery na sběr baterií
a drobného elektrozařízení

Krmelínský zpravodaj - číslo 3/2018
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Výpis usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 20. 6. 2018
1. Zastupitelstvo obce
bere na vědomí
bod č. 5.
Informace o dění v obci od 25. Zasedání
zastupitelstva obce.
bod č. 7

Zájem obce Krmelín o parcelu č. 352/2 a
352/3 včetně budovy číslo popisné 415
vše v k. ú. Krmelín a ukládá radě obce
podnikat kroky k převodu těchto nemovitostí do majetku obce v roce 2019.
bod č.11

Zápis ze 17. schůze kontrolního výboru
zastupitelstva obce Krmelín.
bod č. 17
Informace k závěrečnému účtu a o zprávě kontrolního výboru SMOPO za rok
2017.
bod č. 19
Nabídku na realizaci a právo stavby od
firmy Vítězslav Dernický pohřební ústav
Charitas s.r.o.

2. Zastupitelstvo obce
schvaluje

Schvaluje účetní závěrku obce Krmelín
sestavenou k 31. 12. 2017.
bod č.12
Závěrečný účet obce Krmelín za rok
2017 a vyjadřuje souhlas s celkovým
hospodařením s výhradami na základě
nichž přijímá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Ukládá vypracování pravidel, která budou určovat
nakládání s peněžními prostředky, aby
se zabránilo možnému vzniku rizik. Termín do 30. 9. 2018.
bod č.13

bod č. 6
Počet členů zastupitelstva obce Krmelín pro volební období 2018-2022 na 15
členů.
bod č. 8
Přijetí daru – parcela č. 26, část parcely
č. 25/2, parcela č. 15/1, 15/3 a parcela
č. 23 vše v katastrálním území Krmelín
od Tělocvičné jednoty Sokol Krmelín do
majetku Obce Krmelín.
bod č. 9
Schvaluje dar z majetku obce Krmelín
pro T. J. Sokol Krmelín – části parcel č.
22/3, 22/4 a parcela č. 24 vše v katastrálním území Krmelín.
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Rozpočtové opatření č. 7.
bod č.14
Smlouvu o spolupráci při řešení projektu „Biologicky rozložitelný odpad na
Frýdecko-Místecku s Obcí Sviadnov.
bod č.15
Smlouvu o spolupráci při řešení projektu „Biologicky rozložitelný odpad na
Frýdecko-Místecku s Obcí Kaňovice.
bod č.16
Smlouvu o spolupráci při řešení projektu
„Biologicky rozložitelný odpad na Frýdecko-Místecku s Obcí Sedliště.

bod č. 18
Vytýká bývalému starostovi Obce Krmelín, panu Ing. Zezulkovi, že ve věci převodu částky 30.000.000 Kč a nákupu
směnky jednal bez schválení radou
Obce Krmelín a Zastupitelstva Obce
Krmelín a dále vytýká bývalé radě Obce
Krmelín, že přestože dne 30. ledna 2017
vzala usnesením č. 23/57 na vědomí
Dohodu o předčasném splacení směnky
ve výši 30.000.000 Kč plus úroky, nijak
nezasáhla proti uzavření této dohody,
k čemuž jednáním bývalého starosty
Obce Krmelín následně došlo dne 14.
února 2017 a důsledkem tohoto jednání
bylo snížení výplaty ze směnky a souvisejících smluv o 363 698,63 Kč. Zastupitelstvo Obce Krmelín konstatuje, že s
ohledem na skutečnost, že koupě směnky a uzavření souvisejících smluv nebylo schváleno radou Obce Krmelín, ani
zastupitelstvem Obce Krmelín, jsou veškerá tato právní jednání pravděpodobně neplatná. Spornou tak zůstává otázka, zda je možné dovodit vznik škody z
pravděpodobně neplatného právního
jednání, když jeho výsledkem je zároveň
zisk Obce Krmelín ve výši 151.232,88 Kč.
Zastupitelstvo Obce Krmelín schvaluje,
že v této věci nebude dále činit žádné
kroky a věc považuje za uzavřenou s tím,
že po bývalém starostovi Obce Krmelín,
ani po členech bývalé Rady Obce Krmelín nebude ničeho vymáhat.

3. Zastupitelstvo obce ukládá
bod č. 19
Radě obce jednat o zpracování smlouvy
k nabídce na realizaci a právo stavby od
firmy Vítězslav Dernický pohřební ústav
Charitas s.r.o.
• Radě obce Krmelín, aby navrhla vnitřní kontrolní systém obce Krmelín pro
identifikaci, vyhodnocení a řízení rizik
zejména finančních v souvislosti s právními jednáními obce Krmelín.

AKCE V OBCI
28. 9. 2018
Výplaz na K1
16. 10. 2018
Veřejné projednávání
Strategického plánu
27. 10. 2018
Oslavy 100 let založení
Československa
3. 11. 2018
Jarmark řemesel
30.11. 2018
Rozsvěcování vánočního stromu
8. 12. 2018
Mikulášské trhy

Zpravodaj obce Krmelín
Periodický tisk územního samosprávného celku vydává Obec Krmelín, Kostelní 70, 739 24 Krmelín,
IČ 00296848. Vychází 4x do roka v nákladu 900 kusů. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou MK ČR
E 22609. Toto číslo vychází 20. 9. 2018. Za správnost obsahu článku odpovídá autor.
Redakční rada: Mgr. Jana Klimková, Ing. Yveta Kovalčíková, Ludmila Adámková, Táňa Trojanová, Ludmila Havránková. Zpravodaj najdete také na internetových stránkách: www.krmelin.cz. Příspěvky můžete
zaslat elektronicky na e-mail: krmelinskyzpravodaj@seznam.cz, krmelin@krmelin.cz.
Příspěvky dodané po termínu a nepodepsané nezveřejňujeme. Uzávěrka příštího čísla je 26. 11. 2018.
Grafická úprava, sazba: Taťána Šimečková. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s. r. o., Frýdek–Místek
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Obecní informace
Otevírací doba hřbitova
Oznamujeme občanům, že místní hřbitov bude v období od pátku 26. října do
neděle 11. listopadu otevřen od 7 do 20
hodin.

Hřbitovní poplatek
Hřbitovní poplatek hrobového místa
na pohřebišti v Krmelíně:
Nájem
20 Kč / 1 m2
Služby
20 Kč / 1 m2
Celkem tedy 40 Kč na 1 m2. Hřbitovní
poplatky se účtují 1krát za 15 let. Nově
tedy budou platit hřbitovní poplatek ti,
kterým končí nájemní smlouva uzavřená
před patnácti lety.

Pálení listí na podzim
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 většina z nás uklízí své zahrádky, shrabává listí
a jiný zahradní odpad, nastává také doba
pálení těchto materiálů. Připomínáme, že
obec Krmelín má vyhlášku, která stanoví,
jak s takovým materiálem nakládat. 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 povětrnostních podmínkách (např. mlha, špatné
rozptylové podmínky apod.) je spalování
suchých rostlinných materiálů zakázáno.
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Úplné znění vyhlášky najdete na webových stránkách obce.

Sběr papíru - škola 2018
Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru, svázané balíky novin či školy
i časopisů se odevzdávají v garáži školy.
1. - 2. října 2018
7.00 - 8.00 hod.
1. 10. i v době
15.00 - 16.15 hod.
5. - 6. listopadu 2018
7.00 - 8.00 hod.
3. - 4. prosince 2018
7.00 - 8.00 hod.

Starý potravinářský olej
Starý olej můžete rovněž odevzdat
v těchto termínech a časech u ZŠ v Krmelíně. S odběrem Vám pomohou zaměstnanci školy i obce.
Odběr starého oleje nabízí i POHOSTINSTVÍ NA BENÁTKÁCH, kde můžete
starý olej odevzdat denně v otevírací
době, to je
Pondělí – čtvrtek
14:00 – 22:00 hod.
Pátek
14:00 – 24:00 hod.
Sobota
10:00 – 24:00 hod.
Neděle
10:00 - 22:00 hod.
Olej musí být odevzdán v dobře uzavřených obalech, nejlépe PET láhvích.

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.

Poděkování paní ředitelce
V letošním novém školním roce se
loučíme s paní Jitkou Jankovou, dlouholetou paní ředitelkou Mateřské školy
v Krmelíně. Paní ředitelka se po ukončení
funkce rozhodla opustit místní MŠ a odejít
do zaslouženého důchodu. Chtěla bych jí
touto cestou poděkovat za dlouholetou
a obětavou práci v naší mateřské škole,
kde se věnovala výchově mnoha generací
krmelínských dětí. Přeji hlavně pevné zdraví a pohodu v dalším osobním životě.
Ing. Yveta Kovalčíková, starostka obce

Moštování 2018
V měsících září a říjen se moštuje každou
sobotu od 8 do 11 hod.
V měsíci říjnu se moštuje i každou středu
od 8 do 11 hod. a každou sobotu
od 8 do 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.

Od 2. července pak proběhla v knihovně po 5 letech plánovaná revize všech
nevypůjčených knih. Bylo jich 13 265, které
jsem čtečkou načetla do počítače. Následně jsme každou knihu (obal) otřely, rozlepené knihy slepily, popřípadě obalily. Práce to byla zdlouhavá a chtěla bych touto
cestou poděkovat těm ženám, které nám
ochotně a nezištně pomohly při otírání
knih a zpětném řazení do regálů.
Vedoucí knihovny Marie Vašicová

Poděkování - letní tenis pro děti
Chtěla bych touto cestou poděkovat
tenisovému oddílu T. J. Sokol Krmelín, který
již druhým rokem umožnil v době prázdnin krmelínským dětem, aby mohly zdarma trénovat každou středu dopoledne na
jejich kurtech. Dohlížení na děti a jejich trénink měla na starost dvojice, pánů Janusz
Zacharczyk alias „Sokolník“ a Jiří Tošenovský, kterým patří opět velký dík za jejich
obětavost ve svém volném čase.
Za děti a jejich rodiče
děkuje Yveta Kovalčíková

Z knihovny
Na konci června jsem starší a poškozené knihy vyřadila z evidence. Některé
z nich bych chtěla zařadit do knihobudky,
která bude v obci zřízena.
Knihobudka bude sloužit k bezplatnému půjčování knih pro děti i dospělé, které
můžete, nebo nemusíte do knihobudky vracet.
Krmelínský zpravodaj - číslo 3/2018
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VOLBY
Oznámení
o době a místu konání voleb v obci Krmelín
Starostka obce KRMELÍN
podle ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“),

oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva obce Krmelín
se uskuteční v pátek dne 5. října 2018
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
dne 6. října 2018 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 bydlící v ulicích Benátská,
Bělská, Brušperská, Fojtská, Hraniční, Kolmá, Kostelní, Lípová, Místní, Na
Brodě, Na Cigánce, Nad Hvozdem, Na
Mečník, Na Nový svět, Na Rybníčku,
Na Skalce, Na Svahu, Paskovská, Polní,
Spojná, Starodvorská, Stará cesta, Školní, U Paleska, Včelařská, Vodárenská,
Zahradnická, Záhumenní, Za Křížem,
Zdravotní
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ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v hostinci Na Světlově, ul. Staroveská, Krmelín čp. 137
pro voliče bydlící v ulicích 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 Pískovny, V Březince, Vilová, Výstavní,
V Zahradách.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže při hlasování svou totožnost a státní občanství České republiky
nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit podle ust. § 4 odst.
1 zákona o volbách do zastupitelstev
obcí.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Ing. Yveta Kovalčíková
starostka obce

Zpráva o množství vytříděných odpadů
v období od 1. 4. – 30. 6. 2018
Dovolujeme si Vás informovat o množství
vytříděných odpadů z obalů, které obec
vytřídila od 1. dubna do 30. června 2018.
V následujícím přehledu také uvádíme
výši odměny, kterou obec získala od společnosti EKO-KOM, a. s.
Odměna za zajištění zpětného odběru
65 229,50 Kč
Z toho:
Odměna za zajištění zpětného odběru
11 700,00 Kč (odměna za zajištění míst
zpětného odběru, bonus za minimální
dostupnost sběrné sítě)

NEPETUJ

Odměna za zajištění využití odpadů
z obalů (odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění využití
odpadů z obalů)
Papír
Plast
Sklo
Kovy
Nápojový karton
Celkem

2,775 t
9,215 t
8,710 t
0, 037 t
0,000t

2 994,78 Kč
41 391,94 Kč
9 054,05 Kč
88,80 Kč
0,00 Kč

20,737 t 53 529,56 Kč

lahev na více použití, nebo samotnou PET
lahev několikrát naplníte.

Jak se zapojit do kampaně?

Obec Krmelín se připojuje ke kampani „Nepetuj“ Kampaň #Nepetuj vznikla
v reakci na letní ECO song „Léto bez plastů“, kdy velké množství lidí začalo bádat
po tom, jak sami mohou ovlivnit snižování produkce plastových obalů. Kampaň
#Nepetuj má za cíl snížit produkci PET
lahví a také, jak symbolika v logu kampaně naznačuje, měnit myšlení lidí ve vztahu
k zodpovědnosti za odpad, který každý
z nás produkuje.

Pro každého zájemce máme na úřadě přichystány etikety #Nepetuj, které si
můžete bezplatně vyzvednout, nalepit
na svoji lahev a jít příkladem svému okolí.
Poté je možné načíst QR kód z etikety a na
webu www.nepetuj.cz zapsat počet naplnění lahve.
Díky tomu budeme schopni světu říci,
kolik jste vy, naši občané, ušetřili PET lahví.

Zapojte se s námi do kampaně
#Nepetuj!

Každý z nás může ovlivnit to, co po
něm zůstane dalším generacím. Kampaň
#Nepetuj může být jednou z cest, jak jen
nečinně nepřihlížet globálnímu problému.

Není nám lhostejné životní prostředí
a stále narůstající náklady za svoz odpadů, proto jsme se rozhodli, že se staneme
partnerem ekologické kampaně #Nepetuj
a pokusíme se o změnu.
Co má kampaň za cíl? Hlavní myšlenkou kampaně je snížit produkci jednorázových PET lahví a zároveň jít ostatním lidem
příkladem. Například tím, že si zakoupíte

Proč se zapojit?

Co získám zapojením do kampaně?
Kromě dobrého pocitu z toho, že podpoříte životní prostředí, se můžete registrací své etikety zapojit do soutěže o věcné
ceny od partnerů kampaně #Nepetuj. Více
informací naleznete na webu www.nepetuj.cz.
Krmelínský zpravodaj - číslo 3/2018
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Kotlíkové dotace, kontrola kotlů
a vytápění v zimním období

Léto je za námi a vzhledem k blížící se
topné sezóně je zřejmě ta správná doba
nechat si zkontrolovat všechny druhy
kotlů, kotle na pevná paliva nevyjímaje.
Ještě stále můžete také žádat o dotace na
výměnu starých kotlů, neboť žádosti o ně
můžete stále podávat do 31. 12. 2018 nebo
do přijetí 10 tisíc žádostí (k 8. 9. 2018 přijato 9 765 žádostí).
Finanční prostředky, které má Moravskoslezský kraj k dispozici pro druhé kolo
kotlíkových dotací, jsou nyní podanými žádostmi vyčerpány. Pokryty budou
žádosti zhruba do čísla 2/08775. Žadatelé
však mohou žádosti podávat i nadále, kraj
bude přijímat žádosti až do počtu 10 000.
Žádosti, které nebudou moci být uspokojeny nyní, budou zařazeny do zásobníku,
a dojde-li v průběhu období určeného pro
realizaci druhého kola kotlíkových dotací
k průběžnému uvolňování finančních prostředků, budou postupně oslovováni dal-
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ší žadatelé ze zásobníku. Výhledově tedy
lze očekávat, že uspokojeni budou i další
žadatelé, jejich počet však v tuto chvíli nelze odhadnout.
Naše obec přispívá v rámci, výzvy
„Kotlíkové dotace“ částkou 7 000 Kč na
každou schválenou dotaci. Oproti minulé
výzvě, kdy si každý úspěšný žadatel musel
o tuto částku požádat na obci, vyřizuje vše
vyhlašovatel dotačního titulu, tedy Moravskoslezský kraj. V poslední výzvě bylo
uspokojeno 17 žadatelů obce, kteří žádali
výměnu kotle, nebo o tepelné čerpadlo.
Každý vyměněný kotel ušetří hrubým
odhadem v ovzduší 100 kg prachových
částic ročně.
POZOR NA KOTLE A JEJICH EMISNÍ
TŘÍDY – zákaz používání starých kotlů je
už za dveřmi!
Vzhledem k novele Zákona o ochraně
ovzduší, čeká mnohé z Vás výměna kotle

na tuhá paliva za nový, který musí splňovat přísnější emisní normy. Už nyní existuje zákonná povinnost kotle kontrolovat.
Kontroly mohou provádět jen osoby proškolené výrobcem daného kotle. Na základě kontroly Vám musí být vydán doklad
o provedené kontrole, kde kromě jiného
získáte informaci, zda budete moci svůj
kotel provozovat i po roce 2022.

Přehled povinností souvisejících
s prodejem a provozem kotlů
na tuhá paliva pro vytápění
domácností:
od 1. 1. 2014
Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní
třídy
od 1. 1. 2017
Povinnost předkládat revize kotle –
s periodou vždy jednou za dva roky
od 1. 1. 2018
Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy

od 1. 1. 2020
Zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní
třídy
od 1. 1. 2022
Zákaz používání kotlů
1. a 2. emisní třídy

!

Žádám všechny, kteří začnou v zimním
období roztápět své kotlíky, aby pamatovali na své sousedy, naše děti, ale i na sebe
samé, neboť spalováním nevhodného
materiálu je zamořováno okolní ovzduší jedovatými zplodinami. Nejsou to jen
odpadky, plasty, pryže a podobný karcinogenní materiál, ale i dřevotříska či laťovky,
které obsahují pojivá lepidla, a proto do
kamen nepatří.
Nezapomeňte na to, že zákon o ochraně ovzduší zavedl tzv. „kotlíkovou policii“,
která může v krajním případě kontrolovat,
čím a jak topíte.
Ing. Yveta Kovalčíková

Termíny svozu a zneškodnění objemového
odpadu od obyvatel obce Krmelín
sobota 6. 10. 2018 v ranních hodinách, odvoz kontejnerů po 12 hodině
Kontejnery pro sběr velkoobjemového odpadu budou rozmístěny na tradičních místech:
1. ulice Stará cesta
2. plocha vedle prodejny Hruška –
před Sportovní halou v centru obce
3. ulice Na Brodě – před budovou
Českého svazu chovatelů
4. ulice Záhumenní, sjezd na ulici Paskovskou
5. křižovatka ulic Školní, Světlovská
a Za Křížem

6. parkoviště vedle hostince
„Na Světlově“
7. ulice Hajní – před bytovkami
1 kontejner – elektroodpad – v areálu
bývalé autolakovny na ul. Zahradnické
Přistavení mobilní sběrny
na nebezpečné odpady
- v pátek 5. 10. 2018 od 12 do 17 hod.
plocha vedle Hasičského domu
- v sobotu 6. 10. 2018 od 8 do 12 hod.
parkoviště vedle hostince Na Světlově
Krmelínský zpravodaj - číslo 3/2018
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BEZPEČNOST pro děti v dopravě
Dbejte na bezpečný pohyb našich
dětí v ulicích a v blízkosti škol
reagovat a předejít nehodám. Tohle ovšem
platí nejen v okolí škol. Děti se pohybují
po všech komunikacích v obci, ať už pěšky
nebo na kole. Do doby, než budou všechny ulice opatřeny chodníky, je potřeba přizpůsobit svou jízdu, tak abychom neohrozili svou jízdou chodce.

Se započatým školním rokem se přirozeně zvýšil pohyb dětí v našich ulicích,
ale zároveň pohyb aut v okolí základní
a mateřské školy. Bezpečný pohyb dětí
v naší obci je velmi zásadní. Je potřeba
pamatovat na to, že děti nejsou dospělí,
proto si často neuvědomují důsledky, jsou
nepozorné, roztěkané, neumí odhadnout
rychlost řidiče při přecházení či vstupování do vozovky, apod. Zodpovědnost je
v našich rukou! Važme si životů našich dětí
a buďme opatrní, mějme k nim respekt!
Několik zásad, které je potřeba dodržovat pro bezpečnou jízdu v okolí škol, ale
i na běžných ulicích naší obce

…věděli jste, jak dlouhá jak se může
lišit brzdná dráha vozu za různých klimatických podmínek?

Předvídejte! Mějte na paměti,
že děti jednají impulsivně,
buďte proto připraveni
okamžitě brzdit.

Jezděte pomalu a dbejte
zvýšené opatrnosti!

Příklad
Jde skupina školáků a vozovka je suchá
a drsná. Najednou jeden chlapec vyběhne
nebo je strčen do vozovky ve vzdálenosti
13 metrů před přijíždějící vozidlo. Jelikož
řidič jede oněch 30 km/h, stíhá bez problé-

Na ulici Školní, v okolí naší základní
a mateřské školy, platí nižší rychlost než 50
km/h! Z pádných důvodů! Pohybují se po
ní naše ratolesti, a proto je potřeba snížit
rychlost tak, abyste byli schopni rychle

Všimněte si rozdílu brzdných drah u 50 km/h a 30 km/h!
Rychlost vozu

Dráha
zastavení

suchá silnice

Rychlost vozu

Dráha
zastavení

mokrá silnice

Rychlost
vozu

Dráha zastavení
náledí

30 km/h

13 m

30 km/h

14 m

30 km/h

32 m

40 km/h

19 m

40 km/h

21 m

40 km/h

53 m

50 km/h

28 m

50 km/h

33 m

50 km/h

78 m

60 km/h

37 m

60 km/h

45 m

60 km/h

110 m

80 km/h

57 m

80 km/h

71 m

80 km/h

187 m

zdroj: www.bezpecnecesty.cz a www.svetbezpeci.cz
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…věděli jste, jaká je úmrtnost při srážce auta s chodcem při
různých rychlostech?

zdroj: Vision Zero Two-Year Action Strategy

mů zabrzdit, a to dokonce skoro půl metru
před dítětem. Oba jsou v šoku, ale nic vážného se nikomu nestalo. Ale kdyby jel řidič
50 km/h, tak by dítě srazil a vážně zranil!
Zde se vracíme k předchozímu bodu
a tabulce brzdných drah, z nichž vyplývá,
že v okolí škol a obytných zón, které jsou
v naší obci prakticky podél všech ulic s 50
km rychlostí za hodinu, může být i tato
rychlost ohrožující na životě.

V případě, že vycítíte neopatrné
chování dětí na ulici, zpomalte,
případně zastavte, pokud
to situace umožňuje a dejte
dětem přednost, přestože jste
na hlavní. Bezpečnost dětí je
prioritou, děti jsou „HLAVNÍ“!
Především u dětí při jízdě na kole. Dětská jízdní kola vytvářejí pro řidiče zvláštní
problémy, protože děti obvykle nejsou

schopny správně vyhodnotit dopravní
situaci a podmínky rovnocenného účastníka silničního provozu.
• Při míjení dítěte na kole jeďte pomalu
a zachovejte odstup mezi autem a cyklistou nejméně 1 m. Dítě se může začít
vyhýbat nerovnému povrch a může dojít
ke srážce.
• Dávejte zvýšený pozor na to, že se děti
mají tendenci přejíždět z jedné strany
ulice na druhou, aniž by se otočili a zkontrolovaly situaci za sebou nebo jakkoliv
signalizovaly. Buďte mimořádně ostražití
ve školních zónách a obytných čtvrtích
• Při odbočování vlevo počkejte, až malý
cyklista, jedoucí v opačném směru projede a nesnažte se stihnout projet dítěti
doslova před nosem.
• Pokud odbočujete vpravo a dítě na kole
se blíží zezadu, nechte cyklistu projet
jako prvního a rovněž, nikdy nezapomínejte na použití signalizace.
Krmelínský zpravodaj - číslo 3/2018
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• Před otevřením dveří především v okolí
škol zkontrolujte zpětné zrcátko.

Dbejte zvýšené pozornosti při
parkování, couvání a otáčení
se v okolí základní a mateřské
školy.
Berte na vědomí, že naše základní i mateřská škola byly postaveny před
mnoha desítkami let, stejně tak dopravní
infrastruktura v jejich okolí, která tehdy
nepočítala s tak vysokou průjezdností aut
a s nároky na krátkodobá parkování, které
mnohonásobně překračují stávající možnosti. Situace tak v běžné ráno vypadá tak,
že se ve stejnou dobu před školou sejde
větší množství aut, z toho některá parkují,
jiná couvají, další projíždí, zatímco se mezi
nimi snaží korzovat malé děti.
Bezpečnost se týká nás všech, a pokud
všichni společně učiníme kroky, které
náleží naší roli či pozici, kterou v oblasti
bezpečnosti sehráváme, můžeme předejít nebezpečným situacím.

1,1 m
při 50 km/h
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Obec
Obec chce implementovat opatření,
která zpomalí jízdu v okolí škol a zlepší tak
bezpečnost. Vedle plánované dostavby
chodníku, který ve výsledku pokryje celé
území podél ulice Školní, hledá další vhodná řešení.
Mezi běžná opatření patří různé zpomalovací prvky jako například: retardér,
vyvýšení vozovky, 3D přechody, dodatečné dopravní značky, úseková měření apod.
Všechna tato opatření jsme již zvážili, ale
zatím jsme se neshodli na tom nejlepším,
neboť každé z nich má své pro a proti.
Retardér může být hlučný, rovněž se při
každém aktu zpomalení a opětovného
zrychlení navyšují emise z výfukových plynů, což není žádoucí, zatímco 3D přechody
mají velmi krátkodobou účinnost.

Občané
Jak se říká, více hlav více rozumu. Uvítáme, pokud za námi přijdete se svými
konstruktivními návrhy na řešení popsané
situace, tj. jak zlepšit bezpečnost v okolí

zdroj: www.ledbaterky.cz

škol a na našich ulicích, které s Vámi společně prodiskutujeme a zvážíme.
Pokud některé z míst v naší obci
považujete za nebezpečné pro přecházení, pro pohyb na kole či taková, kde hrozí
nebezpečí střetu dvou aut, informujte nás,
prosím, elektronicky - přes naše webové
stránky nebo se za námi zastavte osobně,
Vaše podněty nás zajímají a budeme se
jimi zabývat.

• vybavte děti reflexními prvky na oblečení i aktovkách (podzim a zima jsou kritické měsíce, kdy děti chodí do i ze školy za
tmy nebo šera)
Předem děkujeme za spolupráci,
obec Krmelín
Napsala Mgr. Kateřina Bonito

Obec si je sama vědoma řady míst,
například křižovatka u restaurace Nautilus
a prostor před pekárnou Boček, kde projíždějící vozidla v obou směrech po silnici
Brušperská překračují povolenou rychlost,
současně, řada aut parkuje na vozovce,
otáčí se a couvá, zatímco chodci jsou ve
velkém ohrožení, zejména starší občané
a děti, kteří neumí odhadnout rychlost či
chování řidiče. Tuto situaci řeší realizace
kruhového objezdu, která je rozhodujícími
orgány nesmyslně a neustále odkládána
do dalších let.

Rodič/rodina
• poučte své děti o chování na silnici (na
těchto webových stránkách www.bezpecnecesty.cz naleznete dětské animace
o tom, jak se chovat na vozovce)
Krmelínský zpravodaj - číslo 3/2018
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1 díl

STRATEGIE ROZVOJE v Krmelíně

Proč by měla obec strategii mít?

Obec připravuje strategii
rozvoje – Jak se vyvíjí Krmelín?
V současné době obec zpracovává strategii rozvoje obce. Mohla byste nám říci, co
to vůbec strategie rozvoje obce je?
Již v některém z minulých článků jsem
se otázce strategie věnovala, takže pro
některé už to není úplná neznámá. Strategie je vlastně taková kuchařka obsahuje
mnoho jídel a návod, jak jídlo uvařit. V každé kuchařce nalezneme také čas přípravy
a suroviny, které potřebujeme. Ve strategii je to stejné jako v kuchařce, určíme si
hlavní dlouhodobé cíle, např. co bude
obec všechno dělat pro zlepšení dopravní
infrastruktury, pro řešení veřejných prostranství, jak rozvíjet společenský život
v obci, jak zlepšovat životní prostředí nebo
pečovat o seniory apod. Abychom správně nastavili cíle rozvoje je dobré vědět, jak
to v obci vypadá, jak se vyvíjí a jaké jsou
potřeby občanů, zájmových organizací
a podnikatelů působících v obci, my tomu
odborně říkáme analýza prostředí. Po kvalitní analýze potřeb se stanoví dlouhodobá
strategie.

22
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Výhod zpracování strategie a jejího
následného naplňování je celá řada. Přibližně 90 % obcí svou strategii má a pokud
s ní umí pracovat, tak je to významný
pomocník při systémovém řízení rozvoje
obce. Díky strategickému plánování a řízení má vedení obce přehled co je potřeba
dělat a co již bylo realizováno, ve strategii
se také plánují nové úkoly v dané oblasti
– pravidelně se tedy aktualizuje. Strategie
pomáhá také při stanovování investičních plánů a tvorbě rozpočtu a stmeluje
pracovní tým ke společnému řešení. Ve
strategii jsou také stanoveny indikátory,
které nám určují, zda byl cíl splněn či nikoliv, popř. v jaké míře. Tyto informace nám
slouží k monitorování strategie. Strategie
také slouží jako argumentační nástroj při
přesvědčení dotačního orgánu či investora
o dlouhodobém záměru realizovat daný
projekt.

Mohla byste nám blíže přiblížit,
co se již udělalo?
Nejprve jsme zjišťovali dlouhodobý
vývoj v obci v rámci tzv. socioekonomického profilu. V profilu zjišťujeme vývoj obce
v uplynulých letech v mnoha oblastech,
například sledujeme: populační vývoj,
ekonomické prostředí obce, školství, sociální prostředí, životní prostředí a mnoho
dalších témat, kterým se věnujeme. Díky
tomuto zjistíme, zda v obci přibývá počet
obyvatel či nikoliv, jaký je vývoj nezaměstnanosti, naplněnost škol, kvalita životního
prostředí a mnoho dalších témat.
Dalším krokem bylo zjišťování potřeb
občanů formou dotazníků, které proběh-

lo koncem června, a také jsme se setkali
se zájmovými organizacemi a podnikateli
u kulatého stolu. Všechna tato zjištění jsou
shrnuta a nyní je vytvořen první návrh strategických cílů – směrů rozvoje obce, který
je nyní diskutován ve strategické komisi.

Jak se tedy vyvíjí náš Krmelín?
Pojďme se tedy podívat na pár zajímavých zjištění. Pro zjištění celkového vývoje
obce pak doporučuji zájemcům nahlédnout do zpracovaného dokumentu. Počet
obyvatel obce Krmelín dlouhodobě roste,

vývoj počtu obyvatel nám ukazuje následující graf. Na rostoucím počtu obyvatel
má výrazný podíl výstavba v obci a stěhování obyvatel do obce. Od roku 2007 v obci
přibylo více než 300 obyvatel.
Občané Krmelína jsou poměrně mladí,
průměrný věk v obci je 41,3 let, což je nižší
než průměrný věk Moravskoslezského kraje (42,5 let). Nicméně i v Krmelíně se průměrný věk dále zvyšuje a zvyšuje se také
počet obyvatel starších 65 let. Zjistili jsme
také, že v Krmelíně je nadstandardně vysoKrmelínský zpravodaj - číslo 3/2018
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ký podíl vysokoškoláků, je to celých 16 %,
oproti průměru v Moravskoslezském kraji
(11,2%).

pění nevhodnými palivy v domácnostech,
a také silný provoz v obci, ale i blízkost
průmyslu.

V Krmelíně je velmi nízká míra nezaměstnanosti osob. K 31. 12. 2017 byl podíl
nezaměstnaných osob jen 1,4 %, pro srovnání v celém Moravskoslezském kraji byl
podíl nezaměstnaných osob 5,8 %. Možná
Vás překvapí nulové hodnoty v letech 2012
a 2013 u níže uvedeného grafu, tento jev
má jednoduché vysvětlení, v tomto období se míra nezaměstnanosti měřila jinou
metodikou, proto nyní nelze srovnávat.

Jedná se pouze o pár zajímavých informací z našeho zjišťování, avšak v dokumentu najdete celou řadu dalších zajímavých informací. Tento dokument spolu
s dalšími analýzami a strategií bude zveřejněn po schválení na zastupitelstvu na
webových stránkách obce, což by mělo být
někdy koncem roku.

Krmelín trápí vyšší intenzita dopravy,
kdy podle měření z roku 2016 obcí projelo
na silnici I/58 během 24 hodin 7 000 – 10
000 vozidel. Krmelín má velmi nízký index
ekologické stability (0,37), což znamená,
že většina území byla přetvořena zásahem
člověka a jsou zde pouze malé plochy přírody (lesy, louky, pastviny, rybníky atd.),
proto je nutné všechny tyto plochy chránit
a v žádném případě do těchto částí nezasahovat. Krmelín také trápí zhoršená kvalita ovzduší, na kterou má silný vliv vytá-
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Děkuji za zajímavé shrnutí.
A co nás čeká dál při zpracování
strategie?
Jak jsem již říkala, tak v současné době
je strategie projednávána a jsou stanovovány strategické cíle a bude vytvořena
vize obce. Dalšími kroky, které nás čekají,
je veřejné projednání s občany, na kterém
bude strategie představena občanům, zde
budou moci občané v rámci diskuse uvést
své připomínky či náměty do strategie. Po
veřejném projednání dojde ke zapracování připomínek do strategie a vytvoření tzv.

akčního plánu, tzn. co bude v nejbližším
období realizováno a ke konci roku by měla
být strategie včetně akčního plánu schválena na Zastupitelstvu obce. A nezbývá nic
jiného než cíleným úsilím nastavené úkoly
plnit.
Zmínila jste, že proběhne veřejné projednání s občany, už víte termín, kdy toto
veřejné projednání proběhne?
Ano. Veřejné projednání se uskuteční
16. 10. 2018 od 17: 00 hodin v restauraci
Na Benátkách ve velkém sále viz pozvánka
na další stránce. Tímto jste všichni srdečně
zváni.

Co říci závěrem?
Závěrem bych poděkovala občanům,
kteří se zapojili do dotazníkového šetření
a přispěli svými náměty k dobrému identifikování potřeb a těším se na setkání na
„Setkání s občany“. Navrhuji se v následujícím zpravodaji věnovat zjištěním z dotazníkového šetření.
Ing. Renáta Václavková, Ph.D.
Odborný garant pro tvorbu strategie
rozvoje Krmelín

Krmelínský zpravodaj - číslo 3/2018
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Měření intenzity dopravy
v Krmelíně
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Základní škola Krmelín
Vážení rodiče,
letošní léto (údajně nejteplejší za
posledních 244 let) je už minulostí a začal
nový školní rok, k jehož průběhu Vám
předkládám následující informace:

Harmonogram školního roku
2018/2019
Září
3. 9. 2018 Slavnostní zahájení školního
roku
4. 9.
Zahájení plaveckého výcviku
pro žáky 1. - 5. ročníku
(1., 4., 5. r. do 13. 11., 2. a 3. r.
do 18. 12. 2018)
4. 9.
Zahajovací schůze s rodiči +
třídní schůzky (16.00 – 18.00)
10 - 11. 9. Za starý papír novou knihu sběr starého papíru. Svázané
balíky novin či časopisů se
odevzdávají v garáži školy
7: 00 – 8:00 hod.
12. 9.
Dravci
Přespolní běh - povodí Ondřejnicí
Drakiáda (SRK)
28. 9.
Státní svátek (pá)

Říjen
1. - 2. 10. Za starý papír novou knihu
- sběr starého papíru 1.10.
i v době 15.00 – 16.15
Rej duchů (SRK)
27. 10.
Oslavy 100. výročí založení
ČSR - vystoupení žáků školy na
obecní slavnosti
29. - 30. 10. Podzimní prázdniny (po, út)
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Listopad
3. 11.
Jarmark lidových řemesel
5. - 6. 11. Za starý papír novou knihu sběr starého papíru
Turnaj ve florbalu - povodí
Ondřejnice
20. 11.
Pedagogická rada + konzultace
s rodiči (16.00 – 18.00)
30. 11.
Rozsvícení vánočního stromu
(ZŠ)

Prosinec
3. - 4. 12. Za starý papír novou knihu sběr starého papíru
6. 12.
Mikulášská nadílka (ZŠ, SRK)
11. 12.
Vánoční dílny (16.00 – 18.00)
21. 12.
Tady jsme doma:
Vánoční koledování
22. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny

Leden
3. 1. 2019 Zahájení vyučování (čt)
7. - 8. 1. Za starý papír novou knihu sběr starého papíru
8. 1.
Konzultace s rodiči
(16.00 – 18.00)
15. 1.
Pedagogická rada
21. - 25. 1. Lyžařský výcvik
SUN OUTDOOR Bílá
pro žáky 1. - 5. ročníku
(12.00 – 16.30)
31. 1.
Ukončení 1. pololetí
- vysvědčení

Únor
1. 2.
4. 2.

Pololetní prázdniny (pá)
Zahájení 2. pololetí

Foto Mgr. Romana Tylečková

4. - 5. 2.

Za starý papír novou knihu sběr starého papíru
18. - 24. 2. Jarní prázdniny
Recitační soutěž
Dětský maškarní bál (SRK)

Březen
1. 3.
4. - 5. 3.

28. 3.

Tady jsme doma: Masopust
Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru 4.3.
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)
Vernisáž

Duben
1. - 2. 4.
16. 4.
17. 4.

18. - 19. 4. Velikonoční prázdniny (čt, pá)
23. 4.
Den Země
24. 4.
Pedagogická rada

Květen
1. 5.
6. - 7. 5.
8. 5.

21. 5.
31. 5.

Červen
3. - 4. 6.

Za starý papír novou knihu sběr starého papíru
Zápis do 1. ročníku
Tady jsme doma: Vítání jara vynášení Mařeny

Státní svátek (st)
Za starý papír novou knihu sběr starého papíru
Státní svátek (st)
SCIO testy: zjišťování výsledků
žáků 5. ročníku
McDonald ´s Cup: turnaj v minikopané - povodí Ondřejnice
Den matek
Konzultace s rodiči
(16.00 – 18.00)
Den dětí

4. 6.

Za starý papír novou knihu sběr starého papíru
To nejlepší z úrody - školní
akademie (16.00 – 17.30)
Atletický trojboj – povodí Ondřejnice
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18. 6.
28. 6.

Pedagogická rada
Školní výlet
Ukončení školního roku

Pedagogičtí pracovníci školy
Mgr. Dušan Ignačík, MBA
ředitel školy
Mgr. Marcela Vlčková
třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Yvona Voráčová
třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Elizabeth Dostálová
třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Romana Tylečková
třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Jarmila Adámková
třídní učitelka 5. třídy
Barbora Brumovská
vychovatelka 1. oddělení (1. ročník)
Zuzana Bernatíková
vychovatelka 2. oddělení (2. ročník)
Sylva Multanová
vychovatelka 3. oddělení (3. – 5. ročník)

Žáci
K 1. 9. 2018 bylo zapsáno 96 žáků:
1. ročník - 23 dětí, 2. ročník - 19 dětí, 3.
ročník - 18 dětí, 4. ročník - 14 dětí, 5. ročník
- 22 dětí.

Výuka
Výuka povinných předmětů bude probíhat v 1. - 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Naše tvořivá škola (6.
verze), za jehož plnění a návaznost učiva
v jednotlivých ročnících zodpovídají pedagogové školy.
Žáci školy se svými třídními učitelkami
se zúčastní:
- divadelních představení v Divadle loutek Ostrava (Kocourek Modroočko,
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Čarodějův klobouk, Dášeňka, Štědrý
den malého Jakuba),
- vzdělávacích exkurzí (Planetárium
Ostrava – Poruba, Lesní škola Ostrava –
Zábřeh),
- přírodovědných a environmentálních
vzdělávacích akcí (Dravci, Den Země),
- programů prevence rizikového chování
pro 1. stupeň ZŠ (Dokaž si, Tygří svět),
- celoročních školních projektů Tady jsme
doma, Rozvoj čtenářství, Za starý papír
novou knihu,
- vystoupení pro širokou veřejnost (Oslavy 100. výročí založení ČSR, To nejlepší
z úrody).
Vybraní žáci budou reprezentovat školu na sportovních soutěžích a turnajích
(přespolní běh, florbal, vybíjená, kopaná,
miniházená, atletický trojboj).

Rozhodnutím ředitele Mgr. BcA.
Jana Strakoše Základní umělecké školy
Brušperk nebude její pobočka v Základní
škole T. G. Masaryka Krmelín ve školním
roce 2018/2019 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 případných změnách
informováni emailem svými třídními učitelkami nebo vychovatelkami školní družiny.
Mgr. Dušan Ignačík, MBA – ředitel školy

Volnočasové aktivity
(pravidelná činnost 1. 10. 2018 – 14. 6. 2019, minimální počet 9 – 10 dětí)
Název

Ročník

Florbal
1. - 5.
Kytara, flétna
1. - 5.
Vědecký kroužek 1. - 5.
Karate
1. - 5.
Futsal
1. - 5.
Taneční kroužek 1. - 5.
Flétna
1. - 5.
Házená - přípravka1. - 5.
Kouzelník
1. - 5.
Náboženství
1. - 5.
Šachy
1. - 5.
Atletika
1. - 5.
Keramika
2. - 5.
Vaření
1. - 5.
Kybernetika
3. - 5.

Hodin Pořádající
týdně subjekt
1,5
1
1
1
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1
1

Cena
na rok

SVČ Ostrava
SVČ Ostrava
Rytmik
M. Zezulková
SVČ Ostrava
T. Hošek
Rytmik
TJ Sokol Krmelín
Rytmik
Fara O - SB
Rytmik
AK SSK Vítkovice
SVČ Ostrava
Rytmik
VŠB

Den

Hodina

1000,pondělí
13.00 - 14.30
900,pondělí
13.30 - 14.30
2360,pondělí
13.30 - 14.30
1350,- pondělí, středa 17.00 - 18.00
1000,úterý
13.15 - 14.45
1800,úterý
13.15 - 14.15
1960,úterý
13.15 - 14.15
500,- úterý, pátek 16.00 - 17.00
1960,středa
13.30 - 14.30
0,středa
14.00 - 15.00
1960,středa
14.30 - 15.30
2000,středa
15.30 - 16.15
1300,- čtvrtek lichý 13.00 - 14.30
1960,čtvrtek
13.15 - 14.15
800.čtvrtek
14.00 - 16.30
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Mateřská škola Krmelín
Upřímně děkujeme bývalé paní
ředitelce Jitce Jankové za její práci pro
Mateřskou školu Krmelín.
Děti, rodiče i všichni zaměstnanci
mateřské školy děkují za její nasazení
při realizaci půdní vestavby, při zařizování prostor budovy i zahrady mateřské
školy a přejí spoustu krásných a příjemných chvil.
Prázdniny jsou opět za námi, doufám,
že jste je všichni prožili podle svých představ a těšíte se stejně jako my, na vše nové,
co nám přinese nový školní rok 2018/2019.
Kromě nových dětí, na které jsme se
těšili a které jsme 3. září přivítali v našich
třídách, máme nové tváře také v kolektivu
mateřské školy. Vítám v našem kolektivu
paní učitelku Janu Vaňkovou a pana učitele Darka Stolinského. Přejeme jim, aby se
jim v naší mateřské škole líbilo.

O děti pečují
ve třídě „Zelené“ - paní učitelky Mgr.
Miroslava Ryšková, Jana Vaňková
ve třídě „Žluté“ – paní učitelka Marie
Vašicová, pan učitel Bc. Darek Stolinský
ve třídě „Červené“- paní učitelka Hana
Bestová, paní ředitelka Bc. Ilona Galiová
Pedagogům přeji hodné děti a dětem
tu nejlepší školku na světě.

27. 10. 2018 Vás srdečně
zveme na Den otevřených
dveří v Mateřské škole
Otevřeno pro veřejnost máme od
9:00 do 11:00 hod.
Přijďte se podívat!!
Ředitelka Bc. Ilona Galiová
Foto Bc. Ilona Galiová
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Invaze vojsk Varšavské smlouvy
do Československa v roce 1968
Letos si připomínáme další smutné
výročí, a to 50 let od invaze vojsk Varšavské
smlouvy do Československa v roce 1968. Byl
to vojenský vpád vojsk pěti komunistických
zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem na žádost konzervativního
křídla Komunistické strany Československa.
Dále se účastnila vojska Polska, Maďarska a
Bulharska. Vojska Německé demokratické
republiky, ač připravena k zásahu, nakonec
hranice ČSSR nepřekročila. Země Varšavské
smlouvy, které se invaze nezúčastnily, byly
Albánie a Rumunsko.
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Byla obsazena většina důležitých měst
v tehdejší ČSSR, krátce po příjezdu tanků a
obsazení letišť. Předsednictvo ÚV KSČ přijalo usnesení odsuzující invazi (poměrem 7 : 4
hlasům). Československá armáda, která měla
na starosti obranu hranic, nepodnikla skoro žádné kroky k obraně. Veřejnost během
prvního týdne okupace vyjadřovala silný
odpor, čímž zabránila provedení původních
plánů k ustanovení otevřeně kolaborantské
tzv. Dělnicko-rolnické vlády. Bylo přerušeno rozhlasové i televizní vysílání, které však
bylo rychle obnoveno z improvizovaných
studií. Následně došlo k potlačení československého pokusu o reformu socialismu – tzv.
Pražského jara. Došlo k zatčení
a internaci československých
vedoucích představitelů –
Dubčeka, Smrkovského, Černíka a dalších. Masové spontánní
protesty trvaly cca 7 dní.
V průběhu invaze bylo
nasazeno do československých
ulic přibližně 6 300 tanků, které byly následovány velkým
počtem pozemních jednotek v
odhadovaném počtu 200 000
až 500 000 mužů.[

Statisíce lidí vyhnala srpnová okupace do
emigrace. Odhadem odešlo z Československa dokonce roku 1969 přes sto tisíc lidí. Po
srpnu 1968 odešel do zahraničí každý desátý
vědec, země přišla o část intelektuální elity.
Podle aktuálních čísel zemřelo v jejím
důsledku do konce roku 1968 137 Čechů a
Slováků. Zhruba 500 osob utrpělo těžká zranění a další stovky lidí byly zraněny lehce.
425 Čechoslováků stála život okupace

od 21. srpna 1968 do 27. června 1991, kdy
opustil republiku poslední sovětský voják.
Proti invazi protestovaly západní státy, ze
socialistických pak Rumunsko a Jugoslávie.
Nastala dlouholetá okupace republiky.
Vedení převzali noví lidé v čele s ambiciózním Gustávem Husákem, dosazeným Moskvou. 70. léta poté proběhla ve znamení stranických prověrek a normalizace poměrů ve
společnosti.
Zpracovala Ing. Yveta Kovalčíková

Mnichovská dohoda
byla dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa
Německu. Byla dojednána 29. září 1938
v Mnichově - ve všech jazykových verzích pak byla podepsána po půlnoci, tj.
30. září 1938.
Zástupci čtyř zemí – Neville Chamberlain (Velká Británie), Édouard Daladier
(Francie), Adolf Hitler (Německo) a Benito Mussolini (Itálie) – se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit
pohraniční území obývané Němci (Sudety)
Německu. Zástupci československé strany,
včetně prezidenta Edvarda Beneše, byli
přítomni, ale k jednání samotnému nebyli
přizváni.
Mnichovská dohoda byla završením
činnosti Sudetoněmecké strany Konráda
Henleina a vyvrcholením snah Adolfa Hitlera rozbít demokratické Československo,
což bylo jedním z jeho postupných cílů
k ovládnutí Evropy. Mnichovská dohoda je
příkladem politiky ústupků, appeasementu.

Pro Československo prakticky znamenala rozsudek smrti. Edvardu Benešovi
bylo oznámeno, že obrana Československa před nacistickým Německem bude
považována za agresi.
30. září, tedy v den podepsání Mnichovské dohody, a v době, kdy byl náš
stát oslaben, poslalo Polsko ultimátum
o okamžitém vydání Těšínska. Spor o toto
území se vlekl již od rozpadu Rakousko –
Uherska. Poláci 2. října vtrhli na naše území
a zabrali celý okres Českého Těšína, okres
Fryštátu a část okresu Frýdku.
Dopady záboru Sudet byly patrné
na celém průběhu následující války. Hitler k Třetí říši prakticky získal celý zbrojní
průmysl Československa, který byl ve své
době na velmi vysoké úrovni.
Dne 23. září, tedy týden před Mnichovskou dohodou, došlo k celostátní mobilizaci. Nastoupilo 1 250 000 vojáků. Nálada mezi obyvateli byla velmi odhodlaná.
Chtěli jsme se bránit a přitom jsme spoléhali na naše spojence. Mnichovskou dohodou vše, přes nelibost obyvatel, skončilo.
Zpracovala Ing. Yveta Kovalčíková
Krmelínský zpravodaj - číslo 3/2018
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KLUB SENIORŮ

„Když mi bylo pět, máma mi říkala, že
klíčem ke spokojenému životu je být šťastný. Ve škole se mě pak ptali, co chci v životě
dělat. Když jsem odpověděl, že být šťastný,
tvrdili mi, že jsem nepochopil zadání. Opáčil jsem, že oni nepochopili život.“ John
Lennon
Rychle uběhly dva měsíce prázdnin jak
dětem, tak i seniorům. Těm, kteří zůstali
přes prázdniny doma, nezbývalo nic než
pohlídat vnoučata a věnovat se jim, zpracovat tu velkou letní úrodu z našich zahrádek a užívat si horké léto na zahradách
a v bazénech.
Jako prázdninové zpestření bylo pro
nás každé pondělí, kdy jsme se pravidelně
scházeli v našem Klubu na posezení a klábosení u kávy.
V červnu jsme měli zajištěný zájezd do
Ratibořic. Navštívili jsme Babiččino údolí.
Očaroval nás zámek, který obklopuje rozsáhlý park budovaný v letech 1810–1839.
Jižně pod zámkem jsme prošli empírovým
loveckým pavilónem. U zámku jsme si
odpočinuli u malého rybníku. Zajímavý byl
i „Ananasový dům“.
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Počasí nám přálo. Prohlédli jsme si zámek při kostýmované prohlídce. Přivítala
nás klíčnice, která nám vysvětlila, jak se
chovat při audienci u paní kněžny: „Pánové
smeknout čepici s úklonou, dámy pukrle.“
Také nás přivítala slečna Hortenzie, která
cvičila na klavír, aby byla připravena na
večerní vystoupení.
Když jsme přišli do údolí proti toku řeky
Úpy, uviděli jsme mlýn z roku 1773. Ten
sousedí s empírovou budovou mandlu z 1.
čtvrtiny 19. století. Sáhli jsme si na sochu
Panny Marie a na sousoší Babičky s dětmi.
Pak jsme se vydali proti proudu ke Starému
bělidlu. Má roubenou přední část a typickou lomenici. Paní vévodkyni Zaháňské
se zde zcela jistě krásně žilo, stejně tak
i Boženě Němcové.
Také jsme navštívili a prohlédli mlýn,
kde nás při naší prohlídce přivítal pan mlynář s paní mlynářkou s dokonalým výkladem. Potom jsme pokračovali ke splavu,
kde se utopila Viktorka. Prohlédli jsme si
i babiččinu chaloupku. U chaloupky si hrály a tančily děti, to vše v krojovaných dobových kostýmech. Na zpáteční cestě jsme se
zastavili v Lošticích na pravé olomoucké
tvarůžky. Ty jsou známé už od roku 1876,
nikdo z nás jim neodolal.
V červenci jsme se sešli na posezení
v přírodě, na autodráze, kde jsme opékali
špekáčky. K nim nám na harmoniky hráli
Jaroslav Holboj a Josef Vijačka.
V měsíci červenci jsme byli pozváni
do Palkovic, tamním Klubem seniorů, kde
se na hřišti u sokolovny konal „Festival
hudeb, gulášové a pivní slavnosti“. Program uváděl Franta Uher, člověk neuvěřitelně vtipný a také výborný zpěvák. Rov-

něž zpívala rodačka Palkovic, zpěvačka
a členka Šlágru paní Marta Vančová. Hrály
zde dechové orchestry z Čech, Moravy,
Slovenska a polská kapela Gloria z Porabky. Tohoto báječného festivalu se zúčastnilo 7 členů našeho Klubu.
Koncem července jsme pořádali opékání selete na Benátkách. Předsedkyně
poděkovala všem, kteří se na této akci a její
přípravě podíleli: za zajištění a opékání
selete Josefu Havránkovi a Luďovi Koptasovi. Také těm, kteří prodávali, pekli koláče, roztáčeli kolo štěstí a Jiřímu Kovalovi za
hudební vystoupení.
Někteří členové Klubu se také zúčastnili 11. ročníku koncertu operních árií
a duetů, který pořádá kulturní spolek Jany
Šafář Doležílkové, nazvaného „Nová Bělá
pod otevřeným nebem“.
V měsíci červenci jsme se rozloučili v Klubu minutou ticha s naším členem

a bubeníkem naší bývalé hudební skupiny
panem Karlem STAŇKEM.
Bylo poděkováno Jaroslavu Šulákovi
za jeho dlouholetou práci ve výboru, který pracoval ve funkci revizora účtů 18 let.
A rovněž Janě Hudečkové za obětavou
práci v kuchyňce a výboru, kde pracovala
7 let- děkujeme.

Připravujeme ještě v roce 2018
6. září
13. září
11. října
25. října
listopad

zajištěn zájezd Čičmany Rajecké Teplice
opékání špízů v přírodě
vinobraní v Klubu
Bowling u p. Máchy
Husobraní

Přejeme všem krásný podzim a dětem,
které nastupují opět do škol, přejeme
úspěšný start do nového školního roku.
Svatava Hronová
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VČELAŘI
Letošní sezóna byla pro naše
včelaře velmi příznivá
Nástup jara byl po mírném předjaří
velmi bouřlivý. Mnohým lidem se zdálo,
že zima přešla ihned v léto. Teplý začátek
února byl zbrzděn sněhovou nadílkou
v průběhu konce února i března. Letos
nepřišly mrazíky, které přicházejí v dubnu. Letošní úroda ovoce to jasně dokládá.
Ani nedostatek srážek v dubnu výrazně
stromy v květu neohrozily. Proto si naši
včelaři pochvalovali rozvoj včelstev. Nenadále vysoké teploty a vláha ze zbytku sněhu vedly k mohutnému rozkvětu všech

stromů. Snůška začala. V jistou dobu byla
snůška tak velká, že včelky jakýkoliv pokus
o chov včelích matek rušily a místo nich
stavěly divoké voskové dílo. To doslova
zalévaly medem. Mnozí včelaři prováděli
první medobraní výrazně před termínem.
Následné sucho v celé republice vedlo
k zasychání rostlin. Srážky nad naším krajem byly nárazové, ale pro květenu dostatečné. Lípy výrazně medovaly. Odkvětem
lip končí snůškové období. Říká se, ženci
do pole a včely z pole ven.
Během včelařského podletí, dala některá stanoviště včel ještě mírnou snůšku
medovicového medu. Včelaři začali připravovat svá včelstva na zimu. Doplnění
zásob o část, kterou včelař odebral, úprava
plodiště a ošetření proti včelím parazitům.
To bylo činností posledních prázdninových dnů.

Včelařský kroužek
Mladí včelaříci se v jarním období připravovali na krajskou soutěž „Zlatá včela“,
která se letos konala v Mostech u Jablunkova. Soutěž byla připravena velice pěkně. Přivítání bylo krajové, chlebem a solí.
Pak začalo soutěžení a porovnání znalostí.
V době hodnocení byl připraven skvělý
doprovodný program. Včelaříci si nejvíce
užili atrakce horské dráhy. Večer v doprovodu zpěváka Petra Borkovce, bylo krásnou tečkou soutěže.

Projektový den
pro Základní školu
V červnu jsme uspořádali pro školáky naši Základní školy projektový den na
včelnici. Připravili jsme různá stanoviště,
na kterých byli žáci seznámeni: s životem
včel, pomůckami včelaře a výrobou svíček.
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Po ukončení projektového dne, byly fotografie umístěny na facebooku obce. Tato
akce se uskutečnila za podpory pana Bočka a příspěvku obce. Tímto bychom chtěli
poděkovat za přízeň a podporu našemu
spolku.

Povídání o včelkách
27. srpna v jsme pořádali pro širokou
veřejnost večerní přednášku o včelkách
medu a dalších zajímavostech z včelí říše.
Příchozí byli pohoštění medovinou a perníčky. Součástí byla ochutnávka druhových medů. Přednášející předseda spolku
včelařů p. Tříska hovořil o včelstvu, o tom
jak med vzniká. Výklad byl doplněn projekcí a propagačními panely. Potlesk na konci
„povídání“ byl milou odměnou.

Zahrádkářské informace
Letošní úroda trhla rekordy jak
v množství, tak i v kvalitě ovoce a zeleniny.
I přes předčasnou sklizeň překonala veškeré naše předpoklady. Naše sklizeň byla
rekordní i přes značné sucho, které nás
sužovalo v průběhu letních měsíců a které
trvá částečně až dosud. Po totální loňské
neúrodě nám to příroda štědře vynahradila. Zahrádkáři mají plno starostí, jak se
s touto situaci vyrovnat a jak toto nadměrné množství výpěstků zpracovat. Vypadá
to tak, že velká část ovoce bude znehodnocena a skončí někde na skládkách, něco
se zkompostuje, v lepším případě skončí
ve výkupu.

Moštování
Ve velkém rozsahu probíhá taktéž
v našem zařízení moštování a to nejméně
2x týdně v sobotu a ve středu. Mimo tuto
pravidelnou dobu je možno se s obsluhou
moštárny domluvit při větším množství na
mimořádném termínu.

Oslava výročí
V době vydávání tohoto čísla Zpravodaje proběhnou oslavy 55. výročí založení
ZO ČZS v Krmelíně. Výbor ZO spolu s dalšími členy připravil program oslav včetně
Zahrádkářské výstavy, která je určena pro
členy ZO a pro širokou veřejnost.

pro veřejnost do domovních poštovních
schránek.
Výbor ZO touto cestou také děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
zasloužili o úspěch výstavy vlastním příspěvkem, ať už vzorkem ovoce, zeleniny,
květinovým exponátem či také dobově
starším zahrádkářským náčiním, kterým
chceme dokumentovat původní zahrádkářské řemeslo ve srovnání s dnešním
moderním vybavením.
Zpracoval Ing. Jaromír Havránek

Kocourek
Josef
Vám nabízí
- čištění koberců
a sedacích souprav
- půjčování stroje
Kärcher
- mytí oken

606 363 300
mobil 2 – 731 490 561
mobil 1 –

Oslavy proběhnou ve dnech 22. 9. a 23.
9. v Obecním domě a v tomto termínu proběhne taktéž zmíněná výstava. Přesný program oslav je na vývěskách a pozvánkách,
které byly doručovány pro členy osobně,
Krmelínský zpravodaj - číslo 3/2018
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Chovatelé

Mladí chovatelé
a výstava ZO Krmelín
Letošní výstavu jsme uspořádali ve dnech 31. 8. - 1. 9.
v areálu chovatelů. V sobotu se
od 15 hodin podávalo grilované sele a od 18 hodin následovala zábava při hudbě a zpěvu
Jiřího Kovala. Návštěvnost byla
155 dospělých a 30 dětí. Doufám, že se všichni dobře bavili
a byli spokojeni s tím, co si pro
ně chovatelé připravili. Děkuji
všem, kteří se o spokojenost
účastníků starali, ať to bylo
u grilování, v kuchyni či výčepu a ostatní, kteří se starali
o chod výstavy.
V příštím zpravodaji napíši
o výstavě podrobněji.
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a chovatelský kroužek
50. Ročník olympiády mladých
chovatelů
Za okres Frýdek-Místek soutěžila tři
děvčata ze Staré Vsi nad Ondřejnicí a z naší
organizace Nikola Vávrů. Ve dnech 22. - 26.
srpna se konalo Mezinárodní kolo Olympiády mladých chovatelů v areálů Zemědělské univerzity v Praze. Program byl velmi
bohatý, soutěž velmi náročná - těžké textové otázky i živé „podavačky“ a obávaný
byl i pohovor na téma písemné práce, kdy
soutěžící obhajovali své poznatky z chovu. Program byl zajímavý. Mladé chovatele čekala dopolední prohlídka několika
pracovišť Zemědělské univerzity- pitevna,
molekulární genetika, laboratoř apod.,
návštěva u chovatelů, odborné přednášky a celodenní návštěva pražské ZOO. Na
závěr nás čekal výborný raut a překvape-

ní- ohňostroj k 50. výročí této chovatelské
soutěže. A jak jsme se umístili? Děvčata ze
Staré Vsi obsadila dvě čtvrtá a jedno šesté
místo. Nikola v tvrdé konkurenci obsadila
sedmé místo v odbornosti králík. Příští ročník se bude konat na Moravě. Za vedoucí
kroužků Jana Boháčová a Miroslav Klimeš.
Za ZOČSCH Miroslav Klimeš,
foto ZOČSCH
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Kam před Vánocemi?
Na adventní trhy…
Po často sychravém podzimu nemíváme v období předvánočního shonu
a úklidu příliš chuti cestovat jinam, než
do krásných horských středisek pokrytých
bělostným sněhem. Během posledních let
je to však v našich zeměpisných šířkách
téměř pouze v možnostech představivosti. Pokud nemáme desetitisíce na dovolenou v Tatrách či Alpách, musíme vymyslet
něco jiného. A tak se nabízejí adventní
trhy. Oproti bílým svahům na horách nás
tady čekají spíše rozveselené barevně
vyzdobené ulice, spousta lidí prodírající
se mezi stánky, ale naopak také hromada
neskutečně příjemné vánoční atmosféry,
vůně svařáku, punče, trdelníku, pečených
klobás a jiných dobrot. V České republice
i jejím okolí máme několik možností, kam
se vydat. Pokusím se vám přiblížit ty nejzajímavější z nich.

Začněme „u nás“…
Krásné vánoční trhy jsou bezesporu k vidění v matičce Praze. Trhy se zde
konají na dvou tradičních místech, kterými jsou Václavské a Staroměstské náměstí. Tyto trhy jsou největší, kromě nich pak
ale můžete po celé Praze navštívit mnoho
dalších. Trhy na Staroměstském náměstí
již tradičně doplňuje nádherně ozdobený vánoční strom a bohatý doprovodný program. Ve stáncích můžete
ochutnat svařák, punč, medovinu, trdelník, grilované klobásy a mnoho dalších
pochoutek. Ve zbylém čase pak můžete
obdivovat mnohé z pražských památek
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a zajímavostí, což jistě není třeba blíže
přibližovat.
Vzhledem ke vzdálenosti, cenám
a možnostem parkování doporučují jediné – jeďte vlakem. Z Ostravy do Prahy jezdí
vlaky všech dopravců, a to hned 33 krát za
den. Stejně tak i nazpátek. Jízdní doba je
přibližně 3 a čtvrt hodiny, ceny se pohybují při včasném nákupu už od 200 korun
za osobu za jeden směr, u soukromých
dopravců je v této ceně i základní občerstvení a noviny či časopisy. Možností je
opravdu mnoho.

Navštivme jih Slovenska…
Do hlavního města našich východních
sousedů, Bratislavy, my Češi zas tak často
nejezdíme. Podle mne je toto město zbytečně moc přehlíženo. Asi i proto, že ještě
v nedávné historii to byl náš stát. Bratislava
však nabízí velké množství zajímavých míst
a za návštěvu jednoznačně stojí. Adventní trhy v tomto městě jsou velice krásné.
Výhodou je cenová, no a vlastně i časová
dostupnost. Pokud se do Bratislavy vydáte,
v žádném případě nevynechejte pohled
na město z bratislavského hradu. Z něj
uvidíte i nedaleký most SNP, známý svou
vyhlídkovou restaurací, často přezdívanou
UFO. Ať už se sem vydáte autem, vlakem
či autobusem, rozhodně vás čeká příjemný
výlet plný zážitků.

Cestou necestou do Maďarska…
Pokud máte chuť vyrazit o něco dále,
ideálně i na noc, navštivte hlavní město

Maďarska – Budapešť. Dle mého názoru je
toto město na Dunaji jedním z nejkrásnějších evropských, možná i světových měst.
V kterémkoli ročním období nabízí velké
množství památek a zajímavostí, v období adventu navíc doplněné o neopakovatelnou vánoční atmosféru. V Budapešti
můžete obdivovat spoustu architektonicky zajímavých mostů, vystoupat na hradní
kopec a pod sebou obdivovat krásy celého
města, prohlédnout si tzv. rybářskou baštu
a z ní se kochat pohledem na budovu parlamentu, který já osobně považuji za nejkrásnější stavbu, kterou jsem kdy na svých
cestách spatřil. Obzvláště v noci se jedná
o nezapomenutelnou podívanou. Adventní trhy se konají na několika náměstích
v centru města, ty největší jsou obvykle na
Náměstí Ference Deáka (Deák Ferenc tér).
Cestovat sem je možné jak vlakem, tak
i autobusem – jízdenky je možné zakou-

pit téměř u všech dopravců působících
na našem území. Pokud byste se na cestu
vydali autem, pamatujte hlavně na dálniční poplatky. Na Slovensku i v Maďarsku
již nejsou dálniční známky, ale poplatek
zaplatíte na benzínové pumpě nahlášením registrační značky automobilu. Výše
slovenského poplatku je 10 euro (desetidenní), v Maďarsku pak zaplatíte 2975
forintů, což vychází také cca 10 euro. Zde
je známka týdenní, platná 9 dní. No, nedivte se… Maďarsko… Výhodou je, že můžete
nakoupit i z domova přes internet.
Do Budapešti budete s největší pravděpodobností cestovat přes Bratislavu,
můžete tak tato dvě krásná města propojit
do jednoho výletu a užít si tak vánoční čas
o to intenzivněji. Pro opravdové gurmány je pak k dispozici i využití plavby mezi
těmito městy po Dunaji, a to rychlolodí,
tzv. raketou. Tady už si však připravte více
Krmelínský zpravodaj - číslo 3/2018
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peněz – zpáteční jízdenka vychází na cca
60 euro.
Výlet do Maďarska můžete také okořenit zastávkou v některých z termálních
lázní. Těch je v této zemi tolik, že jmenovat
skoro není možné. Věřte mi, že větší pohodu a relax jen tak někde nezažijete.

Na západ do „východního
Německa“…
Německo je všemožnými trhy vyloženě
poseto, a to v průběhu celého roku. Na
adventní trhy sem tak můžete vyrazit
v podstatě kamkoli, od malých obcí až
po velkoměsta. Vzhledem ke vzdálenosti
však doporučím jedno z bližších měst, a to
Drážďany. Toto za války poměrně zdecimované město je dnes jednou z perel na
Labi. Historické centrum není nijak velké
a na prohlídku města vám tak bohatě stačí
jeden den. Trhy zde jsou opravdu nádherné. Spousta ozdob, světel, vůně svařáku…
Člověk to musí zažít.
Do Drážďan se dostanete z Česka opět
jak vlaky tak i autobusy všech možných
dopravců. Některé z cestovních kanceláří také nabízejí již hotové zájezdy, občas
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ozvláštněné také o plavbu lodí, většinou
z Ústí nad Labem do Drážďan. Při cestě autem z Ostravska jsou v podstatě dvě varianty. Buď přes Prahu a dále po dálnici D8
(na německém území A17) nebo přes Polsko po dálnicích A1 a A4 (Bohumín – Gliwice – Wrocław). Dálniční poplatek při této
trase je pouze v úseku Gliwice-Wrocław,
a to 16,20 zlotých za jeden směr. Při této
variantě rozhodně zvolte vícedenní zájezd
a cestou si prohlédněte i další dvě města – polskou Wrocław a krásný německý
Bautzen (Budyšín).

Co dodat na závěr?
Možná si říkáte, že jsem nezmínil dvě
v adventním čase nejčastěji navštěvovaná
města – rakouskou Vídeň a polský Kraków.
Proč? Právě proto, že jsou nejznámější.
O městě Kraków jsem psal v minulém čísle zpravodaje. A Vídeň? Město je to krásné, nicméně v adventním čase mi k srdci
nikdy nepřirostla. Nejsem milovníkem
proplétání se v neskutečně hustém davu
turistů a kapsářů, stejně jako neholduju
extrémně přemrštěným cenám. Kýčovitě
přezdobené vše, co vidíte kolem sebe, je
už jen pomyslnou „třešničkou na dortu“.
Vídeň rozhodně za
návštěvu stojí, ale
já osobně si ji užiju mnohem více
v jinou roční dobu.
Doufám, že jste
po přečtení článku
získali neodkladnou
chuť někam vyrazit
a budou vám tak
tyto informace prospěšné.
Šťastnou
cestu.
Petr Sedláček

Doma až do konce
mobilní hospic Ondrášek
Zůstat doma až do konce není pro
nevyléčitelně nemocné samozřejmost.
Existují však organizace, které Vám v tom
pomohou.
Ne vždy je možné, aby umírající člověk
v posledním stádiu nemoci zůstal doma
a nemusel strávit toto období v nemocnici nebo jiných zařízeních. Můžete se
ale obrátit na mobilní hospice, které Vám
pomohou. Mobilní hospic Ondrášek pečuje bezplatně o nevyléčitelně nemocné děti
a dospělé v jejich domovech, aby mohli závěr svého života strávit mezi svými
blízkými. „Specializovanou paliativní péčí
ulevujeme pacientům od fyzických i psychických obtíží, které nemoc přináší. Současně podporujeme rodiny, které pečují
o svého blízkého,“ vysvětluje Bc. Bronislava
Husovská, DiS, ředitelka Ondrášku. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který
tvoří lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální pracovnice, psychologové
a duchovní. Všichni naši pacienti mají k dispozici pohotovostní číslo, na které mohou
volat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. „Naši
lékaři i sestry vyjíždí každý den za pacienty domů. Našim cílem je udržet vysokou

kvalitu života až do úplného konce. Není
to lehká práce, ale vždy nás povzbudí, že
ji děláme dobře. Důkazem toho jsou dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje Bronislava
Husovská. Jedním z takovýchto dopisů
je i vzkaz od paní pečující o svého muže:
„Manžel se denně těšil na příchod sestřiček. Byly milé, veselé a komunikativní. Byla
to jedna z nejhezčích chvilek našeho utrápeného dne. Bez jejich pomoci (morální
i odborné) nevím, jak bychom celou situaci zvládli. Nikdy nepřestanu být vděčná
lékaři, který mě na tuto možnost upozornil.
Kéž by tuto možnost měli všichni umírající.“ Ondrášek působí i na území vaší obce.
Nebojte se nás kontaktovat.
Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník
kampaně DOMA., do kterého se zapojilo
dalších 11 hospiců po celé ČR. Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz
nebo www.umiratdoma.cz.

Kontakty
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.,
Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, tel.:
727 805 329, 603 566 336. Více informací
naleznete také na www.mhondrasek.cz.
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FARNOST
Z naší farnosti

Poutní mše svatá
na Krmelínském kopci

Misijní neděle
V neděli 21. 10. 2018 se při mši svaté
zapojíme do Světového dne modliteb za
misie a zároveň uspořádáme sbírku na
podporu Papežského misijního díla ve světě.

Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé
Památka všech věrných zemřelých
lidově „dušičky“ je dnem, kdy se církev na
celém světě se modlí za zemřelé. Přijďte
se s námi pomodlit za naše zemřelé na
krmelínský hřbitov v pátek 2. 11., kde bude
v 16:45 hod. sloužena mše svatá za všechny věrné zemřelé.

Výročí posvěcení našeho
kostela – „Krmáš“
Letos oslavíme výročí posvěcení našeho kostela slavnostní mší svatou dne 18.
listopadu v 8:45 hod.
Více informací o dění a akcích v naší
farnosti si můžete najít na internetových
stránkách: http://starabela.farnost.cz/

V září na svátek Povýšení svatého Kříže
je každoročně sloužena na Krmelínském
kopci poutní mše svatá. Jaký původ má
tento svátek?
Počátky slavení tohoto svátku sahají
do 5. století, kdy se 14. září vystavovaly v Jeruzalémě zbytky dřeva z Kristova
kříže k uctění věřícími. Na Východě se svátek začal slavit v 7. století a později došlo
k jeho rozšíření na celou církev. Co znamená kříž? Kříž je znakem naší spásy. Kříž byl
povýšen z nástroje smrti na nástroj spásy. Na něm Kristus zvítězil nad zlem. Víra,
lítost nad proviněním a modlitba jsou tři
prvky, které s pohledem na kříž proměňují
lidské srdce a zachraňují duši. Nejhlubším
tajemstvím kříže je láska. Jen v ní můžeme
porozumět a dosáhnout ospravedlnění.
Opravdové slavení svátku „Povýšení svatého Kříže“ se uskutečňuje jeho povýšením
v našem srdci.
Díky kříži na krmelínském kopci si
můžeme tuto hloubku významu kříže neustále uvědomovat.

Diakonie Broumov
sociální družstvo, www: diakoniebroumov.cz
Sbírka se uskuteční ve dnech :15 - 19. 10. 2018, bližší informace Vám rádi sdělíme na telefonech 224 316 800, 224317203, 603 287 387
Veškeré oděvy, nepoškozené s fungujícími zipy • Obuv – nepoškozená (zavázaná
v igelitové tašce) • Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem • Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené • Přikrývky, polštáře a deky,
pouze péřové • Záclony, závěsy – nepoškozené • Látky (minimálně 1m2) • Knihy • Menší
elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
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Prázdniny skončily a odpočinutí aktivní i rekreační sportovci se vracejí zpátky do
tělocvičny.
Rozběhly se tréninky házené, futsalu,
karate a stolního tenisu. Začaly opět pravidelné hodiny cvičení pro ženy, jóga, zumba,
aerobik a nezapomněli jsme ani na nejmenší,
tj. hodiny pro maminky a děti.

Foto Tomáš Balcar

Foto Tomáš Balcar

V provozu je pro zájemce také posilovna,
ve volných hodinách je tělocvična k pronájmu pro hru rekreačního volejbalu, nohejbalu, badmintonu, tenisu nebo dalších kolektivních sportů.
Bližší informace o dnech a časech tréninků a cvičebních hodin se dozvíte na našich
webových stránkách – www.tjsokolkrmelin.cz
Lenka Zborovská

Foto Šárka Odehnalová

Foto Daniel Škuta

