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Okružní křižovatka
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Foto Yveta Kovalčíková
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Slovo starostky

Okružní křižovatka,
jeden z nejdůležitějších dopravních
projektů v obci, se blíží ke svému zdárnému konci. Ve dnech konání NATO, 21. a 22.
září, byla naplánována uzávěra křižovatky
z důvodu pokládky poslední vrstvy asfal-

Vážení občané,
letošní léto se nám ukázalo v plné
síle, mohli jsme načerpat spoustu energie
z krásných letních dnů a snad i podzimní
období k nám bude příznivé, neboť stále
dobíhají projekty, které se podařilo přes
léto začít realizovat.
Realizace projektů s sebou přinesla
i negativní stránky. Občané si stěžují hlavně
na zvýšený provoz na ulicích, kde na to nejsou zvyklí, úzké cesty nevyhovují průjezdu
většího počtu vozidel nebo těžké techniky.
Zvýšený provoz s sebou nese i větší prašnost, hluk. Někteří vyjadřují nespokojenost
s realizací projektu, který jistě v rámci schvalování měli možnost jako účastníci řízení
připomínkovat. Velký problém nám dělají
neukáznění řidiči, ale i chodci. Nutno však
podotknout, že bez těchto negativních vlivů bychom nemohli začít realizovat nic. Je
to svým způsobem daň, kterou platíme za
zvelebení obce. Pokud se v rámci výstavby zhorší například kvalita vozovky, nebo
nastane jiný problém, budeme to muset
řešit po ukončení výstavby. Samozřejmě
jsou věci, které je nutno vyřešit hned, ale
o těch nemluvím. Prosím proto všechny v
rámci možností o trpělivost.
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tového povrchu, takže zprovoznění křižovatky bude podle harmonogramu k 1. říjnu
2019. Samotná stavba – její dokončení, je
naplánováno do 25. října, kdy bude stavba
pokračovat dokončením chodníků a jiných
zakončovacích prací. Důvodem zdržení je
neplánovaná rekonstrukce tras dešťové
kanalizace v křižovatce, ať už z důvodu
zásahu do konstrukčních vrstev vozovky,
nebo kompletní výměny starého potrubí.
Další zdržení je z důvodu napojení chodníků kruhového objezdu na stávající chodníky obce, které projekt okružní křižovatky
neřeší. Proto jsme zvolili dokončení těchto chodníků ještě v rámci této stavby. Co
bude ve středu kruhového objezdu je stále

v jednání se zahradní architektkou. Možností je několik, máme zde přivedenou
vodu i elektřinu.

Rekonstrukce propustku
přes místní potok v Krmelíně, ul. Na
Nový svět – stavba je v těchto dnech
dokončena, chybí jen pokládka poslední vrstvy asfaltového povrchu. Po jejím
položení budou moci občané, kteří bydlí
na ulici Na Nový svět, konečně po dlouhých letech jezdit přes nový propustek,
aniž by se museli obávat, že se pod nimi
zřítí. Dotace nám nebyla přidělena, jsme
zařazeni do zásobníku a pokud minister-

položeny umělé povrchy, neboť technologické postupy nedovolují pokládat povrch
za nízkých teplot.

Veřejné osvětlení
- v rámci výběrového řízení byla vybrána firma ČEZ energetické služby, která
v současné době dokončuje výměnu starého veřejného osvětlení za nové. Do konce
října bude probíhat zkušební provoz a realizace bude ukončena. Na nových světlech,
popřípadě na sloupech, bude čtyřmístné
číslo, které v případě poruchy usnadní
identifikaci, na kterém sloupu světlo nesvítí. Výměnou starého osvětlení v obci dojde

stvo uvolní nějaké finanční prostředky, je
šance, že dotaci uplatníme i po výstavbě.

Školní hřiště pro ZŠ v Krmelíně
– po dlouhodobých diskuzích, zda
stavět školní hřiště bez dotace, nebo ne,
se zastupitelstvo usneslo, že stavba školního hřiště bude realizována. Začátkem
září začala firma Sport cité+ s. r. o., která
vyhrála výběrové řízení, s odstraňováním
zeminy. V letošním roce, pokud to počasí
dovolí, budou provedeny veškeré přípravné práce a na jaře příštího roku budou
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2019
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nejen k lepšímu nasvětlení, a tím větší bezpečnosti občanů, ale také k poklesu nákladů na osvětlení a ekologickému přínosu.
Předpokládaná dotace 50 % uznatelných
nákladů 1 645 437 Kč.

Veřejný rozhlas
– byli jsme úspěšní v získání dotace
na Povodňový plán obce, jehož součástí
je i bezdrátový veřejný rozhlas. Výběrové
řízení na výměnu bezdrátového rozhlasu
vyhrála firma Bártek rozhlasy. Realizace by
měla proběhnout dle smlouvy do března
2020, ale doufáme, že se to podaří ještě
v letošním roce. Předpokládaná dotace
70 % uznatelných nákladů 2 665 593 Kč

Předcházení vzniku biologicky
rozložitelných odpadů v obci
Krmelín
– dodávku kompostérů a štěpkovače
získala firma SDO technika s. r. o., která nám
dodávala kompostéry i v minulé výzvě.
Mezi občany bylo rozdáno (zapůjčeno na
dobu 5 ti let 300 ks kompostérů). Obec na
tento projekt získala dotaci 85 % a je tedy
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nutné, aby byly dodrženy dotační podmínky projektu. V případě kontroly ze státního
fondu životního prostředí, musí být proto
kompostéry na číslech popisných, které
jsou uvedeny ve smlouvě. Zároveň obec získala výkonný štěpkovač, který bude sloužit
ke štěpkování zeleně ve sběrném místě.
Předpokládaná dotace 85 % uznatelných
nákladů 1 566 651 Kč.

Hřbitovní zeď s kolumbáriem,
Krmelín
– první i druhé výběrové řízení bylo zrušeno, neboť se do obou VŘ přihlásila pouze

jedna firma s rozpočtem, který přesahoval
plánovaný rozpočet o 40 %. V současné
době řešíme s projektantem, jak upravit
projekt, abychom dosáhli úspory a mohli
začít realizovat stavbu nové hřbitovní zdi.
V rámci požadavku napojení na elektřinu probíhá jednání s projektantem ČEZ.

Chodník Paskovská
– projektová dokumentace je již
dokončena a byla podána žádost na společné územní a stavební řízení.

Chodník Staroveská
– taktéž, projektová dokumentace je již
dokončena a byla podána žádost na společné územní a stavební řízení.

Dotace na projekt Náves
– naopak, tady jsme byli úspěšní, získali jsme dotaci z MSK na projekt v částce
487 500 tisíc Kč. V současné době probíhá
poptávkové řízení na projektanta.

ČOV (kanalizace)
– opět žádám všechny aby dodržovali pravidla pro vypouštění odpadních vod do obecní kanalizace. Vše,
co vyhazujete do odpadu a nepatří tam,
nám způsobuje velké problémy na provozu ČOV. Objevil se další nešvar, mimo
vhazování hygienických a sexuálních
pomůcek, ubrousků a tuku do kanalizace, se někteří občané/občan, rozhodli
likvidovat tímto způsobem pecky z ovoce. Ty ucpávají čerpadla. Na čerpací stanici č. 1 muselo být již čerpadlo opraveno a nechci ani domýšlet, co by se stalo,
kdyby druhé záložní také vypovědělo
službu.

Změna účtu obce

Kontejner Diakonie Broumov
– během začátku měsíce října bude
na ulici Zahradnické k sběrnému hnízdu
separovaného odpadu, umístěn kontejner
Diakonie Broumov. Do tohoto kontejneru
budou moci občané Krmelína vkládat oděvy, obuv, hračky, popřípadě jiné nerozbitné předměty celoročně.

– již v minulém čísle zpravodaje jsme
Vás informovali o změně čísla účtu obce.
Přesto stále platby někteří posílají na účet
starý. Prosím o pečlivou kontrolu platebních příkazů, faktur. Číslo účtu zůstává stejné, mění se jen směrový kód banky z 0800
na nově 5500. Nové číslo účtu je 168 198
1389/5500

Oprava hasičské zbrojnice
– byla aktualizována projektová dokumentace na opravu vnitřních prostor
hasičské zbrojnice. Dotaci jsme bohužel
nedostali, budeme vypisovat výběrové
řízení na vnitřní opravy objektu.
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2019
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Burčákové slavnosti
S nástupem podzimu sklízíme plody, které jsme na jaře zasadili a těšíme se
z úrody, kterou nám příroda dala. V sobotu
14. září pořádala obec „Burčákové slavnosti“, přes počáteční malou účast se nakonec
akce vydařila a v příštím roce ji rozhodně
budeme opakovat. Byli bychom rádi, kdyby se zapojili místní farmáři a živnostníci,
i tvořiví občané, aby byla nabídka farmářských trhů zajímavá pro všechny.

Tyto předměty si
můžete zakoupit
na ObecnímKrmelínský
úřadě zpravodaj – číslo 3/2019
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Na závěr bych chtěla touto cestou
poděkovat panu Liborovi Niesnerovi za
jeho práci pro obec. Po devíti letech odešel do zasloužilého odpočinku. Přeji mu
v jeho další životní etapě hlavně hodně
zdraví a pohodu.
Vám všem přeji krásné pohodové podzimní dny, ať se Vám daří a těším se na
setkání s Vámi na některé akci, ať už pořádané obcí, nebo místními spolky.
Vaše starostka Ing. Yveta Kovalčíková

Mezi námi
Mezi námi
Vážení spoluobčané, také jste si všimli,
že linkové autobusy dnem 1. září začaly jezdit po svých pravidelných trasách?
Bohužel nedokončená stavba kruhového
objezdu byla pro řidiče autobusu problematická a tak se po týdnu vrátily zpět na
objízdnou trasu po ulici Školní a Benátské. Dětem a žákům začal nový školní rok,
dbejte proto zvýšené opatrnosti.
A že i tříletí muži již vědí, co ve školce
mají dělat, svědčí i dialog zvídavé babičky a vnuka Šimona, toho času druhý den
v MŠ, který na otázku, jestli se mu mezi
dětmi líbí, odpověděl ano a na otázku,
jestli má již kamarády, odpověděl stejně
a na dotaz na jméno kamaráda odpověděl: Anička, a má světlé vlásky. A když se
babička opět ptá, jakže se Šimon na ni těší,
ten odpověděl: Hladím ji. Přejme, a to nejen
dětem naší MŠ, ale i žákům naší ZŠ, aby se
jim v kolektivech líbilo, byli k sobě ohleduplní a všem vyučujícím hodně lásky a trpělivosti při výuce a obecném vzdělávání.
Dávněji, v letech, kdy vedoucí prodejny Jednota byla paní Marie Paličková,
byl záhon růží polyantek vždy upravený.
Prodavačky paní Zmeškalová a Krpcová
dbaly o jeho úpravu a my se rádi u tohoto
záhonu zastavovali. I dnes, krásu záhonu
obdivujeme. Svou kombinací barev zelené, stříbrošedé a vínově červené, donutí
téměř každého kolemjdoucího, aby se před
prodejnou Hruška a cukrárnou zastavil
a obdivoval krásu přírody, o které víme, že
je mocná a jejími zákonitostmi bychom se
měli řídit.
O údržbu zeleně v naší obci se starají všichni zaměstnanci OÚ, ale výsadbu

a výzdobu má na starost zaměstnankyně
paní Mirka Pavlátková. Není to jen výsadba květinových mís před vchody na OÚ, ale
i vazby různých kytiček a kytic k příležitostem, které jsou součástí dění v naší obci.
Vyučila se tomu, co dělá ráda, potkáváme
se s ní i u závlahy výsadby a že těch konví
v letošním létě nebylo málo, víme každý
z nás, který se o svou květenu stará. Je vždy
usměvavá, ochotná pomoci a se stejným
elánem kterým opečovává vysazené květiny, rozváží v případě potřeby i obědy našim
seniorům. Mirko, obdivujeme Tvou nápaditost v květinových aranžmá a děkujeme, že
vždy při setkáních dovedeš udělat radost.
Vážení spoluobčané, srdečně si Vás
dovolujeme pozvat na 16. ročník Jarmarku řemesel, který se koná dne 9. listopadu
2019 od 9.00 hod. v sále a na venkovních
prostorách místního Pohostinství Benátky.
Věříme, že budete opět s nadšením obdivovat výkresy dětí naší MŠ, rukodělky žáků
a školní družiny naší ZŠ a řemeslné výrobky
nejen těch, které již znáte, ale představí se
Vám i nová řemesla. Opět si pochutnáte
na frgálech, jemném pečivu, cibulovém
chlebu, zabijačkovým výrobkům apod.
Nezklame výborná káva, sýry, přivítají Vás
skauti, cimbálová muzika dětí z Kozlovic
a především, Lašský král. Majitel bude mít
pohoštění zajištěno.
A my, organizátoři předmětného Jarmarku se na setkání s Vámi opětovně po
roce těšíme a jsme rádi, že nový majitel je všem dosavadním našim aktivitám,
v objektu Pohostinství Benátky nakloněn.
Přeji Vám i hezké dny babího léta, prosluněný podzim, pohodu, bezpečnou jízdu
a obezřetnost na našem kruháči. Ten ať
slouží k zajištění bezpečnosti na pozemních komunikacích nejen našim občanům.
Zdraví Vaše Ludmila Adámková.
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2019
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OBECNÍ INFORMACE
Otevírací doba
hřbitova
Oznamujeme občanům, že místní hřbitov bude v období od pátku 25. října do
neděle 10. listopadu otevřen od 7 do 20
hodin.

Kontejner na textil
Kontejner na textil od firmy Textil eco
byl od zdravotního střediska přemístěn na
ulici Brušperskou na parkoviště u domu
chovatelů. Občané budou moci nově
využívat i kontejner Diakonie Broumov,
který bude začátkem října umístěn na ulici
Zahradnické, před sběrným místem obce.
Zde můžete odložit pouze nepoškozené
oděvy, lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, přikrývky, polštáře, deky, záclony,
závěsy, kabelky, boty a batohy.
Knihy, elektrospotřebiče, nádobí a jiné
větší, nebo rozbitné předměty, můžete
odložit u vchodu do bývalé knihovny
Obecního úřadu. Pracovníci obce tyto
předměty uloží do odvozu Diakonie Broumov. Děkujeme.

ZMĚNA KÓDU BANKY
ÚČTU OBCE!!!
Nové číslo účtu je 168 198 1389/5500

Poplatek za komunální
odpad změna!!!
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018
je poplatek za směsný komunální odpad
pro období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 splatný ke dni 15. února 2020. V kalendáři obce

10

Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2019

Krmelín je informace o platbě uvedena
před změnou vyhlášky. Tato informace, že
splatnost poplatku je ke dni 15. 10. 2019
proto neplatí.

Pálení listí na
podzim
Žádáme občany, aby dodržovali
Obecně závaznou vyhlášku obce Krmelín č. 10/2015, která stanoví podmínky pro spalování suchých rostlinných
materiálů v obci.
Suché i mokré materiály můžete
odevzdat do sběrného místa obce po
celý rok. Využijte prosím této možnosti,
dejte přednost před spalováním. Děkujeme.

Sběrné místo
Otevírací doba sběrného místa
zůstává stejná:
Pondělí, středa, pátek 7 – 9 hodin
Čtvrtek 16 – 18 hodin
Sobota 9 – 11 hodin
Můžete zde odevzdat elektroodpad,
velkoobjemový odpad a bioodpad (tráva,
listí, větve). Zákaz odkládání sutí a stavebního materiálu! Ten můžete odvézt do OZO
za poplatek. Pneumatiky odebírají Pneuservisy.
Žádáme všechny, aby elektrické spotřebiče nenechávali u sběrných hnízd separovaného odpadu, ale odvezli ho do sběrného místa na ulici Zahradnické. Obecní
zaměstnanci musí každý den svážet tento
odpad, namísto toho, aby se věnovali jiné
údržbě obce.

Svoz a zneškodnění
objemového odpadu
od obyvatel obce Krmelín
Sobota 5. 10. 2019 v ranních
hodinách, odvoz kontejnerů
po 12 hodině
Kontejnery pro sběr velkoobjemového odpadu budou rozmístěny na tradičních místech:
1) ulice Stará cesta
2) plocha vedle prodejny Potraviny –
před Sportovní halou v centru obce
3) ulice Na Brodě – před budovou Českého svazu chovatelů
4) ulice Záhumenní u napojení na ulici
Paskovskou
5) křižovatka ulic Školní, Světlovská
a Za Křížem
6) parkoviště vedle hostince
„Na Světlově“
7) ulice Hajní – před bytovými domy
1 kontejner – elektroodpad – v areálu
bývalé autolakovny na ul. Zahradnické

Přistavení mobilní sběrny
na nebezpečné odpady
v pátek 4. 10. 2019 od 12 do 17 hod.
plocha vedle Hasičského domu
v sobotu 5. 10. 2019 od 8 do 12 hod.
parkoviště vedle hostince „Na Světlově“

Starý potravinářský olej
Odevzdávejte v dobře uzavřených obalech, nejlépe v PET lahvích do zelených
popelnic ve sběrných hnízdech.

Autobusové linky
Autobusové linky budou od pondělí 30.
září 2019 opět jezdit přes kruhový objezd.
Na novém kruhovém objezdu jsou vybudovány tři nové zastávky. Věnujte prosím
pozornost informacím na zastávkách.

Vítání občánků
- bychom rádi uskutečnili v neděli 13.
října 2019 dopoledne. Svou účast na vítání občánků mohou rodiče potvrdit přímo
v kanceláři obecního úřadu či zasláním
krátkého formuláře, který je k dispozici na
webových stránkách obce.

Poděkování
Asi před dvěma měsíci jsem svou
nepozorností cestou domů ztratil celou
peněženku včetně peněz a veškerých
dokladů, osobních i od auta. Asi po hodině, když jsem ztrátu zjistil, vrátil jsem se
stejným směrem peněženku hledat. Bezvýsledně. Byl jsem v nezáviděníhodné
situaci, vědom si toho, co mě čeká, abych
doklady opětovně nabyl. Ale, měl jsem
štěstí. Poctivý nálezce, náš občan, pan
Dušan Linhart, mé doklady nalezl a přinesl
mi je domů. A kde je nalezl? Poházené po
zemi okolo nádob na našem sběrném místě tříděného odpadu na ul. Zahradnické.
Ano, žijeme mezi lidmi. Jsou to lidé poctiví,
kteří nalezené věci čestně vrátí a pak ti druzí. Já měl velké štěstí a i když jsem operativně nálezci poděkoval, chci, aby se o mé
zkušenosti, naštěstí s dobrým koncem díky
poctivému spoluobčanovi, dočetli občané naší obce a mně těší, že bydlím v obci,
ve které čestní spoluobčané žijí. Dušane,
mnohokrát děkuji.
Ing. Miroslav Brož, Ph.D
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2019
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Výpis z usnesení
z 5. Zasedání zastupitelstva obce Krmelín,
konaného dne 13. 6. 2019
Zastupitelstvo obce na svém 5. jednání:

Vzalo na vědomí:
a) žádost firmy Mega -Sun Property s. r.
o. v zastoupení firmy Siporex Development s. r. o. - vyjádření obce Krmelín
z hlediska vlastnictví a správy inženýrských sítí ke stavbě „Nová úrovňová styková křižovatka na silnici I/58 v Krmelíně“ na pozemcích parc. č. 1207, 1225,
1226 a 1227 v k. ú. Krmelín
b) žádost firmy Mega -Sun Property s. r.
o. v zastoupení firmy Siporex Development s. r. o. - vyjádření obecního úřadu z hlediska kácení dřevin rostoucích
mimo les v rámci stavby „Nová úrov-

ňová styková křižovatka na silnici I/58
v Krmelíně“ na pozemcích parc. č. 1207,
1225, 1226 a 1227 v k. ú. Krmelín

Schválilo:
- účetní závěrku obce Krmelín sestavenou k 31. 12. 2018
- bez výhrad závěrečný účet obce Krmelín za rok 2018 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
- schválení výkladu k vyhlášce č. 2/2016.
Použití stavební techniky při akci
„Okružní křižovatka na silnici ll/486
a lll/4841v obci Krmelín“ není v rozporu
s ustanovení článku č. 2 OZV 2/2016

Výpis z usnesení
z 6. Zasedání zastupitelstva obce Krmelín,
konaného dne 11. 7. 2019
Zastupitelstvo obce na svém 6. jednání:

Pověřilo Radu obce:

Schválilo:

- v pokračování jednání k dokončení projektu „Hřbitovní zeď s kolumbáriem“
- pověřuje RO řešením dopravního značení na místních komunikacích

- výsledek výběrového řízení pro stavbu
„Školní hřiště pro ZŠ v Krmelíně“ a souhlasí s jeho výstavbou
- rozpočtové opatření č. 9

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 26. 9. 2019. Za správnost obsahu článku odpovídá autor.
Redakční rada: Ing. Jiří Černík, Ing. Yveta Kovalčíková, Ludmila Adámková, MUDr. Jana Kolářová, Mgr. Šárka
Flámová, Martina Helísková, 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 dodány po termínu a nepodepsané nebudou zveřejněny. Uzávěrka příštího čísla je 22. 11.
2019. Grafická úprava, sazba: Taťána Šimečková. Tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek.
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Ukončili jsme stavbu

Kanalizace Krmelín II. etapa
Obnovou krytů místních komunikací
jsme ukončili stavbu Kanalizace Krmelín II.
etapa. Kromě několika domů v okrajových
částech zastavěného území obce, mají
všechny nemovitosti možnost, ale většina
z nich povinnost připojit se na vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod, která plní
zákonné limity vypouštěné vyčištěné vody
do místní vodoteče Machůvky.
Povinnost připojení se netýká jen
nemovitostí, které jsou vybavené Domovní čistírnou odpadních vod, jež má platné
povolení k užívání nebo využívají nepropustných žump s pravidelným vývozem
splaškových vod na nejbližší čistírnu vybavenou zařízením pro příjem cizích kalů
a jsou povinni následně prokázat doklady
o vývozu s archivací po dobu tří let.
V současné době je ukončeno i odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení
ukončené stavby a probíhá správní řízení
na dodatečné stavební povolení změny
dimenze výtlaku z ČS 4 a kolaudační povolení stavby.
Připojování nemovitostí druhé etapy
však musí proběhnout do konce roku 2019
neboť je to podmínkou vydaného rozhodnutí o přidělení dotace a v případě nesplnění této podmínky je udělená dotace krácena. Žádáme proto vlastníky příslušných
nemovitostí, aby si připojení zajistili nejlépe do konce listopadu 2019. Současně
připomínáme, že do přípojky kanalizace
je možno vpouštět pouze domovní splaškové vody v souladu s vydaným kanali-

začním řádem přístupným na webových
stránkách obce.
Výzva k připojení bude rovněž pro
všechny vlastníky učiněna písemně, časový průběh bude upřesněn na webových
stránkách obce.

Stavba Kanalizace II. etapa
v číslech – co bylo vybudováno
a v jakých nákladech:
• realizovaná délka hlavních stok
1745,03 m
• realizovaná délka výtlaků
157,98 m
• realizovaná délka veřejných částí přípojek 262,81 m
• čerpací stanice č. 4 – podružná ČS na
Světlově
• k datu vyhodnocení stavby 01/2020 by
měla být připojena kapacita 180 EO

Ekonomické vyhodnocení
realizačních nákladů stavby
• vysoutěžena cena v rámci výběrového
řízení 10 495 942,81 Kč
• dosažená konečná cena včetně ocenění
všech víceprací a méněprací
10 528 058,71 Kč
• přidělena dotace dle rozhodnutí SFŽP
na způsobilé náklady stavby
6 287 164,78 Kč
Ing. Jiří Černík
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2019
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Vyhlášky
O obecních vyhláškách, jak fungují,
jaké máme práva a povinnosti dané „Obecně závaznými vyhláškami“ v obci Krmelín.
Poslední letní měsíce v Krmelíně byly
v duchu prázdnin a dovolených, nebezpečně vysokých teplot, dopravních strastí,
nekončící údržby okolí domů, všudypřítomných dětí, pozdních návštěv, veselých
grilovaček s vyprávěním dovolenkových
zážitků a hlavně odpočinku. Po mnoha
debatách o sousedských situacích v Krmelíně nás napadlo, připomenout lidskou
cestou spoluobčanům místně platné tzv.
„obecně závazné vyhlášky“, proč tady jsou
a jaké mají občané práva a povinnosti při
jejich dodržování. Snažili jsme se přetlumočit to podstatné a zajímavé. V plném
znění včetně detailů a čísel jsou vyhlášky
k dispozici na https://www.krmelin.cz/
uredni-deska-1/vyhlasky-a-smernice/. Tak
tedy v časové posloupnosti jak byly schváleny, případně aktualizovány.

O místních poplatcích (1/2010)
Tato vyhláška se týká povinnosti občanů Krmelína platit poplatek za „držení“
(tedy ubytování!) psa staršího 3 měsíců.
Platit musíte i za firemního psa, pokud má
firma sídlo v naší obci. Dále se vyhláška
týká poplatku za užívání veřejného prostranství, tedy jde např. o dočasné užívání, která je veřejným prostranstvím jako je
parkoviště, chodník, apod. např. při stavbě,
stánkovém prodeji nebo umístění reklamních poutačů, pouťových atrakcí, při pořádání sportovních a kulturních akcí nebo při
vyhrazení parkovacího místa. U vyhrazení
parkovacího místa je např. od poplatku
osvobozena osoba zdravotně postižená.
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Co přesně patří do „veřejného prostranství“ je specifikováno v příloze vyhlášky
a ohlásit užívání musíte na obecním úřadě
s předstihem, dle lhůt daných vyhláškou.
Do třetice jde o povinnost platit obci
poplatek z ubytovací kapacity. Zde se
povinnost týká firmy nebo občana, který např. pronajímá dům či volné pokoje za úplatu k dočasnému pobytu nebo
provozuje ubytovací zařízení (ubytovnu,
penzion apod.). I tady platí lhůty pro ohlášení, povinnost vést evidenční knihu ubytovaných, včetně všech náležitostí daných
vyhláškou. K místním poplatkům je nutné
se přihlásit a zaplatit ho na obecním úřadě,
dle sazeb a termínů daných vyhláškou.

O stanovení podmínek pro
konání veřejných sportovních
a kulturních akcí pro zajištění
veřejného pořádku (5/2015)
Vyhláška stanovuje: Akce je možné provozovat v době od 8:00 – 22:00 mimo 31.
12. a 1. 1. Výjimku může udělit Rada obce
Krmelín na písemnou žádost. Pořadatel
a členové realizačního týmu musí být po
dobu trvání akce označeni nápisem POŘADATEL. Oznámení na obecním úřadě musí
být provedeno min. 10 dní před konáním
akce, dle náležitostí daných vyhláškou.
Pořadatel musí zajistit veřejný pořádek
po dobu konání akce a umožnit kontrolu
pověřenému pracovníkovi nebo zastupiteli obce.

O podmínkách pro spalování
suchých rostlin (10/2015)
Venku můžete spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými

látkami. Spalování může být prováděno
celoročně ve dnech pondělí až čtvrtek
v čase 8:00 – 18:00. Pálit se nesmí o státních svátcích a v den předcházející státnímu svátku. Omezení se netýká otevřeného ohně, pokud jde o grilování, táboráky,
úpravu potravin nebo slavnostní ohně.

O ochraně životního prostředí
a zeleně (11/2015)
Vyhláška stanovuje povinnost uživatelům a vlastníkům zeleně v obecní zástavbě,
pečovat o ni pravidelným sekáním min. 3x
ročně. Po posekání musí být travní hmota
odstraněna nejpozději do 3 dnů. Při sekání nesmí být poškozená veřejná zeleň. Na
místech veřejné zeleně je zakázáno přejíždění, stání nebo parkování motorových
vozidel, rozdělávání ohně, stanování apod.

Požární řád (1/2016)
Tato vyhláška se týká zabezpečení
požární ochrany v obci. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry,
živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi je zajištěna jednotkou
sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH)
a jednotkami specifikovanými přílohou
vyhlášky. Obec vyhláškou pověřuje velitele JSDH, který pravidelně vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci a co
6 měsíců reportuje výsledky obci. Zastupitelstvo min. co 6 měsíců (a mimo to po každé závažné požární události) má projednat
stav zabezpečení. Starosta má povinnost
min. jednou ročně kontrolovat dodržování předpisů požární ochrany. Při veřejných
akcích, kde dochází k manipulaci s otevřeným ohněm je pořadatel povinen zřídit
požární hlídku a 2 dny před akcí nahlásit
podrobnosti na obecní úřad a operační
středisko hasičského sboru MS kraje. Zřizovatelem JSDH je obec, počet členů a vybavení je přílohou vyhlášky. Při vyhlášení

požárního poplachu se členové JSDH mají
povinnost dostavit do hasičské zbrojnice
nebo na jiné místo stanovené velitelem
jednotky. Obec zřídila ohlašovnu požárů,
která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”. Jedná se o hasičskou zbrojnici na adrese Kostelní 277. Dalším místem
odkud lze hlásit požár a které je trvale
označeno tabulkou „Zde hlaste požár“
nebo symbolem telefonního čísla „150“ či
„112“ je budova obecního úřadu na adrese
Kostelní 70. Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem „POŽÁRNÍ
POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty
(25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)
nebo v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se
požární poplach v obci vyhlašuje obecním
rozhlasem.

Regulace hlučných činností
(2/2016)
Vyhláška reguluje hlučné činnosti
v nevhodnou denní dobu, které můžou
narušit veřejný pořádek. Každý je povinen zdržet se v neděli a o státních svátcích
v době 6:00 – 22:00 veškerých činností
spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů
apod.).

O nočním klidu (10/2016)
Vyhláška určuje dobu nočního klidu
v obci od 22:00 do 6:00 a stanovuje výjimečné případy, kdy a v jakých případech
může být porušena. Zde jsou specifikovány konkrétní vyhláškou dané události, na
které se doba nočního klidu nevztahuje.
Jde o noci z 31. 12 na 1. 1. a 30. 4. na 1. 5.,
v době konání festivalu Rockshow, oslav
založení SDH, TJ Sokol, TVJ Sokol, ZŠ TGM,
MŠ TGM, obecní knihovny, rozloučení
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2019
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s prázdninami a v noci před obecní poutí. Dále se doba nočního klidu vymezuje
na čas od 2.00 do 6.00 v případě událostí: oslavy výročí první písemné zmínky
o obci, výročí osvobození, výročí vzniku
Československé republiky, v noci z 24. 12.
na 25. 12. a v noci z pátku na sobotu před
obecní poutí. Informace o přesném termínu popsaných výjimečných událostí bude
vždy min. 5 dnů před událostí zveřejněna
obecním úřadem na úřední desce.

O pravidlech pro pohyb psů
na veřejném prostranství
(12/2017)
Vyhláška určuje, že volný pohyb psů
v obci na veřejném prostranství je zakázán. Výjimku tvoří obecní parcela č. 1227,
což je pruh o výměře 1462m2 podél ul.
Plzeňská, pruh před plotem solárních
elektráren mezi hřbitovem a příjezdovou
cestou k budovám společnosti Synthesia.
Na ostatních plochách musí být pes vždy
zajištěn vodítkem. Zákaz vstupu se psem
platí pro obecní parcely v okolí ZŠ Krmelín, hřiště TJ Sokol Krmelín a plochy v okolí
MŠ Krmelín (Parcelní čísla jsou uvedena ve
vyhlášce). Za psa zodpovídá nejen vlastník, ale i osoba, které byl svěřen nebo která ho má dočasně v držení. Držitel psa je
povinen zabezpečit, aby byl veden, zajistit
rychlou identifikaci např. evidenční známkou a zajistit úklid po venčení (exkrementy, apod.). Vyhláška se nevztahuje na psy,
kteří plní funkce tzv. „zvláštního určení“,
tedy funkce, ke kterým jsou vycvičeni např.
lovecký pes, služební pes policie, vodící
pes nevidomých, pes vycvičený a certifikovaný k doprovázení osob s těžkým zdravotním postižením. Podrobněji v plném znění
vyhlášky.

O systému pro sběr, přepravu
a třízení komunálního odpadu
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a nakládání se stavebním
odpadem (3/2018)
Vyhláška stanovuje možnosti pro třídění odpadu v obci dle složek: biologické odpady rostlinného původu, papír,
plasty včetně PET láhví a nápojových
kartonů, sklo, kovy, nebezpečný odpad,
objemný odpad, textil, směsný komunální
odpad. Vyhláška specifikuje určení zvláštních nádob pro jednotlivé druhy odpadu a jejich umístění v obci. Nádoby jsou
barevně odlišeny a označeny příslušnými
nápisy. Do zvláštních nádob je zakázáno
ukládat jiný typ odpadu, než pro jaký jsou
určeny. Sběr a svoz nebezpečných odpadů
je zajišťován dvakrát ročně odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední
desce obecního úřadu, v obecním zpravodaji, v místním rozhlase a na internetu. Pro
směsný komunální odpad jsou vyhrazeny
sběrné typizované nádoby - popelnice,
kontejnery k tomu určené a odpadkové
koše umístěné na veřejných prostranstvích,
sloužící pro odklad drobného směsného
komunálního odpadu. Stavební odpad
(z demolice nebo stavby) nepatří mezi
komunální odpad. Pro odvezení stavebního odpadu je možné objednat kontejner
prostřednictvím obecního úřadu. Přistavení a odvezení kontejneru je za úplatu.

O poplatku za komunální odpad
(2/2018)
Tato vyhláška se týká povinnosti občanů platit poplatek za komunální odpad,
který vzniká na území obce. Povinnost má
každý vlastník (nebo sdružení vlastníků)
nemovitosti, kde odpad vzniká. Občan
(vlastník nemovitosti) si může zvolit objem
nádoby s navrhovanou četností svozu dle

sousedské domluvy, upozorněním, v případě opakovaného pravidelného porušování stížností na Obecní úřad, který má
povinnost postoupit stížnost přestupkové
komisi města vyššího řádu, tedy v našem
případě do Frýdky Místku. Ta může uložit
provinilci pokutu dle vážnosti situace.
V případě závažného porušení vyhlášky,
kde hrozí poškození zdraví nebo majetku
spoluobčanů doporučuji přivolat oblastní
hlídku Policie ČR, která dá podnět k přestupkovému řízení nebo trestnému činu
opět dle prokazatelné újmě. Vyhlášky tady
ale nejsou proto, aby vyvolávaly sousedské
spory, ale hlavně proto, aby jim předcházely. Myslete na to, že všichni máme stejná
práva i povinnosti sousedského soužití.
Ing. Jiří Černík, ml.
vlastní potřeby, která je přílohou vyhlášky. Nádoba mu bude bezplatně zapůjčena. Občané také mají možnost, přihlásit
se ke službě týkající se svozu biologicky
rozložitelného odpadu, zde je také možnost vybrat si objem a četnost svozu,
aktuální ceník a možnosti jsou rovněž přílohou vyhlášky. Vyhláškou se stanovuje
výše poplatků, období a termín splatnosti poplatku (pro komunální odpad 30. 4.
a pro biologicky rozložitelný odpad 12. 4.).
Vážení spoluobčané, všichni máme
právo na klidný a bezkonfliktní život v obci
a k tomu také obecně závazné vyhlášky
mají přispívat. Vyhlášky schvaluje zastupitelstvo obce, které jsme si zvolili. Každý
z Vás může přijít s návrhem změny vyhlášky,
případně s návrhem nové vyhlášky týkající
se života v obci. Při porušování obecních
vyhlášek nebo jen pravidel soužití jde většinou o přestupek. Krmelín je malá obec,
kde nefiguruje obecní/městská policie ani
přestupková komise, nicméně porušení
vyhlášky je možné řešit nejprve v mezích

Nová otevírací doba České
pošty v Krmelíně
Česká pošta bude mít od 1. listopadu nově otevřeno od 8 hodin do 11.30
hodin. Odpolední hodiny zůstávají
nezměněny.

Špatné informace
v kalendáři rok 2019
1) Termín konání Jarmarku řemesel
– správný termín 9. listopadu
2) Informace o splatnosti komunálního odpadu neplatí
Vzhledem ke skutečnosti, že v loňském roce byla schválena nová obecně
závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad, pozbývá platnosti informace, uvedená v kalendáři Krmelín
2019 u data 15. října („Splatnost poplatku za komunální odpad“).
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Z HISTORIE

Končický, Babič a Krmelín
Když jsem v březnu a dubnu tohoto
roku pozýval na turistický pochod s cílem
v Hrabyni, tak jsem si opět vzpomněl na
zahynulého samopalníka Vasila Babiče.
Ten padl 2. května 1945 v Krmelíně.
Zmíněný pochod byl věnovaný především generálu Mikuláši Končickému (1.
1. 1925 – 13. 12. 2015). Bojoval na Dukle,
na Hlučínsku, osvobozoval taky Čavisov,
Klimkovice, Svinov a Vítkovice. Se svojí 2.
četou 6. roty bojoval v Hrabůvce, ve Staré
Bělé a nakonec osvobozoval Novou Bělou
a Krmelín. Před Cigánkou a za Světlovem
svedli těžké boje. To je známo. Tankisté
s pěchotou postupovali až k Fulneku. Ve
Staré Vsi n. O. se traduje, že „díky zásahu
z ruského tanku“ vyhořela věž staroveského Zámku (20. března byla slavnostně
usazena věž nová). Ten tank měl údajně
přijet od Proskovic. Ale tamní pamětníci to
odmítají. Je možné a pravděpodobnější, že
zámeckou věž zapálil právě některý z československých tankistů. Ale dnes je to už
vedlejší.
Proč ale připomínám s Mikulášem Končickým samopalníka Vasila Babiče? Protože
to byl poslední československý voják, který zahynul v Opavsko-ostravské operaci!
Tanky byly většinou doprovázeny a chráněny pěšáky motostřeleckého praporu,
kteří měli vysoké ztráty. A právě takovým
byl Vasil Babič.
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Z archivních dokumentů jsem (ve spolupráci s historikem p. Kolářem, PhD.) zjistil, že vojín Vasil Michal Babič se narodil
2. 2. 1922 ve Velkých Komňatech (Velyki
Komiaty, pravý břeh Tisy), okr. Sevljuš,
Zakarpatská Ukrajina, národnost rusínská, vyznání řecko-katolické, svobodný,
zemědělský dělník. Odvedený byl 20. 11.
1944 v Sevljuši pod č. 21 257 a zařazen do
motostřeleckého praporu. Prodělal náročný výcvik. Následovaly boje v Polsku před
čs. hranicí, okolo Bolatic, překonal Opavu
a bojoval o obce na levém břehu Odry. Tu
přebrodil a osvobozoval Ostravu. Ve věku
23 let padl. Podle knihy 1. čs. samostatná
tanková brigáda v SSSR (Milan Kopecký,
2001) to bylo 2. května v Krmelíně. V dokumentech je uvedeno, že zemřel 3. 5. 1945
na obvazišti. Podrobnosti ale chybí a kdoví, jaká byla válečná evidence.
Určitě by bylo vhodné toto jméno
umístit na památník obětem válek. Je to
jediný československý voják, který v této
obci padl. Přimlouvám se za to a do r. 2020
je dostatek času. Také bychom měli o tomto pietním aktu informovat jeho rodnou
obec. Byl to mladý válečník-samopalník
a osvoboditel Československa, našeho kraje, Ostravy a Krmelína.
Karel Sýkora, Proskovice

Z HISTORIE
Krmelín za druhé republiky, za války
a nacistické okupace (1938 - 1945)
Mečislav Borák
In: Dějiny Krmelína. Brušperk, Obecní
úřad v Krmelíně 1997, s. 121-133.
Koncem třicátých let začalo nacistické Německo uskutečňovat své expanzivní světovládné plány a jednou z prvních
obětí jeho agrese se stalo demokratické
Československo. Postupně ztratilo státní
samostatnost a sama existence českého
národa byla bezprostředně ohrožena. Také
pro obec Krmelín nastávalo jedno z nejtěžších období celé její historie.
Symbolickou předzvěstí blížící se
katastrofy se stala polární záře, v našich
zeměpisných šířkách poměrně vzácný
atmosférický jev. Jak vzpomínají pamětníci, vylákala hra ohnivých barev 25. ledna 1938 k večernímu výjezdu i krmelínské
hasiče. Připomínala se dávná proroctví,
ale stejně si sotvakdo připustil, že ani ten
skutečný válečný požár, který měl zakrátko
zachvátit Evropu a posléze i celý svět, již
nelze uhasit.
Odhodlání všech vrstev národa bránit republiku sice den ode dne rostlo, ale
politika ústupků evropských mocností Hitlerovi dostala ČSR do mezinárodní izolace
a zpečetila osud první republiky. Posledním pokusem o záchranu byla všeobecná
mobilizace československé armády 23. září
1938, úspěšně provedená i v Krmelíně. Bez
potíží proběhla i rekvizice koní a vozů pro
vojenskou potřebu. Do obce byl v té době
přiháněn dobytek z vesnic na Opavsku,
které jejich obyvatelé v obavách z vojen-

ského konfliktu hromadně opouštěli, ať
již do českého vnitrozemí nebo naopak
do blízkého Německa. Po uklidnění situace však museli krmelínští občané dobytek
zase vrátit. Obcí prošlo několik transportů koní, jež obvykle tábořily u sokolovny.
V podzimních polních pracích však obci
zrekvírované koně chyběly, stejně jako
odvedení hospodáři, takže se práce toho
roku značně opozdily. Armáda, která se po
přijetí mnichovských podmínek nakonec
stáhla do vnitrozemí, zapůjčila do Krmelína aspoň několik vojenských koní z posádek v Nové Bělé a Staré Vsi n. O., někde
rolníkům vojáci dokonce vypomáhali. Další strasti způsobila chovatelům dobytka
v říjnu 1938 epidemie slintavky a kulhavky.
Potupná mnichovská dohoda mimořádně těžce poznamenala i politický okres
Moravská Ostrava, do jehož rámce Krmelín
tenkrát patřil, stejně jako sousední okres
novojičínský. Hranice s Německem se tak
dostala do bezprostřední blízkosti obce,
neboť Petřvald, Polanka, Košatka i Svinov
připadly říšské župě Sudety. Z krmelínského kopce šlo teď shlížet nejen do Německa,
ale i do Polska. Polský zábor Těšínska se přiblížil až těsně k Ostravě, spolkl celé Karvinsko a ukrojil i kousek Frýdecka. Krmelínští
to pokládali za křivdu ještě výraznější, než
jaké se republika dočkala od Němců. Polsko již dříve činilo nátlak na několik Poláků
žijících v Krmelíně. Tak bylo p. Valusiakovi,
který se sem přiženil, nařízeno polským
konzulátem v Ostravě, aby vzal své děti
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2019
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z krmelínské školy a posílal je do polské
školy v Ostravě, jinak že mu bude odebrána renta, již jako invalida z první světové
války pobíral. Musel uposlechnout a nakonec se i s rodinou odstěhoval do Polska.
Další Poláci Goluszko a Kardaczinski však
do Polska nechtěli a snažili se získat československou státní příslušnost.
Zábor podstatné části pohraničního
území citelně narušil hospodářský život
zbytku Ostravska, jež teď bylo s okleštěným zbytkem republiky spojeno jen úzkým
klínem Místecka a Frýdecka. Z okolního
zabraného území sem proudili utečenci
a mnozí z nich se v obci usadili. Nejvíce
jich přicházelo z blízkého Novojičínska
(Petřvald, Petřvaldík, Příbor, Suchdol n.O.,
Košatka, Kujavy) - celkem 22 rodin, a rovněž z Bílovecka (Bílovec, Velká Polom, Dolní Lhota, Polanka, Svinov) - 9 rodin. Z polského záboru Těšínska (Karviná, Orlová,
Petřvald, Bohumín, Komorní Lhotka) přišlo
8 rodin, z Opavska (Hrabyně, Háj) 2 rodiny,
z Hlučína 1 rodina. Až z daleké Podkarpatské Rusi se vrátila rodina občana, který byl
sice do obce příslušný, ale nikdo si ho tu
již nepamatoval. Po vzniku samostatného
Slovenska se v květnu 1939 vrátila další
rodina. Celkem se tedy jednalo o více než
čtyři desítky rodin přistěhovaných přímo,
další sem později přicházely z jiných protektorátních obcí. Krmelín tak poskytl přístřeší několika stovkám občanů, kteří se po
rozpadu republiky ocitli v životní nouzi.
Národní katastrofu započatou Mnichovem dovršila násilná okupace zbytku českých zemí nacisty a vytvoření Protektorátu
Čechy a Morava. Na Ostravsko, Místecko
a Frýdecko vpadla německá vojska již
14. března 1939 v pozdních odpoledních
hodinách, tedy ještě před berlínským jednáním prezidenta Háchy s kancléřem Hitlerem, které mělo přinést oficiální souhlas
s okupací. V nedalekém Místku se vojáci
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třetího praporu 8. pěšího slezského pluku, umístění v bývalé Czajankově továrně poblíž mostu přes Ostravici, postavili
vetřelcům na odpor. V boji padlo asi patnáct útočníků, na straně obránců bylo jen
několik raněných. Svědkem této historické události byl i krmelínský občan Miloš
Chamrád, který tenkrát bydlel v Místku.
Spolu s lidmi vycházejícími z místeckého
kina se ocitl uprostřed přestřelky, viděl
i průjezd německé armády a místecké
náměstí zaplněné koňmi německé jízdy.
V tom kině prý tenkrát hráli americký film
„Hurikán“ a diváci jistě netušili, že skutečná
smršť je potká až před biografem.
Jen pět měsíců poté se cílem německého útoku stalo Polsko. Jeden ze směrů
útoku německé armády vycházel z protektorátního Ostravska, kde se v létě 1939
jednotky formovaly. V Krmelíně šlo o jednotky týlové - o vojenské pekaře, kteří
obsadili sokolovnu i obě školy a pojízdnými pekárnami zaplavili cvičiště a později i část Bělského lesa. Zůstalo po nich
v trávě plno špatně upečených bochníků
chleba. Správa obce byla v prvních letech
protektorátu formálně stále ještě v rukou
obecního zastupitelstva, vzešlého z voleb
v roce 1932. Starostou obce byl František
Holaň, po jeho zatčení 16. 3. 1942 vedl
zastupitelstvo pvní radní Emil Mácha.
Z dochovaných zápisů ze schůzí vyplývá,
že zastupitelstvo se pravidelně zabývalo
např. nuceným kontingentem obilí, povolováním porážek dobytka, organizováním
sběru odpadových surovin apod. Už v září
1939 zavedly protektorátní úřady přídělový
systém na potraviny a zásobovací poměry
se stále zhoršovaly. Veškerá zásadnější rozhodnutí musela být předem konzultována
s německými úřady, jak o tom svědčí např.
zápis z 11. 10. 1942. Týkal se vyplacení
sociální podpory ženám, jejichž manželé
byli již delší dobu ve vazbě (paní Czanová

a Balcarová), a zněl doslova: „Usneseno přesvědčit
se u německých úřadů
v Moravské Ostravě, že
proti výplatě není námitek.“ V roce 1942 převzala
obec do své správy majetek a rozpočet hasičského
sboru. K 15. květnu 1943
byla působnost obecního
zastupitelstva ukončena
a správu obce převzala správní komise, která
pak působila až do konce
války. Jako předseda byl
do ní jmenován místní
Němec Josef Kramolisch
a jako členové Vladimír
Kovář, Alois Mácha, Isidor
Folta a Josef Menšík. Na
zasedání zastupitelstva
18. 6. 1943 byl přizván
i Emil Mácha, aby podal
informaci o době svého
úřadování jako zástupce
starosty, zůstal pak dále
zaměstnán v obecním
úřadě jako pomocná kancelářská síla.
V průběhu války
došlo k zásadní změně v územním začlenění Krmelína. V červnu 1942 probíhala
reorganizace protektorátních úřadů, jež
se týkala i změn v územních obvodech
okresních úřadů. Tak byl Krmelín vyčleněn
z ostravského okresu a zařazen do okresu
místeckého. Stará Bělá byla už v roce 1941
připojena k Ostravě jako jedna z jejích
městských částí.
Počet obyvatel obce se stále zvyšoval,
především díky přistěhovalcům, až dosáhl
v roce 1944 celkem 1410 osob (po válce
počet obyvatel opět poklesl, protože většina přistěhovalců z obce odešla, zvláště

v rámci osídlování pohraničí). Také chov
dobytka byl v obci nejvyšší v roce 1944
a později klesal.
I když prostředky a metody okupační
politiky zavedené nacisty v protektorátě,
v okupovaných Sudetech či na Těšínsku
se v mnoha konkrétních detailech lišily,
hlavní cíle nacistů byly obdobné: co nejvíce využít hospodářského potenciálu
okupovaných oblastí pro válečné potřeby
říše a co nejrychleji uskutečnit germanizaci těchto území. Nacisté postupně získali do svých rukou zdejší majetek a stále
otevřeněji přistupovali ke germanizaci
místních obyvatel. Skupiny obyvatel, kteKrmelínský zpravodaj – číslo 3/2019
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ré poněmčení odmítaly nebo nevyhovovaly nacistům z rasových, politických
či jiných důvodů byly určeny k vysídlení
a přímé fyzické likvidaci. Tato hrozba se
týkala i většiny českého národa. Je proto
pochopitelné, že se musel bránit.
Krátce po osvobození krmelínský letopisec Karel Linhart s patřičnou hrdostí konstatoval, že vesnice ani v těžkých dobách
nezradila svůj národ a neztratila nic na
své cti. Snad jen přílišný strach z teroru by
u mnohých zasluhoval výtky, neboť působil jistou uzavřenost a lhostejnost k osudu
postižených spoluobčanů, jak zmiňovaný
autor mimořádně působivě vystihl v následujícím podobenství, jež nepostrádalo
aktuálního významu ani v dobách jen zcela nedávno minulých:
„Mravní otrlost stala se dědictvím velké
války. Z té doby zůstal v nás mnohý kaz. Slabší povahy se nalomily. Ziskuchtiví byli blízcí
prodejnosti. Z nutné opatrnosti vzájemná
nedůvěra rostla. Předstíraná povrchnost
přešla nám do krve a masa. Z přetvářky stal
se zvyk. Všichni veřejní pracovníci na příkaz
podepisovali sliby Adolfu Hitlerovi a neplnili
je. Nedodržení slibů stalo se všedním zjevem.
Z dědictví okupace zůstal v nás sklon k vzájemnému obviňování se ze zrady.
Co všechno museli jsme předstírat, co
všechno museli jsme skrývat v tajných příhradách svých domů i srdcí. Ukrývali jsme
zbraně a prapory, zakázané knihy a obrazy
národních světců. Skrývali jsme své pravé
smýšlení a nenávist k Němcům. Stali jsme
se mistry v přetvářce a zvykli jsme si na ni.
Všechny tyto kazy je třeba vypálit jako červy
zalezlé pod kůži.“
Tato slova výstižně charakterizují dobu
nesvobody i onu nesmírnou psychickou
zátěž, jíž byli občané vystaveni. Tím více
vyniká hrdinství těch, kteří se dokázali násilí postavit. Nacistickými věznicemi
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prošlo téměř padesát krmelínských občanů, pomník obětem u vchodu na hřbitov
uvádí 18 jmen. Jen 2 z těchto hrdinů však
zemřeli na frontě, v boji, všichni ostatní byli
nacisty umučeni či popraveni. I tento fakt
přesvědčivě vypovídá o zločinném charakteru okupace.
Škála odboje krmelínských občanů byla
velmi pestrá, od domácího odboje vojenského a občanského až k účasti na partyzánských bojích a povstáních proti okupantům. Nechyběl ani odboj zahraniční. Hned
na počátku okupace odešli ilegálně do
ciziny 4 vojáci a důstojníci československé
armády (Alois Zezulka, Petr Tichopad, Kajetán Hlavenka a Alois Vávra), aby za návrat
svobody bojovali se zbraní v ruce.
V domácím odboji měl Krmelín nejpočetnější zastoupení ve vojeské odbojové
organizaci Obrana národa, jež se skládala
většinou z bývalých důstojníků československé armády. Cílem organizace bylo
shromažďovat zbraně a provádět výcvik
bojovníků tak, aby ve vhodném okamžiku
války mohli podnítit celonárodní povstání
proti okupantům. Krajské velení Obrany
národa v Ostravě bylo jedním ze šesti krajských velitelství podřízených zemskému
velitelství v Brně, v jeho čele stál podplukovník Edmund Klímek. V Krmelíně prý
bylo do této organizace zapojeno na čtyřicet osob. Z Krmelína pocházel Leoš Rusek,
nevlastní bratr Klímkova zástupce, důstojníka pro styk s okresními veliteli poručíka
Čestníra Ruska. Právě Č. Rusek získal pro
Obranu národa hodně odbojářů ze Staré
Bělé a okolí. Byl mezi nimi i poručík Alois
Vávra z Krmelína, který se stal v rámci ostravského okresu velitelem 4. úseku, zahrnujícího Starou a Novou Bělou, Výškovice,
Proskovice, Krmelín a Starou Ves.
Zanedlouho se Vávra stal velitelem
celého okresu Moravská Ostrava. Krme-

lín byl pak začleněn spolu s Proskovicemi
a Starou Vsí n. O do 5. obvodu ostravského
okresu, velitelem obvodu byl Eduard Hrabovský ze Staré Vsi. Krmelínský rodák Zdeněk Linhart, povoláním zámečník, vykonával v organizaci funkci spojky. Jezdil na
motocyklu s depešemi pplk. Klímka až do
Buchlova. Byl členem krmelínského hasičského sboru, jehož starosta Josef Mácha
i náčelník Alois Blahut kryli jeho činnost
potvrzením o výkonu služby ve zbrojírně
sboru. Krajská organizace Obrany národa byla rozbita několika údery gestapa –
k prvnímu došlo již v prosinci 1939, k dalšímu v březnu a srpnu 194O a nejdrtivější
přišel v létě 1941, kdy byl až na výjimky
tento odboj zlikvidován. Tenkrát byl zatčen
(1O. 9. 1941) i Zdeněk Linhart, a spolu s ním
další krmelínští občané, zahradník Josef
Tumlíř a dělník Vilém Šimečka. Převezli je
z Ostravy do Brna a odtud do koncentračního tábora Mauthausen, v němž byli společně 15. 11. 1941 umučeni.
Alois Vávra vykonával funkci velitele
ostravského okresu Obrany národa jen do
podzimu 1939, kdy ji po něm převzal prof.
Karel Neuwirt z Ostravy. Vávrovi se podařilo opustit protektorát a později se začlenil do řad československých letců ve Velké Británii. Působil v 311. bombardovací
peruti a získal hodnost F/O (Flight Officer),
jež odpovídala československé hodnosti
nadporučíka. Dne 18. listopadu 1943 se
jeho letoun Liberator nevrátil z operačního letu nad Biskajským zálivem. Moře později vyplavilo na pobřeží Normandie tělo
pouze jediného člena z celkem 9-členné
posádky, L. Fajta. Vávrovo jméno je vzpomenuto na panelu č. 13O v památníku letců v Runnymede ve Velké Británii. Posmrtně byl povýšen do hodnosti kapitána.
V Krmelíně nechyběl ani levicově
zaměřený odboj. Už 11. listopadu 1939 se
na triangulačním bodě na krmelínském

kopci, na nejvyšším místě v širokém okolí,
objevila československá vlajka, podobně
jako třeba ve Staré Bělé a na asi dvaceti
stožárech a továrních komínech v Ostravě.
Šlo o akci příslušníků Národního hnutí pracující mládeže a komunistů, kteří tak chtěli
jako symbol vzdoru připomenout výročí
říjnové bolševické revoluce. Ke komunistickému odboji patřil krmelínský rodák
Arnošt Balcar. Pracoval jako horník na
jámě Louis ve Vítkovicích a před válkou byl
činovníkem v sociální demokracii a v její
dělnické tělovýchově. Proslul jako motocyklový závodník, na stroji značky Condor
absolvoval řadu závodů v ČSR a v Polsku,
než musel ze zdravotních důvodů sportu zanechat. Za okupace vydával ilegální
letáky, které sám také sestavoval. Jejich
obsah však vůbec neodpovídal tehdejší
vyčkávavé linii komunistické politiky, jak
byla až do napadení SSSR komunistickým
vedením prosazována. Dokonce se v nich
ani o komunistické straně nehovořilo,
např.: „Český lide, český národe, přišel čas
našeho boje za samostatnost. Nebudeme
trpět a snášet nadvládu prušáckých okupantů. Žádáme vyklizení českých zemí...“
Počátkem roku 1941 byl v Krmelíně odhalen úkryt rozmnožovacího stroje a 5. února 1941 byl A. Balcar zatčen. Po věznění
v Ostravě, Brně a Ratiboři byl nakonec ve
Vratislavi odsouzen ke třem a půl letům
káznice. Když si trest odpykal, byl předán
do koncentračního tábora, jak bylo tenkrát
běžným zvykem. Zahynul v koncentračním táboře Flossenbürg 11. 2. 1945. Jeho
památky později propagandisticky využila
KSČ, byl po něm nazván závod automobilů
na ostravském okruhu, který se jezdil jako
„Balcarův memoriál“.
(Zbytek textu byl poškozen a není v elektronické podobě dochován.)
Zdroj www.mecislavborak.cz.
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2019
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ROZHOVOR
s MVDr. Lukášem Hlubkem
(Kozí farma v Krmelíně)
té doby jsme se začali plně zabývat také
vlastním zemědělským hospodařením.
Cílem bylo vybudovat moderní farmu,
která bude dobře fungovat i bez zemědělských dotací. Velkou inspirací pro mě
byly francouzské kozí farmy, zaměřené
na celoroční produkci kvalitního mléka.
Náš chov koz byl založen v roce 2014
importem Sánských koz z Francie a o rok
později jsme také nakoupili mléčné ovce
plemene Lacaune.
Představte nám prosím, co všechno
děláte a jaké výrobky produkujete?

MVDr. Lukáš Hlubek, veterinář, farmář,
garant kvality mléka Bon Lait
Pane doktore, jste majitelem Kozí
farmy v Krmelíně a hospodaříte s velkou plochou na katastru obce, chtěla
bych Vás požádat, abyste občany trochu
více seznámil s fungováním Vaší farmy.
Po ukončení činnosti zemědělského
podniku Zemkovo s.r.o. jsme v roce 2010
koupili zemědělský areál na Světlově. Do
té doby jsme se věnovali pouze veterinární
činnosti a službám v zemědělství, avšak od
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Naším primárním produktem je vysoce kvalitní a chutné kozí a ovčí mléko.
Naše farma v Krmelíně je největším producentem kozího mléka v České republice. Mléko prodáváme do sedmi mlékáren, především do Polska, na Slovensko
a pouze jeden náš odběratel je český –
Polabské mlékárny a.s. Protože jsme chtěli, aby více našeho mléka končilo na českém trhu, zahájili jsme v roce 2017 vlastní
mlékárenskou výrobu. V areálu farmy
jsme vybudovali malou moderní mlékárnu. Pod naší značkou „Bon Lait“ (francouzsky dobré mléko…) vyrábíme ovčí a kozí
jogurty, čerstvé lahvované mléko a kozí
sýr ve slaném nálevu.
Občany bude určitě zajímat, kde si
mohou koupit vaše výrobky?
Soustředíme se zejména na spolupráci s velkými obchodními řetězci (Albert,

Billa, Globus, Makro, Rohlík.cz), prostřednictvím kterých můžeme naše výrobky
komfortně dostat na stůl co největšího
množství zákazníků. Zároveň zásobujeme
řadu malých prodejen se zdravou výživou
a regionálními potravinami. Z nejbližších je
to například obchod „U Stračeny“ v Ostravě, „Regiopotraviny“ ve Fryčovicích, prodejna „Farma na dosah“ ve Frýdku-Místku
a další.
Plánujete do budoucna prodávat
výrobky také v Krmelíně?
Podle našich zkušeností má málo klientů čas jet na nákup několika jogurtů
do specializované prodejny. Lidé radši
naše výrobky koupí v rámci svého běžného nákupu v supermarketu. Je to pro ně
pohodlnější. Nicméně zvažujeme instalaci
prodejního automatu, ve kterém by naše
výrobky byly zákazníkům dostupné non
stop u brány areálu.
Dne 24. 7. 2019 se s Vámi sešlo několik zastupitelů i s paní starostkou, abychom řešili problém narůstajícího počtu
hmyzu, obzvláště much, které hlavně
v letních dnech velmi obtěžují občany.
Mohl byste nám blíže představit problém s mouchami a jaké opatření nastavíte, aby se situace zlepšila?
Bohužel extrémně teplé a suché počasí posledních třech let vede k zrychlování
reprodukčního cyklu mouchy domácí, která stihne během léta daleko více generací,
než v normálním počasí. Reagujeme na to
intenzivní dezinsekcí a postřiky prováděné
jak specializovanou firmou, tak svépomocí.
Po poradě s vedením obce jsme se dohodli na ještě větší intenzitě těchto opatření.
Tyto značné náklady budeme nést, abychom vyšli vstříc spoluobčanům bydlícím
v okolí farmy.
Kdyby se něco vážného na Vaší farmě dělo, např. že se kozy vydají na výlet

po Krmelíně, nebo že invaze much bude
neúnosná, kam se mohou občané obrátit?
Společně s paní starostkou jsme zřídili
„horkou linku“, kdy každá informace podaná obecnímu úřadu či zastupitelům bude
neprodleně předána vedení farmy, abychom mohli reagovat. Komunikaci a spolupráci s vedením obce a občany považujeme za velmi potřebnou a jsme rádi, že nás
obec v tomto podporuje.
Mezi občany i mezi námi zastupiteli
kozí farma není moc známá, přestože
jsme se dozvěděli, jaké máte úspěchy
a certifikáty kvality. Dá se tím podle Vás
něco dělat?
Je pravdou, že Kozí farma Krmelín je
velice známá spíše v odborných kruzích.
Pořádáme specializované mezinárodní
semináře pro chovatele, kdy pravidelně
hostíme chovatele z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska apod. Přednáší
u nás nejlepší světoví specialisté na chov
koz z Holandska, Francie, Španělska, Izraele a Nového Zélandu. Naší farmou již prošlo
nejméně 1000 návštěvníků z řad odborné
veřejnosti. Věnujeme se také vědě a výzkumu. Naše mlékárna je držitelem certifikátu
IFS, nejvyšší garance kvality výroby potraKrmelínský zpravodaj – číslo 3/2019
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Celý areál prochází výraznou revitalizací, máte nějaké další plány, které se
dotknou zvelebení obce?
Ano, máte pravdu, do revitalizace
a oprav areálu jsme zainvestovali obrovské
prostředky. Bohužel vzhledem k výchozímu stavu ještě zdaleka nejsme ve stavu,
kdy by se naše hospodářství dalo označit
za krásné a pohledné. K tomu vede dlouhá
cesta. Věřím, že jednoho dne se brána areálu a její okolí stane příjemným zušlechtěným místem. Myslím si, že také naše veterinární klinika přinesla obyvatelům Krmelína
užitek, nemusí se svými mazlíčky cestovat
na vzdálenější místa. Zároveň jsme jedno
z mála pracovišť na Ostravsku, které má
otevřeno o víkendech a provozuje non
stop pohotovostní službu.
A na závěr bych se zeptala, na co jste
nejvíce pyšný ve svém podnikaní v naší
obci?
Ovčí jogurt BonLait

vin. Nyní soutěžíme v celonárodní soutěži
ASZ o titul „Farma roku“ a na podzim uvede díl o naší farmě česká televize v pořadu
Boží dar. Z návštěv se věnujeme zejména
dětem, pravidelně k nám chodí na návštěvy školky, školy a dětské tábory.
Můžete nám trochu odkrýt Vaše
podnikatelské plány v následujícím
období?
Pro další období je naším hlavním
tématem stabilizace. V letošním roce jsme
dosáhli cílového stavu zvířat (750 dojených
koz, 150 dojených ovcí a mladá zvířata),
takže počet zvířat již navyšovat nebudeme. Chceme dosáhnou vlastního zpracování mléka v objemu 40 % produkovaného
mléka. Zvažujeme výstavbu malé sušárny
mléka, kde bychom se zaměřili zejména na
výrobu dětské výživy.
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V Krmelíně se nám podniká dobře, přístup občanů a také obce je vstřícný. Velice
za to děkujeme. Nejvíce pyšný jsem asi na
to, že se z naší farmy pomalu stává „prémiová firma“. Tedy taková, jejíž činnost je natolik zajímavá, že se nám noví zájemci o práci
hlásí sami. A to i v těchto dobách, kdy lidé
do práce scházejí všude. Díky mým kolegům, spolupracovníkům a zaměstnancům
se nám podařilo z Kozí farmy Krmelín vytvořit farmu s ohromným odborným renomé.
Děkuji všem za to, a slibuji, že půjdeme dál
a budeme útočit na čelní příčky také v mezinárodním meřítku. Snažím se o to, aby
Krmelín byl v oblasti chovu malých přežvýkavců mezinárodním pojmem.
Děkuji za Váš čas vstřícnost a ochotu
problémy řešit. A přejeme Vám, ale i nám,
aby se Vám v podnikání dařilo s co nejnižší
ujmou občanům.
Ing. Renáta Václavková, Ph.D.
– zastupitelka obce

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Začal nám nový školní rok 2019/2020
a my jsme v mateřské škole přivítali nové
děti i jejich rodiče.
Změnou, která stojí za zmínku, je prodloužení provozní doby mateřské školy – a to od 6:00 do 17:00 hodin. Také ve
složení kolektivu mateřské školy nastaly
změny, přivítali jsme dvě nové paní učitelky a jednu novou školní asistentku.
Jako každý rok připravujeme pro děti
spoustu akcí. V letošním roce bude opět

foto Ing. Yveta Kovalčíková

ve spolupráci se ZŠ TGM realizován projekt
Páťáci čtou předškolákům a projekt zaměřený na rozvoj polytechnické výchovy dětí,
který je realizován v dílně ZŠ. Na podzim
vyrazíme s dětmi na výlet na Jarošův statek do Studénky. Na jaře se mohou rodiče
i děti těšit na „Rodinný orienťák“.
Více zatím nebudu prozrazovat, ať se
máte na co těšit!
Bc. Ilona Galiová, ředitelka mateřské školy

Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2019
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení rodiče,
doufám, že jste si s Vašimi dětmi naplno užili léto s tropickými teplotami i monzunovými dešti, dny dál plynou a začíná
nový školní rok, k jehož průběhu Vám
předkládám následující informace:

Harmonogram školního roku
2019/2020 je zveřejněn na
webových stránkách školy na
http://zskrmelin.cz/o-skole/organizace-skolniho-roku/

Pedagogičtí pracovníci školy
Mgr. Dušan Ignačík, MBA
ředitel školy
Mgr. Jarmila Adámková
třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Marcela Vlčková
třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Yvona Voráčová
třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Elizabeth Dostálová
foto MŠ: Bc. Ilona Galiová
třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Romana Tylečková
třídní učitelka 5. třídy
Mgr. Pavla Lejsková
učitelka
Sylva Multanová
asistent pedagoga
Lucie Kretová
asistent pedagoga
Zuzana Bernatíková
vychovatelka 1. oddělení
Barbora Brumovská
vychovatelka 2. oddělení
Sylva Multanová
vychovatelka 3. oddělení
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Žáci
K 1. 9. 2019 bylo zapsáno 85 žáků:
1. ročník – 10 dětí, 2. ročník – 22 dětí, 3.
ročník – 19 dětí, 4. ročník – 20 dětí, 5. ročník – 14 dětí.

Výuka
Výuka povinných předmětů bude probíhat v 1. – 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Naše tvořivá škola (7.
verze), za jehož plnění a návaznost učiva
v jednotlivých ročnících zodpovídají pedagogové školy.
Žáci školy se zúčastní se svými třídními
učitelkami divadelních představení v Divadle loutek Ostrava, vzdělávacích exkurzí do
Planetária v Ostravě – Porubě, Lesní školy
v Ostravě – Zábřehu, programu prevence
rizikového chování pro 1. stupeň ZŠ, celoročních školních projektů Tady jsme doma,
Rozvoj čtenářství, Za starý papír novou
knihu, Škola slaví. Vybraní žáci se budou
školu reprezentovat na sportovních soutěžích a turnajích (přespolní běh, florbal,
vybíjená, kopaná, miniházená, atletický
trojboj).

Volnočasové aktivity:
Florbal, futsal, keramika, flétna, jazyk
anglický – J.B.E. (Středisko volného času
Ostrava – Zábřeh), vaření, mladý vědec,
gymnastika, aerobik, street dance, šachy
(Rytmik Ostrava), karate (M. Zezulková),
atletika (AK SSK Ostrava – Vítkovice), společenské tance (T. Hošek), kybernetika (VŠB
Ostrava), miniházená (TJ Sokol Krmelín),
náboženství (Fara Ostrava – Stará Bělá).
Pravidelná činnost 1. 10. 2019 – 12. 6.
2020, minimální počet 9 – 10 dětí.

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

Krmelínská děcka
ve Strážnici!
Přes Krmelin cesta uzka,
furmani tam nějezďa.
Su tam synci hrubě pyšni,
na děvčata něhleďa.
Pyšní mohou být nejen synci, ale
i děvuchy. Pyšní na naše děti byli i rodiče,
paní učitelka a pan ředitel za vynikající
pěvecké, muzikantské a taneční výkony
na MFF ve Strážnici. Vybraná skupina žáků
naší školy reprezentovala Krmelín a náš
kraj v pořadu k 10. výročí vzniku projektu
„Tady jsme doma“ v pátek 28. června 2019
v areálu strážnického skanzenu.
Půlroční příprava se vyplatila a právem
jsme sklidili „sladké ovoce“ v podobě vel-

kého potlesku, úsměvů, pochvalných hodnocení a hlavně radosti z toho, co se nám
podařilo nacvičit a předvést publiku.
V programu vystoupily také děti ZŠ
a MŠ Doubravník, ZŠ a MŠ Ostopovice,
ZŠ Prachatice a děti folklorního souboru
Lipovjánek ze slováckého Horňácka.
Kromě toho si děti užily úžasné tři dny
plné zábavy, her, kamarádství a neopakovatelných zážitků.
Projekt „Tady jsme doma“ pod hlavičkou Národního ústavu lidové kultury se
úspěšně realizuje ve školách po celém území České republiky. Pomáhá žákům nejen
poznat život a kulturu předků, ale vede je
i k hlubšímu vztahu k místu, kde žijí.
Konstatování „Tady jsme doma“ je prostou odpovědí. Může však být i zdůrazněním, že právě toto je místo, k němuž se
vztahujeme, k němuž náležíme, a současně je v něm i prostor, abychom alespoň
v duchu mohli dopovědět, jaký ten domov
je, co k němu patří a co pro nás znamená.
Právě o tom budou v dnešním pořadu prostřednictvím tradic lidové kultury vyprávět
děti, které jsou spolu se svými učitelkami
a učiteli účastníky stejnojmenného projektu „Tady jsme doma, regionální folklor do
školy“.
Autorka pořadu Alena Schauerová
Příspěvek napsala Yvona Voráčová
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2019
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Foto: Ing. Jiří Černík ml.

Foto Ing. Yveta Kovalčíková

Foto David Ptáček

Foto David Ptáček

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Soutěžní rok 2019 mladých
hasičů.
Oba kolektivy mladých hasičů pokračovaly v seriálu MSL MH 2019. Osmý díl
soutěže proběhl 8.6.od 8.hod. v Hnojníku:
mladší skončili 14. z 19, starší 8. z 20, 9.
kolo téhož dne 8.6. od 12.30 hod. v Lubně:
mladší 12. ze 16, starší 16. z 19 a poslední
soutěž toho týdne, 10.kolo 9.6. od 8.30 hod
v Jistebníku: mladší zde získali 6.místo z 18,
starší 14. z 19 zúčastněných. Liga pokračovala 11.kolem 15.6.2019 od 9.00 hod. v Trojanovicích: mladší 5. z 19, starší 14. ze 20.
Další 12.kolo se uskutečnilo 16.6. v Oprechticích od 10.00 hod.: mladší 6. z 16, starší 9.
z 18. Posledním 13.kolem před prázdninami byla soutěž 22.6.2019 od 9hod. v Řepištích: mladší skončili 4. ze 18, starší 11. ze
19. Kromě toho navštívili další neligové
soutěže v Odrách, Frýdlantu nad Ostravicí, ve Vyšních Lhotách 21.6.2019: mlad-

ší skončili 9 z 11, starší 10. ze 21. A zatím
poslední noční soutěž odběhli v Oprechticích 31.8.2019. V průběžném pořadí ročníku zatím figuruje družstvo mladších žáků
na 9.místě z 18 a starších na 13. místě z 19.
Do konce ročníku MSL MH jim zbývají ještě
dvě kola na Lučině a v Brušperku.

VII. setkání a soutěže parních
stříkaček v Kvítkovicích
V sobotu 15.6.2019 se vypravila menší
výprava z našeho sboru na setkání parních
stříkaček, která bylo pořádána za podpory
Zlínského kraje, města Otrokovice u příležitosti 125. výročí založení SDH Kvítkovice. Po slavnostním zahájení byla otevřena
výstava jak historických parních stříkaček,
tak další historické i nejmodernější hasičské techniky. Odpoledne probíhala soutěž
parních stříkaček v disciplínách - roztopení stříkaček na čas, sražení terčů proudem
vody, plnění sudu atd. Obdivovat jsme
mohli technický stav historických strojů, které
jejich nadšení majitelé
a obsluhovatelé uváděli do činnosti, aby pak
mohli plnit úkoly v dalších disciplínách. Není
to jako nyní, kdy se voda
z cisterny nebo ze stroje
dostane do hadic během
sekund, u těchto historických strojů se počítá
s časem 18-20 minut.
Polínka dřeva, černé uhlí
pod kotlem a vzrůstající
tlak doprovázel typický
pískající zvuk při odpouš-

foto: Lenka Kneblová
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tění páry. Klapavý zvuk při samotném
chodu, známý z lokomotiv poháněných
rovněž parním strojem byl všudypřítomný.
Po nasátí mohla voda proudit hadicemi do
výtlaku ke stříkačníkům, kteří prováděli
samotné srážení překážek. Takhle se kdysi
v dobách minulých hasilo.
V odpoledním programu došlo i na
koupání v blízké nádrži. Večer patřil zábavě u příležitosti výročí. V Kvítkovicich byla
naše skupina za hosty a byla poctěna
výbornou péči od sobotního poledne do
večera i následného rána se snídaní, přesně jako u nově navázané družby.

Výjezd zasloužilých hasičů
okresu FM
Titul zasloužilý hasič (ZH) je udělován v SHČMS těm členům, kteří ve svých
sborech, na různých vyšších úrovních,
počínaje okrskovou, okresní, dále krajské nebo až republikové, dlouhodobě

pracovali pro sdružení, ať již při vedení
organizačních jednotek, z pozic velitelů
preventistů, strojníků apod., dále působili ve vedení vyšších pobočných spolků ve
výkonných výborech, pracovali s mládeží
či se významně zasloužili o hasičské hnutí.
Titul je v současné době udělován 2x ročně v Přibyslavi. Udělení titulu jeho nositeli
je výrazem úcty a nejvyššího ocenění, jaké
se může dobrovolnému hasiči nebo hasičce. Ale ani po skončení aktivní činnosti ve
funkcích, nejsou zasloužilí hasiči mimo
dění. Samozřejmě pomáhají ve sborech
a podílejí se na široké spolkové činnosti.
Mohou se účastnit schůzí okrsku, okresu
a mají možnost radit, svými zkušenostmi
nabytými věkem, mladším. I v okrese Frýdek-Místek působí tzv. Aktiv zasloužilých
hasičů, který pro všechny ZH vytváří další
činnost, oceňuje jubilanty, pořádá setkání,
krátkodobé pobyty nebo zájezdy. A takového zájezdu jsem měl možnost, jako řidič,
foto: Mgr. Romana Tylečková
se zúčastnit. Aktiv ZH okresu požádal veliKrmelínský zpravodaj – číslo 3/2019
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tele obce Krmelín o možnost využít auta
Marcedes Sprinter na plánovaný výlet
zasloužilých hasičů okresu FM, který proběhl dne 29.8.2019, ovšem jinou formou,
než v minulosti hromadně autobusem, ale
dopravními auty sborů. Z našeho sboru
se akce zúčastnili Zasloužilý hasič Novák
František, Zasloužilí hasiči Knebel Vlastimil
a Boček Josef s manželkami a ZH ze Staré
Vsi n. O (br. Janošek). Program zájezdu byl
následující: prohlídka nedávno vybudované hasičské stanice HZS Třinec, pak následovala přeprava do Nýdku, odkud SDH Nýdek zajišťovala pomocí speciální dodávky
a terénního vozu vývoz účastníků k horské
chatě na Čantoryji, kde byla mezizastávka
a odtud stejným způsobem až na vrchol
Velké Čantoryje v nadmořské výšce 995 m
n. m. Na vrcholu je postavena 29m vysoká rozhledna, která nabízí pohled do údolí
polské Wisly. Zdatnější zdolali zbylou cca
500 m část trasy po svých, zbytek měl možnost tímto unikátním způsobem (terénním
autem a dodávkou) rovněž pokořit i tento
poslední úsek k jednomu z vrcholů Slezských Beskyd, kde by se při svém zdravotním stavu vlastními silami již nikdy nedostali. Pro všechny to byl úchvatný zážitek
a největší dík patří SDH Nýdek. Na chatě
Čantoryja byl zajištěn oběd. Po obědě měl
následovat odjezd. Počasí bylo do té doby
velice teplé, slunečné. No po obědě, když
jsme se již měli připravit stejným způsobem dolů, se přihnaly mraky a transport
tak doprovázely provazce vody, blesky
a hromy. Zakončení s občerstvením proběhlo v Restauraci Gutecká Bašta. Akce
byli přítomní jak starosta okresu, tak i starosta kraje SHČMS, což dodalo akci také na
významnosti.

Výšlap do Koníčka
První z uskutečněných větších výšlapů
na kolech se podařilo uskutečnit až napo-
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druhé vypravou do Koníčka ve Vojkovicích.
Trasa už je většinou známá, no pro některé je Urbišova ulice v Řepištích, pověstně
prudká část zkratky od nádraží v Paskově,
která se vyhýbá stoupání po cestě, vražednou a po krátké době slézají z kola, aby jej
nuceně vytlačili nahoru. Zbylá část vedla
k tradiční mezizastávce na přehradě Žermanice. Jaké však bylo překvapení, když
z hráze přehrady nebyl vidět žádný pohyb
na hladině a na dalším známém místě u fotbalového hřiště Lučina, kde býval oblíbený
kemp s občerstvením, zela plocha prázdnotou a opuštěností. Oběd u Koníčka jsme
si v klidu užili. Zpáteční cesta vedla kolem
zrenovovaného splavu u Frýdku- Místku,
kde jsme přečkali další divokou bouřkovou
přeháňku letošního léta.

Požární sport
Dominika Ručková se do dalších kol
českého poháru ve 100m již nezapojila,
ale dařilo se jí v kolektivním soutěžení,
když v dresu SDH Michálkovice na krajském kole v Přerově 15.-16. června 2019

pomohla k jejich suverénnímu vítězství.
V běhu na 100 m zde obsadila 18. místo
(v MS kraji 16.) z celkem 75 účastnic (časy
20,21s a 20,02s), tuto disciplínu Michálkovice opanovaly. I v další disciplíně, štafetě
na 4x100m, nepoznaly porážku, a když si
druhým místem v požárním útoku pohlídaly celkové vítězství a čekal je postup na
MČR.
To proběhlo 30.8.-1.9.2019 v Ústí nad
Labem. V běhu na 100m se ji příliš nedařilo, když obsadila 2.časem až 69.místo z celkem 147 účastnic (1.čas – 48,45s). Ostatním
členkám Michálkovic to šlo ale výborně,
když jim to stačilo na vynikající 2.místo.
Výborně zvládnutou štafetou, kdy skončily
na 3.místě z celkově 17 ženstev, vyvstávala nadějná pozice před poslední královskou disciplínou – požárním útokem. SDH
Michálkovice předvedly bezkonkurenčně nejlepší čas 23,78s ve druhém pokusu s náskokem 1,68 s před 2.družstvem
a v konečném pořadí MČR zaslouženě
vyhrály před Poniklou a Českou Bělou.
Družstvo dospělých se zapojilo, coby
zakládající, do nově vzniklého seriálu
hasičských soutěží, které dostalo název
Liga netradičních útoků, které jakoby vzdoruje formátu zaběhnutých klasický soutěží
v požárním útoku, zpravidla na 2B, na prosté rovince. Úkolem družstva je se popasovat s různě nastavenými pravidly, hadice se
zde různě přepojují protahují překážkami,
obíhají překážky nebo jsou zde další úkoly
i pro větší počet soutěžících členů. První
soutěží byla domácí v Krmelíně, kde obsadili 6. místo z 8 účastníků. Náš kolektiv je
oproti jiným v mírném handicapu, když se
v jeho řadách objevují i ženy. Z dalších soutěží uvedeme jen termín, místo a umístění:
8.6. - Staré Město (5.místo), 20.7. - Nošovice (3.místo), 27.7.2017 - Krásná-Mohelnice
(4.místo), 3.8. - Hukvaldy (6.místo), 17.8. Žabeň a 31.8.2019 - Lhotka (oba Neplatný

pokus). Do konce seriálu jim zbývá absolvovat poslední soutěž v Nižních Lhotách.
MUDr. Petr Jalůvka, který vloni absolvoval 2 závody TFA už má na svém kontě
stejný počet soutěží a další ho čekají. Na
soutěži TFA Metylovice 6.4.2019 skončil
v kat. nad 35 let na 15. místě z 20. Avšak na
soutěži Železný hasič v Hnojníku 13.4.2019
výrazně povýšil, když v kat. 30-40 let skončil na 3.místě z 12, a i v absolutním pořadí
se neztratil vynikajícím 10.místem z celkem 60 závodníků.

Zásahová jednotka
V řadách jednotky jsou nejenom ti členové, kteří absolvují pravidelná školení
velitelem jednotky, mají dobrou docházku
a účast na zásazích, ale i takoví, jež pravidelnost a práce v jednotce přestávala bavit
nebo na ni měli mnohem méně času než
je potřeba. S těmi jsme se museli rozloučit.
Na druhé straně se nedávno do jednotky
přihlásili 2 starší zájemci, které tato práce
přitahovala a byli zařazeni na pozice hasiče a budoucího strojníka, po absolvování
příslušného školení. Kromě těchto byly do
jednotky přibrány také 3 ženy, které asi
nebudou mít ambice účastnit se ostrých
zásahů. Mohou však u nich plnit úkoly při
organizaci dopravy nebo zajištění zázemí při déletrvajících zásazích, připravovat
zajištění náhradního bydlení při hromadných událostech a zajišťovat mnoho dalších potřebných činností. Jsou vybaveny pracovními oděvy a další potřebnou
výstrojí nezbytnou pro práci. I pro ně
samozřejmě platí účastnit se školení jednotky a účast na cvičeních.
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
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2019
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TJ SOKOL KRMELÍN
Oddíl futsalu
V pořadí již třetí ročník fotbalového turnaje VDOLEKOP se konal v sobotu
31. srpna 2019 na hřišti v Dole. Kromě již
tradičního místního futsalového týmu
se do turnaje přihlásilo mužstvo „Smetí“ a mužstvo „Mladí“ a pozvání na turnaj
přijala také stará garda „Staré Bělé“. Týmy
se mezi sebou utkaly systémem každý
s každým. Každý z týmů tedy odehrál celkem 3 zápasy s časovou dotací zápasu 2 x
15 min. hrubého času. Vítězem turnaje se
opět stal tým Futsal Krmelín, který obhájil
prvenství z minulého roku resp. ze všech
předchozích ročníků.
foto: Ing. Yveta Kovalčíková

Konečné pořadí týmu turnaje
VDOLEKOP 2019:
Futsal Krmelín
Stará Bělá stará garda
Smetí
Mladí
Děkujeme všem za účast a budeme se
těšit snad zase za rok.
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Ocenění za dlouholetou
činnost!
Při mezinárodním utkání v házené Česko & Bosna a Hercegovina, byl náš občan
p. Miroslav Vijačka oceněn Českým svazem
házené (ČSH) za práci s mládeží. Jaroslav
Chvalný předseda ČSH mu předal cenu
za klub TJ SOKOL Krmelín „Srdcař klubu“.
Touto cestou bychom mu za klub chtěli
poděkovat i my! Přejeme mu mnoho zdraví a dlouhých pracovních let v klubu.
Poděkování patří i těm, co se účastnili mezistátního utkání a podporovali náš
sport před televizními kamerami. V přímém přenosu ho sledovalo 5 521 diváků,
z toho minimálně 170 přes náš klub.
Na přelomu června a července jsme
uspořádali III. ročník akce „Víkend s házenou“, kterého se účastnilo 36 dětí. Poděkování patří pořadatelům, lektorům i účastníkům, kteří se snažili zdokonalit svou hru.

Rozpis domácích utkání
a turnajů v jednotlivých
kategoriích:
Muži:
22.09.2019
06.10.2019
20.10.2019
27.10.2019

10:30 Krmelín – Trnávka
9:30 Krmelín – Suchdol n/O
10:30 Krmelín – TJ Senice na
Hané
10:30 Krmelín – TJ Sokol
Horka n. M

Starší žáci odehrají nastávající
sezónu turnajovým způsobem
ve 14-ti denním cyklu, domácí
turnaje:
15. 09. 2019 9:00 Krmelín, Pepino SKP
Frýdek-Místek B,
HCB Nový Jičín
22.10.2019 12:30 Krmelín, KH Kopřivnice
B, HCB Karviná B

Mladší žáci hrají stejným
způsobem jako st. žáci:
06.10.2019

11:00 Krmelín, Havířov,
Hlučín

Mini žáci hrají soutěže
turnajovým způsobem:
sobota 21.09.2019 9:00
proti mužstvům Nový Jičín, HCB Karviná
A, HCB Karviná B, Kopřivnice A, Kopřivnice B, Třinec.
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KLUB SENIORŮ
Malé poohlédnutí
za krátkým létem
plným sluníčka
aneb ze života činnosti členů
Klubu seniorů
• Kdo se umí smát sám sobě, má právo
smát se všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
Tohle asi jako důchodcovská „přikázaní“ nevypadá, ale mnozí z nás by si ho
za svou celoživotní a každodenní práci
zasloužili…
• Člověk se narodí „unavený“ a žije, aby
odpočíval.
• Miluj svou postel jako sebe samého.
• Odpočívej ve dne, abys mohl v noci spát.
• Když uvidíš, že někdo odpočívá, tak mu
pomoz.
• Pracuj méně, než kolik můžeš a to co
můžeš, přehoď na jiného.
• Když se Ti náhodou bude chtít pracovat,
sedni, počkej a uvidíš, ono Tě to přejde.
• Když uvidíš, že se někde jí a pije, tak se
k nim přidej a když uvidíš, že se pracuje,
tak uhni, abys jim nepřekážel.
Za námi jsou krásné dva měsíce prázdnin. Pro nás seniory byly prázdninovým
zpestřením pondělky, kdy jsme se v Klubu
pravidelně scházeli a klábosili u kávy.

BOŠOVICE
je jediná ZOO PAPOUŠKŮ v Evropě.
Byla založena roku 2008, neuvěříte, po více
jak čtyřicetiletých zkušenostech s chovem

exotického ptactva! Veřejnosti pak otevřela své brány o tři roky později, v srpnu.
V současné době můžeme v ZOO pozorovat přes 200 kusů exemplářů více než 50ti
druhů papoušků. Byl to prostě papoušků
ráj, pastva pro oči, těch nádherných barev,
těch druhů, Ara, Papoušci šedí, Kakadu,
Amazoňani, ty zobáčky a drápky, ten pískot a ten řev. Když jsme se pokochali krásným prostředím zahrady plné papoušků
a malých jezírek, nikdo si papouška sebou
neodvezl a popojeli jsme dále.
Naší další poznávací zastávkou byl zámek Slavkov, který patří k nejmohutnějším barokním zámkům u nás na Moravě.
Znám je především rezidence rodu pánů
z Kounic. V roce 1805 se tu odehrála bitva
tři císařů. Monumentální barokní zámek
je spjat zejména s rodem Kouniců. V roce
1506 získali slavkovské panství Kounicové, kteří ve 2. polovině 16. století nechali
tvrz přestavět na dvoukřídlí renesanční zámek. Slavkovský zámek patří k nejstarším
dochovaným panským sídlům na Moravě.
Prohlédli jsme si téměř celé první patro.
Zaujala nás Kounicova galerie. Obdivovali
jsme nejcennější zámecká křídla. Stropy
jsou tu vyzdobeny štukami Santina Bussiho a freskami Andrey Lanzaniho. Pozoruhodný byl Sál předků, vyzdobený nástropní freskou představující bohy na Olympu.
Prohlédli jsme si také i oratoř zámecké kaple sv. Kříže. Do podzemí jsme už nešli,
i když nás lákaly zámecké sklepy, spojovací chodby a mučírna. Obdivuhodné byly
především pozůstatky středověké tvrze
řádu německých rytířů. U zámku jsme
procházeli rozsáhlým zámeckým parkem.
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2019
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Viděli jsme několik bazénů a sochařskou
výzdobou Giovanni Giulianiho. Ve spodní
části zahrady jsme zahlédli krásné šestijamkové golfové hřiště. Zastavili jsme se
také u památníku Mohyly míru, který byl
postaven na počest obětí Napoleonovy
vítězné bitvy u Slavkova. Mohyla vznikla
v r. 1910-1912.

Nakonec jsme zavítali do muzea
letecké a pozemní techniky ve
Vyškově.
Muzeum se nachází v areálu vyškovského letiště. Uviděli jsme zde leteckou,
vojenskou techniku a část havarovaných
letadel z 2. světové války. Sbírka je tu velmi
rozsáhlá a patří k největším svého druhu.
Některé typy letadel a vojenské techniky
nadále používá Armáda České republiky.
K exponátům patří stíhací, bombardovací
nebo průzkumná letadla, vrtulníky, vojenská vozidla, tank z 2. světové války, protiletadlové nebo dělostřelecké zbraně, vojenské transportéry a mnoho dalšího. Každý si
tu našel to své, co ho zaujalo.
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Posezení na autodráze
V měsíci červnu, tak jako každý rok,
jsme se sešli na posezení v přírodě na autodráze. Počasí nám přálo. Oheň plápolal,
jiskérky létaly a dřevěné uhlíky rudě hřály.
Opékali jsme tu špekáčky. Po chvíli krásně
voněly, olej občas ukápnul do teplého žáru
uhlíků. Atmosféra byla parádní, samotná
příroda tomu dala správný ráz a kolektiv,
který se zde sešel, měl dobrou náladu,
úsměv na rtech a slunce v duši. Špekáčky,
které jsme si zakoupili na Světlově u Jůlie
byly výborné a všem chutnaly. Takže ještě
k tomu měkký čerstvý chleba, hořčici a …
feferonky by nebyly…, prostě pohodička.
Také jedna štamprlička, k tomu nějaká ta
písnička. Točilo se kolo štěstí, k tomu všemu hráli naši harmonikáři. Naše hudba
a zpěv přilákal projíždějící zvědavé cyklisty.

Léto na kole
22. června pořádali starostové obcí již
tradiční akci s názvem „LÉTO NA KOLE“.
Startovali jsme z hřiště v Hrabové. Trasa
vedla přes Hrabovou, Ostravu – Jih, Sta-

rou Bělou, Krmelín, Novou Bělou, Paskov.
Všude nás čekalo občerstvení a nějaké to
překvapení. Na krmelínském kopci nás
přivítala hudební skupina Zdeňka Janka
a pohoštění z pekařství BOČEK. Kdo dorazil do cíle, do zámecké zahrady v Paskově,
dočkal se koncertu Petry Černocké. Jak
jinak, každý se už těšil na jedno to točené
a na buřtíka. Za Krmelín se zúčastnilo 12
cyklistů, za Klub seniorů 3 členové. Celkem
jsme ujeli 35 km a to vše za doprovodu
Policie ČR.

OPÉKÁNÍ na Benátkách
Tak jsme se nakonec rozhodovali. Otázka zněla: co budeme opékat? Sele, špízy
nebo steaky? Vyhrály steaky krkovička
a kuřecí. Naše pracovité zručné členky pod
vedením Vlasty Kvasnicové napekly výborné koláče. Ty byly jako vždy rychle vyprodány. Točilo se kolo štěstí, hrála hudební
skupina DUO STAR Jiřina a Stanislav Porubkovi, a přesto, že byla letos malá účast,
všichni se dobře bavili, stejně jako pozvaní
hosté z ostatních Klubů, kterých přišlo čtyřiadvacet. Děkujeme jim za to.

V září nás čekají velké oslavy,
50 let založení Klubu!
19. září oslavíme v sále na Benátkách
padesátileté výročí založení Klubu seniorů.
Celkem dlouho jsme pracovali na přípravě a vydání zvláštního čísla určeného pro
naše členy. Almanach je nicméně už na
světě a věříme, že potěší. Dali jsme si s ním
totiž práci. Zajištěna je hudba DUO STAR
a vystoupení z Klimkovic zpestří tento
slavnostní den i samotné posezení. Samozřejmě, pokud Zpravodaj vyjde před tímto
termínem, vás všechny zveme na společnou oslavu.

Smutné rozloučení
30. června oslavila a také v tento den
zemřela ve věku 102 let naše členka, paní
Veronika Golková. Rozloučili jsme se s ní,
vzpomínkou v Klubu, minutou ticha. Ať je
Ti země lehká…
Nikdy neopouštěj domov, bez pusy,
obejmutí a krásných slov.
Svatava Hronová
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2019
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Misijní neděle
Každoročně v říjnu vyhlašuje Svatý
otec Misijní neděli na podporu Papežského misijního díla ve světě. V neděli 20. 10.
2019 se ve mši svaté připojíme modlitbou
a sbírkou na tento úmysl.

ruku i nadále připravenou, třeba ji ještě
budeme potřebovat.“
Svatá Anežka je nejen symbolem české státnosti, ale také odpovědnosti státu
vůči nemocným, starým, sociálně slabým
a vyloučeným a v neposlední řadě symbolem milosrdenství.

Vzpomínka na zemřelé
Na památku všech věrných zemřelých
(dušičky) bude v sobotu 2. 11. 2019 na
krmelínském hřbitově sloužena mše svatá
za všechny naše blízké zemřelé. Přijďte se
s námi za ně modlit.

Výročí posvěcení našeho
kostela – „Krmáš“
Letos oslavíme výročí posvěcení našeho kostela slavnostní mší svatou v neděli
10. 11. 2019.

Výročí kanonizace české
patronky svaté Anežky České
Před 30 lety, v předvečer sametové
revoluce v Československu, byla v Římě
12. listopadu 1989 svatořečena papežem
Janem Pavlem II. česká přemyslovská
princezna, řeholnice a významná osobnost tehdejšího společenského života sv.
Anežka Česká. Svatořečení se v roce 1989
zúčastnilo 10 000 věřících z Československa a krajanů, žijících v exilu.
Její svatořečení bylo spojeno s převratnými změnami konce roku 1989. Pomoc sv.
Anežky krátce před svou smrtí připomněl
prezident Václav Havel, který napsal: „Milá
Anežko, děkujeme Ti za ochrannou ruku,
kterou jsi nad námi držela. Prosím, měj
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U nás v Krmelíně
budeme děkovat za
třicet let svobody
v naší zemi v kostele
sv. Jana a Pavla při
mši svaté
v neděli 17. 11. 2019.

Mše svatá na
Krmelínském kopci
V neděli 15. 9. 2019 jsme se
u příležitosti Svátku Povýšení
svatého Kříže již po šesté sešli
na Krmelínském kopci, abychom společně slavili poutní
mši svatou. Této slavnosti se rádi
zúčastňují také poutníci z blízkého okolí. Velké poděkování patří
manželům Havránkovým, kteří
nám dávají k dispozici svůj pozemek naproti kříže.

Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2019
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Jak jinak než, letošní léto znovu potvrdilo, že příroda má svoje zákonitostí a staré
heslo „poručíme větru dešti“ nikdy neplatilo a neplatí ani dnes. Aktivní zahrádkáři
a příznivci, kteří se věnuji svým zahradám
a zahrádkám to pocítili, ať už zvýšenou spotřebou vody nebo i náročností jejího získávaní. Zajistit dostatek vláhy pro udržení
vegetace, bez rozdílu zda se jedná o zeleninu, ovocné dřeviny nebo květinovou
výsadbu je stále těžší. Vody je málo a stále jí dle vyjádření expertů ubývá. Je drahá
a zalévaní pitnou vodou je přepych. Každý
si řeší svou situaci amatérský sám, různými
způsoby zachytávání dešťové vody, ale ani
to v případě letošního roku mnohdy nestačilo. Dovolím si v této situaci upozornit na
vyhlášený celostátní program z loňského
roku, který takováto opatření dotuje, a který je stále v platnosti. Internetová adresa,
na které je možnost získat podrobné informace je www.destovka.cz.
Z těchto obecných informací přejdu na
konkrétní věci, které v současné době řešíme. Moštování ovoce jsme zahájili v sobo-
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tu 7. září s provozní dobou od 8.00 do
11.00 hod. a podle potřeby ji upravujeme
tak, abychom uspokojili všechny zájemce.
Proti loňsku je letošní sezona méně náročná na množství, takže je zde i menší nápor
na časové odbavení.
V letošním roce jsme už provedli nebo
ještě provádíme některé stavební práce na budově moštárny, jako je výměna
okna v klubovně, oprava střešní krytiny
a v neposlední řadě opravu fasády celé
budovy. Tyto práce provádíme částečně
svépomocí, ale taktéž dodavatelským způsobem v rámci poskytnuté dotace od OÚ.
Pro opravu fasády jsme se rozhodli nejen
z důvodu jejího značného poškození, ale
zejména z důvodů estetických, neboť ta
původní z r. 1974 působila již dosti nevábně.
Oživení spolkového života očekáváme
na podzim, kdy chystáme nějaké individuální akce jako je zájezd na Jižní Moravu
spojený s vinařskou exkurzí, zúčastníme se
společné zahrádkářské výstavy Územního
sdružení v Raškovicích, v závěru roku chystáme taktéž odbornou přednášku spojenou s členskou schůzí.
V letošním roce samostatnou
zahrádkářskou výstavu nepořádáme, šetříme síly pro příští rok.
Informace o dění u nás a bližší
podrobností lze také již získat na
naší nové webové stránce obce
Krmelín pod hlavičkou zahrádkáři
(https://www.krmelin.cz/
volny-cas/zahradkari-krmelin/).
Ing. Jaromír Havránek

VČELAŘI
Hejna švitořících vlaštovek nám oznamují, že léto pomalu končí. Pole jsou již
prázdná, pouze pozdně kvetoucí břečťan
a psí víno svými květy lákají včelky k hostině. Touto dobou mají včelaři spoustu práce. Vždyť nám začíná včelařský rok, podobně jako ten školní. Musíme dobře připravit
naše včelstva na zimní období. Doplnit
zásoby, nahradit odebraný med a provést
ošetření proti parazitům (Varroa destructor). Tento drobný, ale velmi čilý příživník
umí zdevastovat včelstvo rychle a potichu.
Pak včelaři zbydou jen oči pro pláč – včelstvo se vytratí. Letos jsme proto provedli
při ošetřování změnu, abychom zabránili
možné rezistenci na podávaná léčiva.
Jaký byl celkem včelařský rok? Studený a deštivý květen vystřídal horký
nástup června, během kterého mnoho
deště nebylo. Pokud nějaká kapka spadla, vypařila se vzápětí. Louky se měnily ve
vyprahlou pustinu. Na stromech se objevily mšice, které doplnily první snůšku, kdy
včelstva doháněla to, co zanedbala v květnu. Přesto je celková snůška oproti loňskému roku menší. Zatímco loni členové naší
organizace vytočili celkově 5 227 kg medu,

tak letos jsme získali pouze 3 720 kg, což je
cca 70 % výnos.
Rád bych podotkl, že včelstvo během
celé sezóny spotřebuje průměrně 104 kg
medu. Včelař za sezónu vytočí ze včelstva
12 – 20 kg. To je jeho odměna za celoroční
práci, starost a námahu. Loni byl průměr
19 kg/ včelstvo. Letos je to 13 kg/vč.
Loňský rok byl rokem oslav. Pět včelařských nestorů oslavilo životní jubilea ve
zdraví a pohodě. Bohužel se nesešel ani rok
s rokem a tři z nás svůj pohár medoviny již
nepozvednou. Na podzim loňského roku
odešel Walter Komma, v březnu letošního
roku pak Mgr. Kateřina Kůřilová, v červnu
nás opustil navždy uprostřed práce a plný
vitality Štěpán Šimečka.
Celkově naše členská základna stárne.
S přibývajícím věkem zkušenosti zůstávají,
ale sil ubývá. Jedno ze včelařských pravidel
je „vychovávej nástupce svého“. Manželé
Třískovi vedou ve Fryčovicích při ZŠ včelařský kroužek, který navštěvují i děti
z Krmelína. Avšak cesta od žáka po aktivního včelaře je velmi dlouhá. Proto bychom
vás starší rádi pozvali mezi nás. Přijďte, rádi
Vám pomůžeme ve vašich začátcích.
Radek Tříska, Předseda včelařů
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2019
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SKAUTI
Vzpomínka na tábor
Náš letní tábor se konal v době od 14.
do 27. července, už tradičně na Slezské
Hartě. Letos jsme druhým rokem měli
tábor společně s oddílem z Klimkovic, bylo
nás vice než 50. Pro vedoucí to bylo organizačně velmi náročné, skautům však z této
situace vznikla mnohá pěkná přátelství,
která mohou být i nadčasová.
Táborové téma bylo Stavba železnice
na Divokém západě. Tímto způsobem se
vedení oddílů pokusilo zprostředkovat
dětem některé indiánské tradice a seznámit je hravou formou s tehdejší problematikou začlenění původního obyvatelstva
do nové poněkud agresivní společnosti.
Dětem i dospělým se otevřela spousta
možností různých zábavných aktivit, her
a soutěží, které byly prokládány koupáním v přehradě, jízdou na lodičkách, různě
náročnými pochody i testem schopností
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přežít v přírodě. O táborovou kuchyni se
starali v prvním týdnu Adam a Jirka, druhý
týden tým z Klimkovic pod vedením paní
Horníčkové. Až na pár prvních dnů přálo
všem i počasí, takže se tábor vydařil.

Co nás čeká na podzim.
První skautskou aktivitou byl nábor
nových členů na ZŠ. Všichni zájemci o členství v oddíle se mohou dostavit každý
pátek od 16 hodin do klubovny, která je
na konci ulice Starodvorská u lesa. Dětem
je nabízeno mnoho různorodých aktivit,
sportovního i vědomostního charakteru.
Od konce září plánujeme několik akcí
pro neorganizovanou mládež, přesné
termíny budou zveřejněny na vývěskách
a vyhlášeny obecním rozhlasem. Také se
chystáme na tradiční Stínadla, která se
uskuteční 18. – 20. 10. 2019.
Za skautský oddíl Krmelín
Šárka Flámová

foto: Jan Hradil
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30. výročí Sametové revoluce
V letošním roce jsme oslavili 20 let vstupu do Severoatlantické aliance NATO a 15
let vstupu do Evropské unie. Žádné z těchto výročí bychom patrně letos nevzpomínali, nebýt 17. listopadu 1989, kdy studenti vyšli do ulic, aby si připomněli památku
50. výročí uzavření vysokých škol nacisty
v roce 1939. Poté co demonstranti zamířili z Vyšehradu, kde vzpomněli na studenta Jana Opletala, zastřeleného nacisty při
demonstraci v roce 1939, do centra Prahy,
na Národní třídě proti nim zasáhly ozbrojené složky Veřejné bezpečnosti a pluk
Sboru národní bezpečnosti. Způsob zásahu pobouřil celou veřejnost a měl za následek odstartování celé vlny protestních
akcí po celé zemi. Ve veřejnosti se něco
hnulo. Vždyť tentokrát bili naše děti. Snad
poslední kapka přetekla a události dostaly
rychlý spád. Ke studentům se přidali herci a postupně všechny vrstvy společnosti.
Sametová revoluce, na jejímž konci byly
svobodné volby a změna společenského
systému.
V noci z 18. na 19. listopadu bylo
vytvořeno Občanské fórum, do jehož čela
byl postaven Václav Havel, na Slovensku
vzniklo politické hnutí Verejnosť proti
násiliu. Každý den se konaly demonstrace, které vyvrcholily 27. listopadu generální stávkou. 29. listopadu zrušilo Federální shromáždění čtvrtý článek ústavy o
vedoucí úloze KSČ a tím skončila více než
čtyřicetiletá vláda jedné strany. 7. prosin-
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ce 1989 podala federální vláda Ladislava
Adamce demisi, o tři dny později byla ustavena vláda tzv. národního porozumění
v čele s Mariánem Čalfou. Poté prezident
republiky Gustáv Husák abdikoval na funkci prezidenta republiky. Do čela Federálního shromáždění byl zvolen Alexander
Dubček.
29. prosince 1989 byl ve Vladislavském
sále Pražského hradu zvolen prezidentem
republiky bývalý disident, představitel
charty 77 a čelní představitel Občanského
fóra Václav Havel.
V okolních socialistických státech již
probíhaly demokratické změny. Svobodné
volby v Polsku 4. 6. 1989, vyhlášení Maďarské republiky a svobodné volby na jaře
1990, pád Berlínské zdi v noci z 8. na 9. listopadu 1989, v SSSR to byl nástup Michaila Gorbačova do čela Sovětského svazu
v roce 1985. Ten usiloval o zlepšení vztahu
se Západem a přestal zasahovat do politiky
východoevropských satelitů. Všechny tyto
okolnosti, pomohly k sametovosti revoluce, neboť představitelé komunistické
strany včetně prezidenta Husáka, pravděpodobně pod vlivem událostí v ostatních
státech socialistického východního bloku
nerozhodli o násilném řešení situace, jak
tomu bylo v srpnu 1968.
Listopad 1989 přinesl do té doby
nemyslitelné změny. Česká republika slaví
17. listopad jako Den boje za svobodu a
demokracii a Mezinárodní den studentstva
Zpracovala Ing. Yveta Kovalčíková
foto: Jiří Bednář

CHARITA OSTRAVA
DOBROVOLNICKÉ HOSPICOVÉ CENTRUM
Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Výškovice
Dny proti chudobě
v Ostravě 2019
14. ročník aktivit Dnů proti chudobě
v Ostravě proběhne v období 14. - 17. 10.
2019 u příležitosti Mezinárodního dne za
vymýcení chudoby. Pro širokou veřejnost
je na 14. 10. 2019 od 8 h připraveno Ekumenické setkání, ve stejný den od 17 h
panelová diskuse v Centru Pant na téma
„Chudoba a sociální stát“ s Pavlem Fischerem a Liborem Prudkým. Ve čtvrtek 17. 10.
od 17 h proběhne v ostravském hypermarketu Globus vernisáž obrazů „Jak vypadá
chudoba“ studentů Střední umělecké školy v Ostravě.
Dny proti chudobě pořádá Charita
Ostrava, Armáda Spásy s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Kurz pro hospicové
dobrovolníky
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do
Hospice sv. Lukáše. Smyslem práce hospicového dobrovolníka je poskytování
pomoci lidem v závěru života, doprovázení
nemocného a umírajícího člověka. Dobrovolník může nemocnému člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně trávený
čas např. povídání, čtení, hru, doprovod na
vycházku apod.
Dobrovolníky odborně připravujeme,
rozsah školení je 35 h teorie, 20 hodin praxe
a 3 h supervize. Po dokončení kurzu obdrží
účastník certifikát o jeho absolvování.
Pokud byste měli zájem se k nám připojit, kurz pro hospicové dobrovolníky
začíná ve středu 4. 10. 2019 od 16 h.
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Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum, Charvátská 785/8,
Ostrava-Výškovice, (budova Hospice sv.
Lukáše), Mgr. Beata Sikorova, Tel: 599 508
505, 731 625 768, e-mail: hospicove.centrum@ostrava.charita.cz, Web: www.ostrava.charita.cz

Jak pečovat o nemocného
v domácím prostředí a půjčovna
pomůcek
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost
bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat
o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa
se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se
sníženou pohyblivostí, a získáte související
informace ze zdravotní a sociální oblasti.
Naučíte se nemocnému člověku podávat
stravu, tekutiny a léky, provádět osobní
hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také praktické
ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo
využívání kompenzačních pomůcek, které
mohou být nápomocné při naplňování
potřeb nemocného člověka. Kompenzační
pomůcky je možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog
pomůcek a další informace můžete nalézt
na webu Charity Ostrava: http://ostrava.
charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně,
14.00 - 17:00 h v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice.

Na školení se, prosím, přihlaste předem
u Bc. Anny Štefkové, tel. 599 508 533,
mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz. Těšíme
se na Vaši účast!

Výstava obrazů v charitní
galerii G
Pokračující výstava obrazů s názvem
Malování je naše radost autorek Ivy
Matějáskové, Věry Křížové a Marie Gavlovské v charitní galerii G v Charitním středisku Gabriel - komunitním centrum pro
seniory v Ostravě-Zábřehu. Výstava je pří-

stupná veřejnosti každý všední den 8 - 16 h
do 12. 11. 2019. Srdečně zveme.

Charita Ostrava hledá lékaře
a zdravotní sestry pro
hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní
medicíny a zdravotní sestry v lůžkovém
Hospici sv. Lukáše a mobilním hospici sv.
Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu:
ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace na webu http://ostrava.charita.cz/
volna-mista/

PŘIDÁŠ SE K NÁM?
RADOST Z DÁVÁNÍ…
Ochotně a rádi věnujeme pár hodin svého volného času vážně nemocným lidem
v novém a příjemném prostředí Hospice sv. Lukáše.

CO DĚLÁME:
S pacienty si povídáme, čteme knihy, procházíme se, hrajeme společenské hry,
pravidelně zajišťujeme a organizujeme kavárnu pro pacienty atd.

NABÍZÍME:
Kvalitní, bezplatný kurz v rozsahu 35 h teorie a praxe, 3 h supervize.
Po skončení kurzu obdrží každý účastník certifikát.
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2019
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Kominictví
Radovan Polakovič
IČO 74447971, mobil 605 37 97 99

• Kontrola spalinových cest 330 Kč
• Frézování a vložkování komínů
• Čištění komínů a kouřovodu
• Veškeré kominické práce
Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ
- čištění koberců
a sedacích souprav
- půjčování stroje
karcher
- mytí oken
KONTAKTY:

+420 606 363 300
+420 731 490 561
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KRÁLOVSTVÍ LAŠSKÉ a OBEC KRMELÍN

pořádají v sobotu 28. září 2019

10. horolezecký výplaz
na vrchol K1
bez kyslíkových přístrojů
Sraz horolezců v základním táboře ve 13, 59 hodin
v restauraci NA BENÁTKÁCH!
Program výplazu:
14,00 - slavnostní zahájení lašským králem a starostkou obce
14,30 - ostrý start horolezeckého výplazu po trase:
ul. Brušperská, ul. Paskovská, ul. Záhumenní ul. Vodárenská
15,00 - dobytí 2. tábora, aklimatizace před nástupem k boji o vrchol
15,30 - dobytí K 1, pocta vítězům!
16,00 - návrat do Lašske zakladně v restauraci Na Benátkách
16,30 - vyhodnocení výplazu, zpětná aklimatizace

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

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

Obec Krmelín, Beskydská likérka,
Pekařství Boček, Restaurace Na Benátkách

Akce v obci Krmelín
(září - listopad 2019)
Výplaz na K1
28. září 2019 sraz v 13.59 Restaurace Na Benátkách

Kladení věnců k 101 výročí založení
Československé republiky
28. října ve 14 hodin u Pomníku Padlým

Jarmark řemesel
9. listopadu 2019, Restaurace Na Benátkách

Vzpomínka k 30. výročí sametové revoluce
17. listopadu ve 14 hodin u Pomníku Padlým

Rozsvěcování vánočního stromu
29. listopadu 2019 u hasičské zbrojnice

