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Slovo starostky

kož jsme byli úspěšní v získání dotace na
herní prvky, brzy se děti dočkají dalších
prolézaček. Bylo vypsáno výběrové řízení
na dodavatele. Pokud počasí dovolí, budou instalovány ještě letos.

Pumptrack

Vážení občané,
slovy klasika: „Tento způsob léta zdá se mi
poněkud nešťastným“, patrně vystihuje
léto, které jsme letos prožili. Zpočátku nás
potrápily vydatné deště, které jistě přispěly k větším zásobám podzemní vody, ale
následné horké srpnové dny nám do kraje,
později do okresu, navrátily opatření proti
šíření nemoci Covid 19. V září s nástupem
školního roku, kdy jsme se těšili, že opatření pro okres Frýdek Místek budou zrušena, přišla nařízení pro celé území ČR. Ať už
s těmito opatřeními souhlasíme, nebo ne,
vypadá to, že se povinnosti nošení roušek
jen tak nezbavíme. Přes omezení, která
jsme museli zavést i na Obecním úřadě
v Krmelíně, jsme nezaháleli a pokračovali
především v přípravě projektů.

Školní hřiště

Přes všechny překážky, které byly spojeny
s výstavbou školního hřiště, se ho podařilo
úspěšně dokončit a hřiště bude předáno
do užívání škole. Slavnostní předání hřiště
proběhne bez účasti širší veřejnosti.
V nejbližší době by měla začít výměna
dopadové plochy pod prolézačkami. Jeli-
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Studie hřbitovní zdi s kolumbáriem

Mnozí z Vás zřejmě slyší tento pojem asi
poprvé, ale vězte, že se jedná o velmi populární sportovní aktivitu. Na myšlenku
zřídit v obci pumptrackové hřiště nás přivedly děti, které si na haldách hlíny, jež má
obec uskladněny na pozemku U Paleska,
upravovaly terén pro jízdu na kole. Oslovili
jsme odborníky a nyní jsme se posunuli do
fáze projektu.

ve Frýdku Místku, tak snad se brzy dočkáme stavebního povolení.
Projekt chodníku Školní – Kostelní je
v poslední fázi před podáním žádosti o vydání stavebního povolení na stavební úřad.
Projektová dokumentace na ulici Luční
prošla dalším připomínkováním a projektant zpracovává finální verzi.

Hřbitovní zeď s kolumbáriem

Na třetí pokus se podařilo vybrat firmu,
která začne stavět novou hřbitovní zeď
s kolumbáriem. VŘ vyhrála firma VDS
spol. s r. o., s nabídkou 1 299 167 Kč bez
DPH. Kovové prvky byly z výběrového řízení vyňaty, ty bude provádět umělecký
kovář. Od této částky můžeme odečíst 500
tisíc Kč, které jsme získali v rámci dotačního titulu MMR. Tyto prostředky využijeme
na další zkrášlování obecního hřbitova.
Stavba zdi bude probíhat bez toho, že by
byl hřbitov uzavřen, vchod bude umožněn pouze zadní brankou a otevírací doba
bude zkrácena o hodinu – do 19 hodin.

Projektová dokumentace

Projekty chodníků Paskovská, Staroveská
jsou stále na speciálním stavebním úřadu

První jednání o úsekovém měření ve Frýdku

Petice na vyjmutí zpoplatnění
dálnice II třídy D 56

První podpisové archy již byly zaslány na
Ministerstvo dopravy, neboť do konce
září muselo proběhnout připomínkování.
Petici můžete stále podepisovat. Z původních 13ti obcí a městských částí Ostravy
se připojily další obce. Iniciativu starostů
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2020
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Starostové obcí v obci Žabeň

také podpořil náměstek dopravy MSK Jakub Unucka, který dostal 100 % podporu krajských zastupitelů pro vyjednávání
s ministrem dopravy. Proč vůbec petice
vznikla? Silnice D 56 byla původně postavena právě proto, aby odlehčila obcím,
které leží v její blízkosti. Byla svým způsobem obchvatem těchto obcí. Po zavedení
dálničního poplatku se auta opět vrátila
na obecní komunikace a poslední měření
ukázala, že nárůst aut je obrovský. Další
důvody si můžete přečíst v petiční výzvě.
Chtěla bych poděkovat paní Julii Ernekerové a manželům Němcovým, že ve svých
provozovnách umožnili umístit podpisové
archy a všem, kteří zajistili podpisy mimo
stanovená místa.

Úsekové měření

Ať už se vyjmutí zpoplatnění dálnice D 56
povede, nebo ne, nadále probíhají jednání
o možném zavedení úsekového měření na
ulici Paskovské, která je jedinou spojnicí do
Paskova a tím příjezdovou komunikací jak
k dálnici, tak i pro cestu přes obce a zároveň nejvíce zatíženou komunikací III. třídy
v obci. S panem starostou města Paskova,
Petrem Baďurou a náměstkem pro dopravu magistrátu Frýdku-Místku Karlem Deutscherem, jsme navštívili město Valašské
Meziříčí a následovat bude návštěva měs-
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ta Havířov, kde měření rychlosti, v různých
podobách, již funguje. Na základě získaných informací budeme předkládat náš
požadavek na magistrát Frýdku-Místku.
Legislativa neumožňuje, aby měření prováděla obec, ale obce s rozšířenou působností, pro nás právě Frýdek Místek.

foto Yveta Kovalčíková

Foto Yveta Kovalčíková

Opěrná zídka

Letos se podařilo zrekonstruovat opěrnou
zídku na ulici Brušperské. Zídka získala novou podobu a snad vydrží dalších 100 let.
Dle majitelů domu nad zídkou, manželů
Tošenovských, jejichž dům byl postaven
v roce 1920, byla ve stejném roce postavena i zídka. V příštím roce by měla proběhnout oprava v další části ulice Brušperká,
a to výměna zábradlí kolem místního potoka. Projekt se připravuje.

Kanalizace

Vzhledem k neustálému nátoku balastních a dešťových vod do obecní kanalizace, proběhly kamerové zkoušky v lokalitě
Nová Bělá - Pod Myslivnou. V návaznosti na
to, proběhnou další šetření, která prověří
přítoky dešťové vody z rodinných domů,
jež nám zaplavují kanalizační zařízení, a to
nezodpovědnými občany, kteří mají dešťové vody napojené do splaškové kanalizace
a porušují tak Smlouvu o odvádění splaškových vod.

Revize katastru nemovitostí

V srpnu a září probíhaly konzultace občanů se zástupci katastrálního úřadu, který
prováděl v obci revize katastrálního území.
Občané měli možnost vyřešit vše na místě
a věřím, že velká většina z Vás této možnosti využila. Ostatní budou muset absolvovat
tyto konzultace na pracovišti katastrálního
úřadu ve Frýdku-Místku.
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2020
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Získané dotace pro obec
v roce 2020

• Z Moravskoslezského kraje jsme získali dotaci na projektovou dokumentaci
„Chodníky v obci Krmelín – Benátská,
Školní, Světlovská“ - 500 tisíc Kč.
• Z Ministerstva pro místní rozvoj, které uvolnilo další finance pro projekty
v tzv. zásobníku jsme získali dotaci na
akci „Propustek Na Nový svět“, který již
máme opravený. Na této dotaci jsme
získali přibližně 900 tisíc Kč.
• Dále, jak už jsem se zmínila výše, dotace
na herní prvky v obci činí necelých 1,1
mil Kč. Jedná se o lokality u základní
školy, u obecního úřadu a U Paleska.
• Dotace na „Hřbitovní zeď s kolumbáriem“ činí 500 tisíc Kč.
• Když k tomu přičteme dotaci
2 878 743 Kč. na „Protipovodňová opatření v obci Krmelín“, kterou jsme již obdrželi na účet obce, podařilo se letos
získat další prostředky na rozvoj obce.
Zatím jsme nebyli úspěšní k získání dotace na sběrné místo, ale i tam jsme se dostali do zásobníku projektů a je velká šance
dotaci získat.

ale i nezvané návštěvníky v rodinných domech. Buďte prosím obezřetní a všímejte
si podezřelých osob, které se po obci pohybují.
Drzost zlodějů je opravdu neskutečná.
Zloději odcizili v dopoledních hodinách
lavice z modlitebny na ulici Kostelní, kterou jsme nedávno získali do majetku obce,
přímo před zraky občanů. Naštěstí se lavice podařilo získat zpět, a to jen díky naší
„rychlé rotě“, která zloděje chytila. Bohužel
díky liknavosti Policie zloději utekli, ale
„lup“ se podařilo zachránit. Později se ukázalo, že krádež byla „na zakázku“, neboť lavice byly nabídnuty k prodeji na internetu.

Návštěva ministra kultury

Dopravní studie

Dne 10. září k nám přijela tříčlenná návštěva z Ministerstva kultury, včetně pana
ministra Lubomíra Zaorálka, v doprovodu
náměstka Karla Deutschera z magistrátu
ve Frýdku-Místku. Ministr se zajímal o spolkovou činnost, kulturní akce v obci, jak zasáhla koronavirová krize obecní rozpočet
a dění v obci. Nakonec delegace navštívila
obecní knihovnu, za kterou jsme byli pochváleni.

Krádeže

V poslední době jsme zaznamenali nárůst
drobných krádeží, především jízdních kol,
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Studie byla dokončena a na základě doporučení, které ze studie vyplývají, budeme dále zpracovávat jednotlivé projekty,
z nichž jako první je vyřešení situace na
přechodu pro chodce na Světlově – poptávkový semafor pro chodce a jiná bezpečnostní opatření.

Senior obálka

Připomínám, že obálky jsou k dispozici na
OÚ Krmelín, kde si je mohou senioři nebo
jejich rodinní příslušníci vyzvednout. Obálku si mohou vyzvednout i osoby se zdravotním postižením.

Upozornění

S nástupem podzimních měsíců nastává
i čas opadávání listí. Apeluji na všechny
obyvatele Krmelína, aby byli ohleduplní
ke svým sousedům a nepálili listí a jiný
bioodpad na svých zahradách. Obecní
vyhláška přesně stanovuje, za jakých podmínek a v jaké době lze spalovat. Pokud
není opravdu bioodpad suchý, odvezte ho
do sběrného místa, kde bude ekologicky
zlikvidován. Pro převoz si můžete zapůjčit
velké vaky, které Vám usnadní manipulaci
při převozu. Vždy se můžete s obecními
pracovníky dohodnout.

Volby do krajského
zastupitelstva

Ač se někomu může zdát, že krajské volby
nejsou důležité, opak je pravdou, kraj má
ve svém vlastnictví například silnice II. třídy (Bělská, Brušperská) a III. třídy (Paskov-

ská, Kostelní, Proskovická), vlastní nemocnice, školy, divadla, galerie, památky atd.
Kraj poskytuje dotace pro obce i občany,
a jsou to právě krajští zastupitelé, kteří rozhodují o tom, kde budou krajské peníze investovány. Obec Krmelín čerpala z krajského rozpočtu nemalé peníze (např. kruhový
objezd, dotace na projektové dokumentace, kotlíkové dotace aj.) Letos volíme i zástupce do Senátu ČR. Proto přijďte k volbám!

Co říct na závěr?

Doufejme, že situace, jaká byla na jaře tohoto roku se již opakovat nebude, pokud
ano, zvládli jsme to a zvládneme to i nyní.
Přeji nám všem, ať současnou pandemickou krizi přežijeme hlavně ve zdraví, buďme k sobě ohleduplní a užívejte si krásný
podzim.
Vaše starostka Yveta Kovalčíková

foto Yveta Kovalčíková
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ
VOLEB V OBCI KRMELÍN
Starostka obce KRMELÍN

podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách
do zastupitelstva kraje“), a podle ust. § 15
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o volbách do Parlamentu ČR“)

oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se
uskuteční v pátek dne 02. 10. 2020 od
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne
03. 10. 2020 od 8.00 do 14.00 hodin,
případné druhé kolo voleb do Senátu
Parlamentu České republiky v pátek dne
09. 10. 2020 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu dne 10. 10. 2020 od 8.00
do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v suterénu Haly TJ Sokol, ul. Brušperská č. p. 72, Krmelín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice Benátská, Bělská, Brušperská,
Fojtská, Hraniční, Kolmá, Kostelní, Lípová, Místní, Na Brodě, Na Cigánce, Na Mečník, Na Nový svět, Na
Rybníčku, Na Skalce, Na Svahu, Nad
Hvozdem, Paskovská, Polní, Spojná,
Starodvorská, Stará cesta, Školní,
U Paleska, Včelařská, Vodárenská,
Zahradnická, Záhumenní, Za Křížem,
Zdravotní
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ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Hostinci Na Světlově,
ul. Staroveská č. p. 137, Krmelín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Boční, Hajní, Konečná, Krátká, Květná, Lomená, Luční, Lyskova, Na Zátiší,
Nová, Okrajní, plk. Vávry, Proskovická, Příčná, Rovná, Řadová, Slunná,
Staroveská, Světlovská, U Černého
lesa, U Kapličky, U Pískovny, V Březince, Vilová, Výstavní, V Zahradách.
3. Voliči bude umožněno hlasování do zastupitelstva kraje poté, kdy prokáže při
hlasování svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči bude umožněno hlasování do Senátu Parlamentu České republiky poté,
kdy při hlasování prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným
občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Krmelíně dne 09. 09. 2020
Ing. Yveta Kovalčíková, starostka obce

JAK VOLIT?
VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A 1/3 SENÁTU 2020

MÁTE NAŘÍZENOU INDIVIDUÁLNÍ KARANTÉNU NEBO IZOLACI
Z DŮVODU COVID-19?
NE

ANO

Volíte v běžné volební místnosti
jako obvykle

Volíte z auta na stanovišti
(drive-in) v okrese, kde máte
trvalý pobyt

Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,
případně 9. nebo 10. října 2020
(pro 2. kolo voleb do Senátu).

Volíte ve středu 30. září 2020
v čase od 7:00 do 15:00,
případně 7. října 2020 od 7:00 do 15:00
(pro 2. kolo voleb do Senátu).
Adresu stanoviště naleznete
na webových stránkách svého kraje.

Volba do přenosné volební
schránky

Volba do zvláštní přenosné
volební schránky

Pouze ze závažných důvodů (například
úraz nebo dlouhodobá nemoc), které Vám
znemožňují navštívit volební místnost.
Požádejte obecní úřad nebo volební komisi.

Musíte se nahlásit svému krajskému úřadu
na speciální telefonní lince. Telefonní číslo
a termín, do kdy se nahlásit, najdete
na webových stránkách kraje.

Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,
případně 9. nebo 10. října 2020
(pro 2. kolo voleb do Senátu).

Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,
případně 9. nebo 10. října 2020
(pro 2. kolo voleb do Senátu).

Více informací na
www.mvcr.cz/volby

Hlasování na těchto
stanovištích bude
probíhat dne 30. 9.
2020 od 7 do 15 hod.,
a to výlučně
z motorového vozidla, a pouze pro voliče, kteří jsou omezeni
na osobní svobodě
z důvodu ochrany
veřejného zdraví
před onemocněním
covid-19, tedy pro
voliče v karanténě
nebo izolaci.
Tito voliči však
budou moci hlasovat
pouze na tom stanovišti, které je umístěno na území okresu,
ve kterém mají místo
trvalého pobytu.

Tyto
informace
jsou z 20. 9.
2020.
Další mobilní
stanoviště budou
oznámena později.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje dle ust. § 9 odst. 3 zákona č. 350/2020 Sb.,
o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu
v roce 2020, informuje o umístění volebních stanovišť (tzv. drive-inů) na území Moravskoslezského kraje

Pro okres Frýdek-Místek

areál Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., El. Krásnohorské 321, Frýdek,
Frýdek-Místek, GPS 49.41260N 18.21171E

Pro okres Ostrava-město

parkoviště naproti Hlavního nádraží v Ostravě-Přívoze, Wattova 797/17, Ostrava,
GPS 49.8514328N, 18.2693961E:

https://www.msk.cz/cz/vnitro/volby-2020---zrizeni-volebnich-stanovist--150982/
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2020
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Mezi námi
Vážení spoluobčané,
před týdnem začal školní rok 2020/2021.
Co myslíte, těšili se žáci do školy? Vždyť
s některými spolužáky se neviděli téměř čtyři měsíce. Věřím, že spolužáci se těšili nejen na sebe, ale i na vyučující. Přejme
si, aby se nenavyšovaly počty koronavirových onemocnění, děti se přizpůsobily hygienickým nařízením a zůstávaly v třídním
kolektivu. Vždyť učit se doma si již vyzkoušely a jaké to je, vědí dobře i jejich rodiče.
Přejme dětem, aby se do školy těšily a vyučujícím přejme, aby měli hodně síly a trpělivosti žáky naší školy vzdělávat.
17. ročník Jarmarku řemesel byl stanoven na 7. 11. 2020. S ohledem na stávající
situaci jarmark jen plánujeme. Řemeslníky jsme oslovili, do Krmelína se těší, ale…

Naše konečné rozhodnutí včas zveřejníme.
Občané naší obce jsou oprávněně znepokojeni nepořádkem na krmelínském
kopci. Scházejí se tam doslova skupiny
vandalů, které, ač jsou k dispozici odpadkové koše, odpad nechávají rozházený kolem stolů, laviček, taktéž obaly od
jakýchkoliv nápojů zůstanou na místě
mimo odpadkový koš. Krmelínský kopec
má svou historii, své aktivity, za účasti
mnohdy velkého seskupení občanů jednotlivých spolků naší vesnice. Škoda, že
po některých akcích zůstává na místě samém jenom nepořádek. Zamysleme se
nad tím a chovejme se jako slušní občané naší obce. Ten náš krmelínský kopec si
ohleduplnost v tomto směru jistě zaslouží!
Stále hezké dny a radost ze všeho, co může
druhému pomoci, přeje
Ludmila Adámková

Výpis usnesení z 11. zasedání zastupitelstva
obce Krmelín konané dne 6. 5. 2020
Schvaluje:

• schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč (č. j.
286/2020), 200 000 Kč (č. j. 287/2020)
a 150 000 Kč (č. j. 288/2020) na předfinancování výměny nevyhovujícího kotle na pevná paliva za kotel na biomasu
(č. j. 286/2020, č. j. 287/2020) a za kotel

plynový (č. j. 288/2020) a schvaluje uzavření smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
• prominutí pohledávek za 1. pololetí
2020 ve výši 52 tis. Kč k nájemní smlouvě č. 303/2003 z důvodu COVID 19
• Rozpočtového opatření č. 7/2020

Výpis usnesení z 12. zasedání zastupitelstva
obce Krmelín konané dne 24. 6. 2020
Schvaluje:

• upravený střednědobý výhled rozpočtu
Obce Krmelín na rok 2021–2022
• účetní závěrku obce Krmelín sestavenou k 31. 12. 2019
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• bez výhrad závěrečný účet obce Krmelín za rok 2019 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad

Ocenění UWW pro pana

Vítezslava Máchu
V sobotu 19. 9. 2020 jsem měla tu čest zúčastnit se slavnostního předávání ocenění UWW (Mezinárodní zápasnická federace) olympionikovi panu Vítězslavu Mácho-

vi, který byl tímto uveden do
světové síně slávy UWW za své
zásluhy v řecko–římském zápase. Úžasný člověk, „Krmelák“,
který reprezentoval tehdejší
Československo. Jedna z nejvýraznějších postav historie
domácího zápasu, na kterého
může být Krmelín pyšný.
Yveta Kovalčíková
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2020
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Odpadové hospodaření obce
Termíny svozu a zneškodnění objemového
odpadu od obyvatel obce Krmelín
Sobota 3. října 2020 v dopoledních
hodinách, odvoz kontejnerů po 12 hodině

Kontejnery pro sběr
velkoobjemového odpadu
budou rozmístěny na tradičních
místech:
1) ulice Stará cesta
2) plocha vedle prodejny Hruška – před
Sportovní halou v centru obce
3) ulice Na Brodě – před budovou Českého
svazu chovatelů
4) ulice Záhumenní, sjezd na ulici Paskovskou
5) křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za Křížem
6) parkoviště u silnice I/58 vedle Hostince
na Světlově
7) ulice Hajní – před bytovými domy

Přistavení mobilní sběrny na
nebezpečné odpady
V pátek 02. 10. 2020 od 12 do 17 hod.
plocha vedle Hasičského domu
V sobotu 03. 10. 2020 od 8 do 12 hod.
parkoviště vedle Hostince na Světlově

Svoz biologicky rozložitelného
odpadu ze speciálních hnědých
nádob
Poslední svoz v letošním roce je plánován na čtvrtek 26. 11. 2020. Po tomto
datu je vhodné nádoby uschovat a připravit ke svozu odpadu v příštím roce, svoz
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započne opět od začátku dubna. V případě, že tento svoz odpadu již nebudete
v příštím roce potřebovat, je nutné, abyste
obecnímu úřadu tuto skutečnost nahlásili.
Upozorňujeme na skutečnost, že pokud se
odhlášení svozu k pracovníkům obecního
úřadu nedostane a nádobu OZO neodveze, poplatek za svoz bioodpadu (i samotný
svoz) začíná běžet od 01. 04. následujícího
roku – v tomto případě budeme nadále
požadovat úhradu poplatku za svoz bioodpadu.

Informace k otevírací době
sběrného místa na ulici
Zahradnické, Krmelín:
Omezení provozu v období od
1. 11. 2020 do 31. 3. 2021:
pondělí
8 – 9 hodin
sobota
8 – 9 hodin

CO MŮŽEME DO SBĚRNÉHO
MÍSTA ODKLÁDAT:

ELEKTROODPAD (smluvní místo zpětného odběru ASEKOL a ELEKTROWIN)
MALÉ SPOTŘEBIČE: např. vysavače, žehličky, topinkovače, fény, holící strojky, pily,
vrtačky, mikrovlnné trouby, elektrické
sekačky aj.
VELKÉ SPOTŘEBIČE: např. pračky, sušičky,
myčky elektrické sporáky aj.
CHLAZENÍ: např. chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky aj.
ČERVENÉ KONTEJNERY jsou umístěné ve
třech sběrných místech v obci (ulice Za-

hradnická, ulice Staroveská, ulice Stará
cesta), sem patří baterie a drobná zařízení např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony,
elektrické hračky apod.
Dále zde můžete odevzdat veškerou
techniku, která není součástí dohody zpětného odběru: např. televizory, počítačové
monitory, zářivky, úsporné zářivky.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ
ODPAD
Zde můžete dovézt zahradní bioodpad,
který akutně nemáte kam odložit. Rozhodně tato služba nenahrazuje využití nádob
na biologicky rozložitelný odpad u rodinných domů. V prvé řadě, prosím, využijte
kompostéry, nebo již zmiňované bionádoby.

Co můžete dovézt:
TRÁVA
LISTÍ
VĚTVE
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Tato služba nenahrazuje pravidelné přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad, který obec zajišťuje třikrát ročně. Pokud se potřebujete zbavit odpadu mimo
termíny svozu velkoobjemového odpadu,
prosím nejlépe o domluvu předem. Tato je
možná na telefon. čísle +420 730 134 134.
Děkujeme, že budete respektovat otevírací dobu, případně individuální dohody
a nebudete odkládat odpad před branou
sběrného místa.
Starostka obce Ing. Yveta Kovalčíková
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2020
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MATEŘSKÁ škola

foto Vendula Pavlíčková

Máme tu září a s ním nový školní rok. Koncem srpna začaly všechny paní učitelky,
asistentky, provozní zaměstnanci připravovat třídy a zdobit prostory školky. Už se
těšily na všechny děti - nové i ty, které už
znaly z předchozích let. Věříme, že další
školní rok bude vydařený a dětem bude ve
školce stejně dobře jako v minulých letech.
Nový školní rok začal v úterý 1. září 2020.
Pro některé děti to bylo úplně poprvé, pro
jiné poprvé po hodně dlouhých prázdninách. Nováčky jsme přivítali ve třídě
Zelené a Červené, což jsou třídy věkově
smíšené. Děti se učí navzájem si pomáhat,
respektovat se. Jsme velmi rádi, že rodiče
využili adaptační program pro nově nastupující děti - zkrácený pobyt v mateřské škole a postupné zvykání si na prostředí.
„Žluťásci“ jsou již tradičně předškoláci a je jich v letošním roce 28, takže silný
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ročník. Pro předškoláky je i v letošním roce
připraven projekt ve spolupráci se Základní školou TGM Krmelín - „Páťáci čtou
předškolákům“ – zaměřený na rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí. S ohledem na
epidemiologickou situaci plánujeme realizaci ve druhém pololetí školního roku.
Letos máme velké plány s realizací interaktivní výuky v mateřské škole. Od
1. 9. 2020 bude v mateřské škole realizován projekt OP VVV Šablony III., zaměřený na personální podporu a využití ICT
ve vzdělávání.
Aby děti měly i dostatek pohybu, zapojili jsme se letos poprvé do projektu České
obce Sokolské „Se Sokolem do života,
aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se
zvířátky“. Hlavním cílem projektu je motivovat děti ke zdravému pohybu a rozvíjet
tak jejich pohybové schopnosti a dovednosti.

foto Martina Pfefferová

Akcí pro děti chystáme v letošním roce
opět celou řadu – divadla v MŠ, setkání
s ilustrátorem Adolfem Dudkem, výlety,

společné akce s rodiči, tentokrát organizované v přírodě nebo na zahradě. O všech
plánovaných akcích budou rodiče včas infoto Martina
Pfefferová

Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2020
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foto Hana Bestová

formování na nástěnkách a na webových
stránkách mateřské školy.
Také chceme moc poděkovat všem rodičům i prarodičům, kteří nám v minulých
letech pomohli s opravami, poskytli výtvarný a jiný materiál, umožnili nám s dětmi navštívit pekárnu a poznat práci v ní, či
navštívit jejich domov a podívat se na chov
domácích zvířat, nebo svou finanční pomocí umožnili realizovat dopravu na školu
v přírodě, výlet či nákup hraček a materiálů pro děti. Forem pomoci a podpory bylo
mnoho a my si jich opravdu velmi vážíme!
Jsme vděčni za dobrou spolupráci s rodiči, při řešení nejrůznějších problémů i za
jejich podněty a návrhy. Pomáhají nám
zkvalitnit naši práci. Vždy jsem nakloněni
vzájemné komunikaci, která vede k rychlému a efektivnímu řešení nebo k vyjasnění vzniklých problémů. Velmi nám záleží
na tom, aby u nás bylo dětem i rodičům
dobře.
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A kdo se o děti v mateřské škole
stará?

Ve třídě Zelené jsou to paní učitelky Jana
Vaňková a Martina Pfefferová.
Děti třídy Červené mají na starosti paní
učitelky Hana Bestová, Hana Černíková
a Ilona Galiová
Program dětí třídy Žluté připravují paní
učitelky Marie Vašicová, Vendula Pavlíčková a paní asistentka Vendula Kovalčíková.
Výdej stravy zajišťuje paní Olga Blažková a o úklid a čistotu pečují paní Denisa Sasínová a paní Iveta Stolařová.
Ekonomické a administrativní záležitosti spravují paní Simona Venclíková
a Ing. Iveta Kovalová.
Všem zaměstnancům, dětem i rodičům přeji úspěšný start do nového školního roku a především pevné zdraví.
Bc. Ilona Galiová, ředitelka mateřské školy

Foto Bc. Ilona Galiová

foto Bc. Ilona Galiová
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Základní škola
Spaní ve škole

Ve čtvrtek 25. 6. jsme my páťáci přespali ve
škole. Byla jsem strašně šťastná a nemohla
jsem se dočkat
Nejprve jsme ale šli do „Dola“, kde jsme
opékali párky a hráli hry s rodiči.
V šest hodin jsme měli sraz před školou a odnesli jsme si spacáky a karimatky
do naší třídy. Pak jsme šli do „Dola“, kde
hned začal program, který znala jen naše
paní učitelka. Nejprve jsme proti rodičům
hráli logickou hru – museli jsme z hromady
špejlí postavit co nejvyšší věž. Rodiče vyhráli. Další aktivita se mi líbila, i když byla
náročná.
Potom jsme opékali párky. Zahráli jsme
si honěnou a potom jsme vyrazili do školy.
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Ve třídě jsme si nachystali spaní. Já a Markéta jsme ostatním dávaly hádanky – černé
historky. Potom jsme poslouchali audioknihu.
Někteří se ještě vybavovali. Já jsem
usnula asi až o půl druhé. Ráno jsem se
vzbudila kolem páté a ještě asi hodinu
jsem ležela,
Výtečnou snídani nám obstarala mamka od Lucky. Po snídani jsme zase hráli černé historky a povídali si.
Spaní ve škole bylo super!
A. Gembčíková
Foto z přespolního běhu: R. Tylečková
Foto ze školního dne: B. Brumovská
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Školní
hřiště

foto Yveta Kovalčíková
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Před 120 lety

Nedávno jsem se dostala k starým dokumentům týkajícím se naší obce. Při jejich
probírání jsem objevila noviny z 1. července 1900. Když jsem si je začala pročítat, objevila jsem článek s názvem „Dopisy“. Tento
článek se týkal naší obce Krmelín. Rozhodla jsem se podělit se s Vámi, s občany naší
obce, abyste si mohli i vy tento článek přečíst.
Napsala Martina Helísková,
kronikářka obce Krmelín
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Rozhovor s Krmeláky

Nový Zéland
Očima našich občanů manželů Grutmanových
Vážení spoluobčané
vzpomínáte?

V létě loňského roku věděla většina občanů naší vesnice, že Grutmanovi se chystají
navštívit syna, který žije na Novém Zélandu. Opravdu na návštěvě byli, plní dojmů
se šťastně domů vrátili a rádi se ve vzpomínkách k nedávné návštěvě v rozhovoru
s Vámi vrátí.
Vážení manželé Grutmanovi, jak to
všechno začalo?
Na jaře roku 2019 jsme od syna dostali
pozvání k návštěvě této země. Měli jsme
trochu obavy, zda vzhledem k našemu
věku cestu zvládneme, nakonec jsme ale
pozvání přijali. 24. 10. 2019 jsme z Prahy
přes Curych a Singapur po 23 hodinách
letu a vzdálenosti 19 400 kilometrů s časovým rozdílem +12 hodin přistáli v největším městě Nového Zélandu, Auclandu, kde
jsme byli ubytováni v 15. poschodí místního celoproskleného hotelu. Celé tři dny
jsme obdivovali zajímavosti tohoto města – přístav s prohlídkou zachovalých lodí
z dávno minulých období. Lodí jsme navštívili poloostrov Devon Port, kde Robert
Japonce učil nasazovat na háček návnadu
pro lov ryb. Domluvili jsme se jazykem českým, cizinec stále krčil rameny, ale viděl
jsem, že si to opět připravuje svým osvědčeným způsobem, to je špatně.
Dominantou města Auclandu je věž
Skyto Ver s vyhlídkou, vysoká 328 metrů,
je tedy o 4 metry vyšší než známá Eiffelova věž ve Francii. Z vyhlídky této věže
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je překrásný pohled na město. Věž Skyto
Ver podepírá 8 mohutných sloupů, šikmo
zapuštěných do země. Ve městě nás zaujala i prohlídka muzea války i námořnictva
a památník královny Viktorie.
Další den jsme navštívili oblast HAICOURA, kde jsme měli velké štěstí – sledovali
jsme hrátky velryb. Bylo to nezapomenutelné.
Autobusem jsme cestovali do vesnice
ROTORUA – oblast původních obyvatel
Nového Zélandu, Maorů. V něm nás zaujaly
tryskající gejzíry vody. Největší se jmenoval GEJZÍR MAORI a jeho voda tryská až do
výše 30 metrů. Viděli jsme i vystoupení maorské skupiny tanečníků, která nám předvedla bojové tance, doprovázené zpěvy.
Kromě gejzírů jsou v této oblasti i bažiny,
stále bublající a velmi nebezpečné. Rodiny
Maorů využívaly tohoto vřídelního horka
k přípravě jídel, ale jen pomocí důmyslně
vyrobených mříží a podložek. Na tomto ostrově jsme viděli a slyšeli i zpěvy různých
ptáků, včetně ptáka kiwi, který je nočním
ptákem, to znamená, že ve dne spí. Prohlédli jsme si i dávné stavby Maorů, jejich
totemy, výrobky ze dřeva a vše, co připomíná jejich minulost, tradice i kulturu.
Třetí den jsme se turbo letadlem
přemístili přes Cookův záliv do města
BENHEIM, odkud jsme jeli osobním autem
do přístavního města PICTONU, penzionu
syna a jeho partnerky, kde jsme byli vřele
přivítáni. Z penzionu, jeho společenské
místnosti a balkonu byl nádherný výhled

na přístav, včetně lodí, které
tam připlouvaly. Byly to lodě
výletní, například Interslander, i lodě nákladní, především z Číny, které přivážely
zboží a pohotovostně připravené kamiony je rozvážely do různých oblastí Nového Zélandu. Čínské lodě
pak z Nového Zélandu odvážely dřevo, sušené mléko,
ovoce včetně kiwi, jablka,
maso a ovce.
Z PICTONU jsme vždy
na výlety vyjížděli po jednosměrných cestách – serpentinách na vrcholy překrásných skalních útesů
s nádhernými vyhlídkami.
Obdivovali jsme zdravé
lesy, traviny, husté křoviny,
mohutné živé ploty, řeky
s modrou vodou z ledovců
a pohled na záliv.
Výletním vlakem jsme jeli
na západ, do města CHRISTURCH, odkud jsme dále
pokračovali do GREYMOUTHU a sledovali velké farmy
s krávami, ovcemi, jeleny.
Jednotlivé byly od sebe odděleny živými ploty. Sledovali jsme nedozírné sady ovocných stromů a najednou se
před námi objevilo nádherné panorama
zasněžených jižních Alp. Projeli jsme 12 tunelů, a nespočet mostů, nad řekami s průzračnou vodou. Západní pobřeží Nového
Zélandu je velmi nehostinné, ale bohaté
na ryby. Prožili jsme i velkou bouři, na kterou nezapomeneme. Nebudete věřit, ale
v řekách byli nádherní pstruzi, kteří dosahovali délky až 60 centimetrů, mnoho druhů ostatních ryb vhodných na kuchyňské
úpravy. Přátelé našeho syna, kteří bydleli

na západním pobřeží, nás pozvali na návštěvu. Jeli jsme výletním vlakem do města PUNAKALI, kde jsme prožili 3 nádherné
dny s množstvím zážitků, především lovu
rybiček podobným naším mřenkám k prodeji a chytání zmíněných nádherných velkých pstruhů.
Po ukončení návštěvy jsme jeli vlakem
do města GREYMOUTHU, kde jsme viděli
obrovská seskupení tuleňů, kteří se vyhřívali na skalních útesech, nebo byli seskupeni u skalních trhlin. Po návratu do Penzionu Pictonu jsme se věnovali procházkám
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2020
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po okolí, obdchodům a návštěvě restaurací. Stravování je téměř podobno našemu,
ale podává se daleko více zeleniny, bylinek, ryb, mořských živočichů, včetně mušlí.
A nápoje? Pivo půllitru stojí našich 150 korun, to je 10 NZD. Alkohol – prodává se až
od 17 hodin a to jen ve vybraných restauracích, protože licence k prodeji je velmi
drahá. Za celou dobu pobytu jsme neviděli
žádného policajta ani pošťáka, s výjimkou
poštovního kurýra s autem. A jedna zajímavost – velké dopravní prostředky, autobusy a podobně, jezdí na elektrický pohon.
A víte, kolik stála českého občana návštěva
lékaře? Včetně respirátoru 2 250 Kč.
U společného stolu v penzionu byli
hosty i manželé z Českého Těšína. Od
nich jsme se dozvěděli hodně zajímavostí
o zvycích, kultuře a způsobu života místních obyvatel včetně Maorů. Obyvatelé
Nového Zélandu jsou milí, srdeční a přející, tyto jejich vlastnosti jsme pozorovali již
z kontaktů na letištích při mezipřistání. Byli
jsme stále oslovováni, ale pro naši jazykovou bariéru jsme v diskuzi nemohli pokračovat.
Poslední dny pobytu jsme jezdili lodí na
otevřené moře a věnovali se lovu ryb. Mezi
největší zážitky patří ulovení 2 malých žraloků. Jednoho, který měřil 84 cm jsem po
ulovení políbil a vrátil moři, druhého s délkou 112 cm jsem chtěl mít na fotografii.
Nebudete věřit, s jakou silou jsem ho musel udržet a přiznám se, měl jsem i strach.
Vrátil jsem ho také moři, bez políbení. Slováci, kteří byli s námi na lodi, chytili i dravou baracudu, tu si nechal kapitán lodě,
který ji použil jako návnadu k dalšímu lovu
ryb. Kromě žraloků jsem chytil pár velkých
ryb vhodných pro kuchyňskou úpravu.
A opět jsme z lodě pozorovali množství
ptáků, racků i albatrosů.
A ještě dovolte malý přehled zeměpisných údajů o Novém Zélandu. Počet oby-
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vatel je asi 5 000 000, rozloha 268 680 km2,
hlavní město je Wellington, úřední jazyk
je angličtina a Maorština a maorský název
Nového Zélandu je: Země dlouhého bílého oblaku a především Maorové se zasloužili o velkou část kultury této země. Nový
Zéland se rozkládá na 2 ostrovech, severním a jižním, mezi nimi je Cookův záliv,
který spojuje Tasmánovo moře na západě
a jižní Tichý oceán na východě.
Děkujeme, mnohokrát děkujeme synovi
za pozvání. Nečekali jsme, že nás tato země
tolik osloví. Máme tolik zážitků a krásných
poznání, které budou stále s námi. Poznali
jsme zemi, ve které se lidé řídí zákonitostmi přírody a její pokyny respektují. V lidech této země je veliký respekt a pokora.
Jsme velmi vděční, co nám pobyt umožnil,
a přejeme Vám všem, aby možnost uvidět
a srovnávat byla dopřána i Vám.
Vážení spoluobčané, předkládám vyprávění manželů Grutmanových, jejich zážitky
24 dnů na Novém Zélandu. Určitě mají ještě
spoustu zážitků, včetně fotografické dokumentace, ale Zpravodaj má omezený počet
stránek. Grutmanovi si na Novém Zélandu
prožili své vteřiny štěstí – rybář tělem i duší
ulovil žraloka, Františka v době volna vařila
českou kuchyni. A představte si, ani bramborové placky, guláš, knedlíky z bramborového
těsta plněné masem, ale borůvkové knedlíky
z kynutého těsta, pocukrované a přelité máslem, ty chválili všichni, na které se byť malou
porcí k ochutnání dostalo.
Vážení manželé Grutmanovi, jménem
všech, kteří Vaše vyprávění budou číst, děkuji
za čas, který jste vzpomínkám věnovali a ze
srdečnosti syna se opravdově radujte. Všemu
co je před Vámi, přeji hodně zdaru, Vám hodně zdraví a opatrujte se.
Bylo mně ctí Vaše vyprávění poslouchat.
Vyprávění naslouchala a vše zaznamenala
Ludmila Adámková.

Svaz zahrádkářů
Vážení přátelé zahrádkáři
a příznivci
Blíží se nám konec zahrádkářské sezony
a jsme v období, kdy sklízíme nebo jsme
již sklidili výsledky našeho snažení a bilancujeme, jaký byl ten letošní zahrádkářský rok a jaké
poznatky nám přinesl.
A ten letošní byl skutečně
zvláštní, jednak z hlediska
celospolečenské situace,
kdy jsme museli a dosud
čelíme
nepříjemnému
období celosvětové koronavirové
pandemie.
Tato situace silně ovlivnila veškerý spolkový život
na všech úrovních. Věřím,
že jste toto období přežili
ve zdraví a že Vám k tomu
pomohla i zahrádka. Práce
na ní v tom nejkritičtějším
období mohla být současně i myšlenkový relax od toho, co jsme během letošního jara a léta prožívali a co nám
v mnoha případech zcela změnilo zažité
zvyklostí domácího i nejbližšího prostředí.
Současně nám dávala možnost oprostit
se od negativních informací, kterými nás
denně 24 hodin zahlcovala veřejnoprávní
a jiná media.
Rozmary počasí, které nás každoročně
trápí a mají každý rok jinou podobu nás
samozřejmě také neminuly. Na jaře nás
potrápily pozdní toulavé mrazíky, v dubnu jsme se potýkali s extrémním suchem
až konečně v květnu přišly vydatné srážky,
které dokázaly aspoň částečně vyrovnat
srážkový deficit minulých období a umož-

nily, aby letošní úroda zejména ovoce po
totální propadu v loňském roce byla odpovídající. Současně sklízíme to, co se nám
podařilo vypěstovat. Jako zahrádkáři můžeme intenzívně zapracovat na posílení
svého imunitního systému a to není málo.
K dispozici je spousta dosažitelných a osvědčených
rostlin, které nám odborníci doporučují. Za všechny je možno jmenovat třeba rakytník, aronii, zimolez
kamčatský, zahradní borůvky, rajčata nebo i jakékoliv ovoce, jablečná šťáva
a spousta dalších, které
většinou známe, máme
ověřené a které naše tělo
dostanou do potřebné
kondice. Navíc je máme
čerstvé přímo ze zahrádky
a máme jistotu, že chemie
je tam jenom tolik, kolik
jsme si ji tam sami dali.
Závěrem se chci zmínit o výstavě ovoce
a zeleniny, která v době vydání tohoto čísla zpravodaje právě probíhá (26–27. září).
Tam máme všichni možnost presentovat
výsledky našeho snažení tím, že předvedeme svoje výpěstky ať už zeleniny, ovoce či
květinovou výsadbu. Bez těchto příspěvků by celá výstava neměla žádný smysl
a opodstatnění. Výbor zahrádkářů děkuje
všem, kteří se na uspořádání výstavy podíleli jak přímou účastí na její přípravě, tak
poskytnutím jakéhokoliv exponátu svého
výpěstku.
Krmelíně 3. 9. 2020
Za výbor ZO ČZS zpracoval : Ing. Havránek
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2020
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Senioři Krmelín
Člověk musí zestárnout, tedy mít za sebou dlouhý život, aby mohl dojít k poznání, jak je život krátký.
Po průběžném uvolňování koronavirové krize jsme opět zahájili své aktivity
v klubu. Koncem května to bylo škvaření
vaječiny na terase Obecního domu. Začali
jsme se scházet každé pondělí při kávičce.
Všem chybělo si popovídat o běžných starostech či radostech. Předsedkyně nás jako
vždy seznámila se zajímavostmi ze světa
i domova. Pro zasmání přidala i pár vtipů.
V květnu jsme také položili kytici k pomníku padlých.
Všem jubilantům jsme i v karanténě posílali přáni s dárkem do schránek. V polovině června jsme v areálu u motokár opékali
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špekáčky. Akce se zúčastnilo 40 členů. Počasí nám přálo, takže opékáni se vydařilo
a členové se spokojeně rozcházeli až po 18
hodině.
Před začátkem prázdnin jsme v klubu
oslavili také konec školního roku a to dvěma scénkami. Nejdříve vystoupily žačky
1.A s přednesem básniček z abecedy. Poté
následovala scénka z maturitní zkoušky.
Vystupovali naši členové a to paní Libuše Havránková, paní MUDr. Jana Kolářová
a pan Jaroslav Holboj. Představení mělo
úspěch. Hostem v klubu byla také paní starostka Ing. Yveta Kovalčíková.
Předsedkyně také navštívila členy klubu, kteří ze zdravotních důvodu nedocházejí na akce seniorů, aby je informovala
o dění v klubu.

Z důvodu koronaviru
jsme
v letošním roce
nepořádali žádné
zájezdy.
Finance jsme vrátili
obecnímu úřadu.
Obecní úřad tyto
peníze použije na
obnovu kuchyně
v klubu. Všichni
členové se již na
novou
kuchyň
těší.
Existuje jen jediný prostředek,
jak se cítit dobře:
musíme se naučit
spokojit s tím, co
máme.
Antonín Vavrečka

Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2020

31

Skautské léto
Jelikož nám skautům, štěstí poslední dobou kvůli koronaviru moc nepřálo, všichni jsme se hodně těšili na blížící se termín
tábora. Tento rok se uskutečnil na již tradičním místě u Slezské Harty, ve dnech
2. 8. –15. 8, a vedoucí už od zimy pilně pracovali, aby dětem udělali tábor co nejhezčí. Ačkoliv jsme museli dodržovat určitá
nová pravidla a opatření, jenž to vedoucím
poněkud ztížila, nakonec všechno úžasně
zvládli a užili jsme si ho bez jakýchkoliv
větších změn. Účastníci spali v luxusních
stanech s podsadou a vedoucí se pro změnu ubytovali ve dvou velkých teepee. Tábořiště obsahuje i sprchu s teplou vodou,
takže se rodiče nemusí bát, že by se jim jejich milované dětičky za celých čtrnáct dní
neumyly čistou vodou a mýdlem. :)
S vodou se však zdaleka nesetkáváme
jen ve sprše. Naším hlavním zdrojem zábavy je bez pochyb sama Harta. Od vodáckého oddílu máme zapůjčené pramice i s příslušným vybavením, takže se hodně her
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odehrává také na vodě, či na jiném břehu
nádrže. Skoro každý den jsme také využívali možnosti se ve vodě vyřádit a řádně se
zchladit. Někteří odvážlivci se také vrhli do
plnění takzvaného otužování, a tak si každé ráno chodili zaplavat do nemilosrdně
ledové vody.
Už příjezdový den se děti u slavnostního, zahajovacího ohně dozvěděly netrpělivě očekávané téma tábora. Celý se totiž
tentokrát nesl v duchu Hobita. Děti si dokonce ušily i vlastní, malé hobití hábity. Netrvalo ani den, a už byly pohlceny atmosférou, která na táboře vládla po celou dobu
jeho trvání. Úžasné masky, skvělé kostýmy
a scénky…
Na začátku tábora se naši malí Hobiti
rozdělili do třech týmů, a v těch pak proti sobě celý tábor soutěžili. Měli jsme tým
Mylášků, v druhém týmu se pojmenovali Glumíci, a v tom třetím byli Vystrašení
Pytlíci. V tomto pořadí se nakonec umístili i v celotáborovém bodování. Odměnou

jim všem byly hodnotné ceny a bouřlivý
potlesk.
V kuchyni nám vařil Lasička, společně
s Jirkou Šindelem a Honzou Maitnerem,
a musím říct, že jídlo bylo tento tábor obzvláště vynikající. Musím je moc pochválit.
Například jsme si pochutnali na moc dobrých palačinkách, nebo tortilách, či bramborových plackách, které byly k obědu. :)
A to je jen zlomek z dobrot, kterých nám
uvařili.
Část našich nováčků i odrostlých světlušek a vlčat tento tábor také skládali svůj
slib. Všichni prošli zkouškou na jedničku,
a tak jsme je mohli pustit rovnou ke slibovému ohni, kde řekli své slavnostní „Slibuji“.
Po tomto táboře už máme o tři světlušky, jedno vlče, dva skauty a jednu skautku
v oddílu více. A jsme na ně náležitě pyšní. :)
Část vedoucích také měla šanci tento
rok složit roverskou zkoušku. A také u nich
mohu pyšně prohlásit, že ji všichni do jednoho zvládli.
Plnily se také různé výzvy a odborky.
Jednou z nich byla například výzva s názvem Tři orlí pera, jenž úspěšně zvládli naši
čtyři vedoucí. Každý z nich, sám za sebe
zvládl 24 hodin nejíst, dalších 24 hodin neKrmelínský zpravodaj – číslo 3/2020
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mluvit, a také si vyzkoušet jeden celý den
o samotě daleko od tábora, kde je nesměl
nikdo spatřit. Osobně můžu říct, že pro mě
to byla výzva velká, ale o to víc jsem ráda,
že jsem překonala sama sebe a výzvu zdárně splnila.
Na táboře se toho děje hodně, a tak je
lepší, když si jej zažijete na vlastní kůži.;)
Na závěr chci ještě dodat, že 4. 9. začaly schůzky. Vítán je každý :) Více info je na
webu. Těšíme se na vás.
Karolína Jarolímová
Foto Jan Hradil
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HASIČI Krmelín
Spolkový život

Omezení společenského, spolkového
a sportovního života a doba, kdy se různě
měnily podmínky pro pořádání hromadných akcí, pokračovaly i v dalším období
včetně prázdnin. I když děti nechodily, s výjimkou individuálních návštěv, do školy,
mohla probíhat příprava alespoň ve sboru.
Dětské kolektivy se po zrušení všech soutěží včetně MSL mládeže zaměřily pouze
na cvičení požárního útoku a navštívily několik pohárových soutěží, proběhnuvší za
přísnějších hygienických a organizačních
opatření, ať již použitím desinfekcí a dodržováním odstupů, tak startem v přesně stanovený čas, aby se doba pobytu družstev
na soutěži co nejvíce zkrátila.
V uplynulém čase družstva absolvovala soutěž v Oprechticích, kde mladší žáci
dosáhli těchto časů: LProud 27,300 s a PP
27,761 s a umístili se na 11. místě z 15
družstev a starší žáci: LP 18,405 s a PP
17,997 s a skončili na 6. místě z 15 družstev.
Daleko lepšího výsledku naše družstva docílila na noční soutěži 25. 7. 2020 ve Vyšních
Lhotách, kde mladší žáci dosáhli časů: LP
19,937 s a PP 18,218 s a obsadili 5. místo ze
14 družstev, ale nejlépe se zde vedlo starším žákům s časy: LP 14,155 s a PP 14,505 s,
kdy v konkurenci 19 družstev celou soutěž
vyhráli. Na fotografiích po soutěži ve Vyšních Lhotách jsou vyobrazeny družstva
starších se získanými poháry, jedním do
trvalého držení a dvěma putovními, kdy na
jednom z nich bude umístěna destička se
soupiskou družstva, a družstvo mladších
žáků. Vedoucím mládeže ve sboru je Petr
Edelsberger (bez vyobrazení), k ruce mu
jsou další kvalifikovaní vedoucí Jiří Bednář,
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člen SDH Jistebník, který se s ním výraznou
měrou podílí na vedení družstev mládeže
(vzadu vpravo) a dále Christianne Havránková (bez zobrazení), Radka Bednářová (na
fotografiích vlevo) a Martina Doležalová
(na fotografii uprostřed). Na další soutěži
v Odrách starší žáci s časy LP 20,234 s a PP
20,400 s obsadili 4. místo z 12 družstev.
V dalším období je čekají např. soutěže
v Klimkovicích noční, Velkých Albrechticích, Pržně a také Petřvaldu, Lučině, Bruzovicích a Brušperku. Ještě v úvaze je soutěž
v Petřvaldíku.
K podpoře sportovních družstev mladých hasičů se i v letošním roce podařilo
zajistit dotaci z MŠMT Program Můj KLUB
2020, z níž bude pořízen materiál pro požární útok: rozdělovač, savice, klíče k savicím, proudnice, přilby a případně překážky
k útoku CTIF nebo k běhu 60 m s překážkami a dále se z nich budou vyplácet dohody
za vedení kolektivů a cestovné k zajištění
dopravy na tréninky a soutěže, které nepobere nově pořízený dopravní automobil
Ford.
Sezóna družstva dospělých se rozbíhala podobně zvláštně, plánované soutěže
se pořádaly jako nesoutěže, případně bodované tréninky. Po třech odběhnutých
soutěžích je družstvo společně s dalšími
dvěma družstvy na 3. místě, celkově je
v plánu odběhnutí až 8 kol. Družstvo bylo
doplněno dalším členem, který se může
výhledově zapojit i do zásahové jednotky.
Soutěžím TFA se v našem sboru věnuje
třetím rokem Petr Jalůvka, který se kromě
svého hlavního zaměření v triatlonech,
pokouší v těžké konkurenci namakaných
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a ostřílených harcovníků vybojovat pro
sbor co nejlepších výsledků. Ve druhém závodě Prajzské 22. 8. 2020 v Bobrovníkách
v kategorii nad 35 let se umístil na 7. místě
z 11 závodníků. Do konce sezóny plánuje
i další soutěže TFA, které jsou letos zařazeny do poháru MSK v TFA.
V hasičském domě bylo dokončeno
přemístění materiálu do skladu a vybavení
spodní kuchyně a v jedné polovině půdy
byl uspořádán další materiál do regálů.
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Plánované akce, které byl představeny
pro letní období rovněž neproběhly, při
pořádání nadcházející slavnosti obce budeme spolupracovat jak organizačně, tak
např. přípravou jídla.
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

Představení výjezdové
jednotky sboru
dobrovolných hasičů
obce Krmelín

Obec je povinná ze zákona (č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 1 písm. a)) zřídit
v samostatné působnosti jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce. Jejím úkolem
je provádět hašení požáru a záchranné
práce při živelných pohromách (povodně,
větrné smrště apod.) a jiných mimořádných událostech a plní ve svém územním
obvodu další úkoly v oblasti ochrany obyvatel (evakuace, varování, nouzového přežití obyvatel apod.)
Často bývá záměna pojmu „jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

(JSDH)“ a „Sbor dobrovolných hasičů“
popř. „Hasičský sbor“. Jednotka SDH obce
je organizace zřizovaná obcí a je obcí plně
zabezpečovaná po finanční i materiální
stránce, řídí se zákonem o požární ochraně
(viz PO). Kdežto Sbor dobrovolných hasičů nebo Hasičský sbor je zpravidla název
základní organizace občanského sdružení,
tato organizace se řídí zákonem o sdružování občanů.
V obci Krmelín je zřízena kategorie jednotky JPO III/1. Což znamená, že se jedná
o jednotku sboru na bázi dobrovolných
hasičů (na rozdíl od profesionálních hasičů
HZS nebo podnikových hasičů ve firmě), se
zajištěním jednoho výjezdového družstva
o minimálním stavu 1+ 3 (velitel a tři hasiči), s územní působností (zásahy na území zřizovatele – obce Krmelín, tak i mimo
vlastní obec na žádost operačního střeKrmelínský zpravodaj – číslo 3/2020
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krajským operačním střediskem hasičského záchranného systému. Svolávání členů
hasičů funguje na systému AMDS, kdy je
každý člen jednotky evidován a v případě
potřeby mu je doručeno na mobilní telefon volání s počítačově vygenerovanou
mluvenou datovou větou o vyhlášení poplachu, druhu události, adrese a výjezdové
technice. Veliteli je navíc doručena SMS
s informací, tak aby se dala použít i pro
pozdější přečtení např. cestou k zásahu.

Jednotka SDH není jenom
o plnění výjezdových zásahů.

diska) v obci zpravidla nad 1000 obyvatel.
K tomu je v obci určena technika dvou výjezdových automobilů:
- CAS 20 / 4000 S2R Tatra Terrno – cisternová automobilová stříkačka o výkonu
čerpadla 2000 l za minutu a objemu
hasiva - voda 4000 l, určena převážně
pro hašení požárů a vybavena pro zásah
na technické pomoci,
- DA 15 Mercedes – Benz Sprinter – dopravní automobil určený na převoz
max. 9 osob a základního hasičského
vybavení vč. přenosné stříkačky FOX
Rosenbauer o výkonu 1500 l za minutu.
V obci Krmelín je v současné době splněna povinnost nadlimitního minimálního
stavů hasičů 22 členů (3x velitel, 7x strojník
a 12x hasič) oproti celkové zákonné povinnosti 12 členů. Jednotka má za povinnost
vyjet do 10 minut od vyhlášení poplachu
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Zákon o PO ukládá za povinnost zřizovateli obci – obecnímu úřadu Krmelín, ji zabezpečit po stránce materiální, technické
a finanční. To znamená, aby jednotka PO
v obci byla akceschopná výjezdu. Akceschopností jednotky se rozumí připravenost sil a prostředků jednotky k provedení
zásahu:
Organizační – kdy počet hasičů a jejich
vnitřní organizace umožňuje uskutečnit
výjezd;
Technická – jednotka má připravenou
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany (funkčnost, kontroly, revize…);
Odbornou – vyškolení hasičů je na
úrovní potřebné zásahu a umožňuje to
i jejich zdravotní kontrola a stav.
Tyto všechny úkoly v jednotce dozoruje
velitel jednotky, který je jmenován a odvoláván starostkou obce. Zajišťuje pravidelné
školení v prostorách hasičské zbrojnice pro
hasiče, jak teoretické (zákony, instruktáže,
normy znalostí.) tak praktické (s technikou,
manuální zručnost, dovednost, samostatnost). Kontroluje povinnou administrativu
u jednotky SDH (platnost zdravotních prohlídek členů, dodržování period najetých
kondičních jízd strojníků, termínů školení,
kontrol STK automobilů apod.).

U jednotky SDH je každý člen – hasič
vybaven osobními věcnými a ochrannými
prostředky. Jedná se o zásahový třivrstvý
oblek chránící proti ohni i mechanickým
poraněním, hasičskou přilbu se svítilnou
a integrovanou ochranou očí, pracovní
rukavice, nomexovou kuklou, staničním
pracovním stejnokrojem, tričkem a dalšími
věcmi.
Vybavenost požární techniky je vlivem
zajištění obecního úřadu Krmelín na velice dobré úrovni. Jednotka disponuje 9 ks
dýchací techniky a 16 ks náhradních tlakových lahví na vzduch umožňující zásah
v zakouřeném, toxickém prostředí, motorovou pilou, rozbrušovací pilou, přenosnou stříkačkou, ponorným i plovoucím
čerpadlem, technickými prostředky určených pro likvidaci bodavého hmyzu, zdravotnickým materiálem a spoustou dalších
pro provedení nejrůznějších zásahů.

Z výše uvedeného vyplývá, že zřizování
jednotky SDH v obci je vcelku administrativně, finančně a organizačně náročný proces. Pro členy vykonávající činnost v jednotce bez nároků na mzdu a při skloubení
se svým hlavním zaměstnáním je velice
složité tak i časově náročné. Dá se říct, že
k provedení jednoho výjezdu je potřeba
splňovat kritéria výjezdu (zdravotní posudek, aktuální stav člena) jednotlivých členů, finanční náročnost nákupu osobních
certifikovaných prostředků pro každého
z hasiče, zainvestování do technických
prostředků, spoustu odškolených hodin
odborné přípravy, trénování výcviků, údržby techniky, její servisování, úklidu apod.
proto, aby byla občanům poskytnutá základní možnost na bezpečí a ochranu v potřebné míře a včas.
Ing. Lukáš Jarecký, velitel jednotky SDH
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2020
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TJ SOKOL Krmelín
Prázdniny utekly jako voda a my se znovu v plné síle vracíme do tělocvičny ke svým
oddílům a zájmovým sportům. Oddíl házené již svou soutěžní sezónu začal a koncem
října ji zahájí i oddíl futsalu. Pro příznivce a fanoušky těchto sportů uvádíme podzimní
rozpisy zápasů.

Rozpis domácích zápasů házené Rozlosování zápasů oddílu
futsalu
Datum

Část

Hosté

02. 09. 2020 18:00 Č. P. mužů

SKH Polanka n.O.

06. 09. 2020 12:00 MSL ML. DOROST

HC Hlučín

06. 09. 2020 13:45 MSK_OLK ST. ŽAČKY TJ Sokol Karviná
06. 09. 2020 15:30 MSK_OLK MUŽI

Sokol Horka n. M.

13. 09. 2020 09:00 MSL ML.DOROST

Klub házené
Vsetín

13. 09. 2020 11:00 MSK_OLK MUŽI

SK Žeravice/
Dřevohostice

13. 09. 2020 13:00 MSK_OLK ST. ŽAČKY SK Žeravice /
Velká Bystřice
27. 09. 2020 09:00 MSL ML. DOROST

SK PEMA Opava

27. 09. 2020 11:00 MSK_OLK MUŽI

SK Droždín

27. 09. 2020 13:00 MSK_OLK ST. ŽAČKY TJ Sokol Poruba A
11. 10. 2020 09:00 MSK_OLK ST. ŽAČKY TJ Sokol Kostelec
n.H. - HK
11. 10. 2020 11:00 MSK_OLK MUŽI

T.J. Sokol Klimkovice

18. 10. 2020 14:00 MSL MLADŠÍ ŽÁCI

TJ Sokol Ostrava

18. 10. 2020 16:00 MSL MLADŠÍ ŽÁCI

KH Kopřivnice B

25. 10. 2020 10:30 MSK_OLK MUŽI

TJ Lokomotiva
Suchdol n.O.

14. 11. 2020 09:00 MSL MLADŠÍ ŽÁCI

Pepino SKP
Frýdek-Místek B

14. 11. 2020 11:00 MSL MLADŠÍ ŽÁCI

TJ Slovan Havířov

15. 11. 2020 09:00 MSL ML.DOROST

THA Martin

15. 11. 2020 11:00 MSK_OLK MUŽI

Házená Paskov

15. 11. 2020 13:00 MSK_OLK ST. ŽAČKY DHK Zora
Olomouc A
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1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo

30. 10. 2020 SK Krmelín - FU Kopřivnice
06. 11. 2020 Top Dogs Nový Jičín - SK Krmelín
13. 11. 2020 Ferram Opava - SK Krmelín
20. 11. 2020 SK Krmelín - FC Smíšené 2003 Fulnek
27. 11. 2020 SK Krmelín - AC Gamaspol Jeseník B
04. 12. 2020 Malé Hoštice - SK Krmelín
11. 12. 2020 SK Krmelín - FC Oskarol Orlová
18. 12. 2020 SK Krmelín - VŠB TU Ostrava
08. 01. 2021 USK Ostrava - SK Krmelín
15. 01. 2021 SK Krmelín - Beach Boys Odry
22. 01. 2021 Baracuda Jakubčovice - SK Krmelín

Pozn.: Termíny venkovních zápasů ještě nejsou oficiálně potvrzeny jednotlivými kluby.
Domácí zápasy se opět odehrají ve sportovní hale v Brušperku vždy v pátek od 19.30 h,
kromě prvního zápasu s FU Kopřivnice, který
se odehraje v hale VŠB v Ostravě-Porubě.
Ale ani o prázdninách jsme nezaháleli.
Školní rok jsme ukončili tradiční krmelínskou poutí:

Krmelínská pouť

Ve dnech 26.–28. 6. 2020 jsme ve spolupráci s obcí a s agenturou Brooklyn uspořádali
tradiční Krmelínskou pouť.
Pořadatelé ve spolupráci se zastupiteli
obce se dlouho rozhodovali, zda uvedenou akci uskutečnit i v nelehkých současných podmínkách. Nebylo jednoduché
ve stále se měnících pokynech hygieniků
a vládních nařízení předpovídat, jaká ome-

zení budou pro daný termín a naši lokalitu platit. Po zjištení posledních aktuálních
pokynů Krajské hygienické stanice pro
okres Frýdek-Místek bylo rozhodnuto o realizaci akce, což znamenalo prodiskutovat,
připravit a zorganizovat nejen vlastní program, ale také zajistit podmínky, za jakých
se celovíkendová akce v souladu s nařízeními uskuteční.
Vlastní víkendový program byl zahájen
pátečním pouťovým karnevalem, kterému
zpočátku vůbec nepřálo počasí se silným
větrem a deštěm. Přes tyto nepříznivé
povětrnostní podmínky se prostranství
hřiště brzy po zahájení zaplnilo. Za skvělé
hudební produkce skupiny HEC se všichni
účastníci dobře bavili.
Program v sobotu pokračoval od 14 hodin exhibičními zápasy v házené. Krmelínským házenkářům byli soupeři družstva
z Paskova, Klimkovic a Bohumína. Počasí
se na zbytek víkendu již umoudřilo, což

přispělo k velmi pohodové atmosféře zápasů. Po setmění, v souladu s plánovaným
programem, následovala produkce letního kina, za jehož dotaci bychom chtěli
poděkovat vedení naší obce. V letošním
roce byl vybrán pro promítání komerčně
úspěšný snímek „Ženy v běhu“. Tento film
celkem zhlédlo více jak 300 diváků, konkrétněji 264 platících plus důchodci a děti,
pro které byl vstup zdarma.
V neděli za již krásného letního počasí
proběhla vlastní pouť s klasickými kolotoči, stánky s občerstvením a dalšími atrakcemi. Součástí programu bylo také vystoupení dětmi oblíbeného klauna Hopsalína
a dalších atrakcí pro naše nejmladší občánky Krmelína, jako například balónková
a bublinová show nebo minidiskotéka.
Nesmíme zapomenout také na tradiční
prezentaci hasičské techniky. Nedělním
programem byla Krmelínská pouť letošního roku 2020 uzavřena.
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2020
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Uvedený program a celou akci si přes
všechna nutná opatření zcela určitě všichni užili. Pro ty, kteří se zrovna o tomto víkendu z jakýchkoliv důvodů nemohli zúčastnit, jsou výše uvedené řádky pozváním
na příští rok. Všichni si zajisté budeme přát,
aby následující rok byla tato tradiční akce
uspořádána již za normálních podmínek,
bez jakýchkoliv nepříznivých omezení.
Na závěr mi dovolte velmi upřímně poděkovat všem organizátorům a pořadatelům, kteří svou pomoc vykonávají zcela
nezištně. Jsou to občané naší obce, bez
kterých bychom se při realizaci takovýchto
akcí neobešli.
Snad ještě jeden poznatek, který velmi potěší, a který určitě stojí za zmínku.
Před ukončením pátečního programu
jedna z účastnic přinesla organizátorům nalezenou peněženku s doklady,
kreditními kartami a nemalou finanční
hotovostí. S pomocí sociálních sítí jsme
se s majitelkou peněženky, která do
Krmelína zavítala z Žabně, hned následujícící ráno spojili a vše v pořádku předali. Přejme si, aby takových případů
slušných a čestných lidí bylo co nejvíce.
Tímto anonymní nálezkyni peněženky
děkujeme.
V prázdninových měsících bylo také postaráno o žáky našich oddílů.
Oddíl házené uskutečnil již tadiční letní
prázdninový házenkářský tábor a oddíl karate se zůčastnil Letní školy.

Letní škola – Czechia camp 2020

Soustředění karate Letní škola – Czechia
Camp 2019 proběhlo ve dnech 4. až
11. července 2020 v Poličce v okrese Svitavy.Tréninky začínaly zahřátím a rozcvičením, které byly vždy formou hry.
U legračních honiček jsme se pokaždé velmi nasmáli a natěšili na další cvičení. Tré-
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nink většinou pokračoval přípravnými
cviky, kde se důraz kladl na rychlé vystartování pomocí plyometrického startu a odrazů oběma nohama. Po těchto přípravných
cvicích jsme přešli na techniky jako takové.
Postupně jsme v kombinacích analyzovali
jednotlivé kroky – od impaktní pozice až
po bojovou pozici. Mistři kladli důraz na
to, ať netrénujeme stále stejnou rychlostí.
Součástí soustředění byl i turnaj, na němž
jsme si změřili síly a dovednosti.

Naši krmelínští karatisté
dosáhli těchto úspěchů.
2. místo
2. místo
2. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
4. místo
4. místo
4. místo
4. místo

Jiří Ruibar
Vojtěch Pekala
Andrea Paličková
Tomáš Zezulka
Vít Ruibar
Alexandra Střapcová
Jana Ražná
Tomáš Zezulka
Justýna Stoszková
Jana Ražná
Václav Ruibar
Justýna Stoszková

Forma S6°
Forma T2°
Boje žen FYO
Forma F1°
Forma T2°
Boje žen FYO
Boje žen F16
Boje mužů M13
Forma S3°
Forma F2°
Forma T2°
Boje žen FA

A zde jsou získané vyšší stupně
technicko – taktické vyspělosti:
Vojtěch Pekala
Vojtěch Brezanský
Tomáš Zezulka
Jana Ražná

6. proužek (zelený)
11. kyu (bílý pás)
9. kyu (žlutý pás)
7. kyu (oranžový pás)

Po závěrečném ukončení celé akce
a pozdravu již následovalo volné odpoledne, většinou ve znamení odjezdu domů.
Blahopřejeme všem a moc se těšíme na
příště.
Prázdniny jsme ukončili fotbalovou
akcí Vdolekop a hudebním festivalem
Rockshow.

tězem turnaje se stal tým Bílých. Vzhledem
k počasí, které panovalo v noci, byla obava
o pořádání turnaje, ovšem počasí v sobotu
vyšlo parádně a odpolední turnaj se i díky
účasti diváků vydařil.

Konečné pořadí týmu turnaje
VDOLEKOP 2020:
1.
2.
3.
4.

Vdolekop

V pořadí již čtvrtý ročník fotbalového turnaje VDOLEKOP se konal v sobotu 29. srpna 2020 na hřišti v Dole. Do turnaje se přihlásili čtyři mužstva, která se mezi sebou
utkala systémem každý s každým a při remíze se po penaltovém rozstřelu uděloval
pro vítězný tým bod navíc. Každý z týmů
tedy odehrál celkem tři zápasy s časovou
dotací zápasu 2 x 10 min. hrubého času. Ví-

Bílí
Červení KFC
Veteráni Krmelín
Modří

Děkujeme všem za účast a budeme se
těšit snad zase za rok.
A všichni společně se těšíme, až se
s vámi opět potkáme na hřišti či v tělocvičně při společných tréninzích, cvičení žen,
jógy, aerobiku, či posilování v posilovně.
A nezapoměňte, že tělocvična je vám k dispozici i k pronájmu pro sport, který baví
právě Vás, jako například fotbálek, tenis,
badminton, volejbal aj.
Za TJ Sokol: I. Brabec, P. Mácha,
M. Turčík, M. Zezulka a L. Zborovská
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2020
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3. olympiáda Nový Svět
Rčení „v zdravém těle zdravý duch“ pochází
ze začátku našeho věku a věřím, že všichni
se s ním již setkali. Není ovšem úplně jednoduché jej uvést v život, ale stojí za to se
o to aspoň pokusit. Takový pokus – a to již
třetí se uskutečnil dne 30. 8. 2020 u nás na
Novém Světě.
Po úspěšném ročníku 2018 (léto + zima)
jsme se letos rozhodli opět oživit ducha
sportu a užít si sportovně-zábavné odpoledne v kruhu sousedů a přátel. Název

olympiáda evokuje spíše sportovní klání,
ale jsme zde spíše místní spolek přátel
zdravého pohybu a od toho se odvíjela
i náplň „sportovních“ disciplín: Hod vším
možným do sudu, Střelba vzduchovkou na
terč, Hod na basketbalový koš a Kopání na
přesnost na fotbalovou bránu.
Kromě sportovních disciplín bylo připraveno občerstvení a pro děti skákací
hrad k vybití přebytečné energie
A kdo zvítězil? No samozřejmě naše
děti. Všechny získaly první místo, medaile
a další odměny.
Možná se ptáte, k čemu je taková akce
dobrá? Navázání a utužení sousedských
vztahů, poznat jeden druhého, trochu si
dát do těla, ale hlavně vytáhnout děti na
čerstvý vzduch.
Co to potřebuje? Vůli, ochotu a smysl
pro společnou věc.
Poděkování patří všem organizátorům,
kteří se ochotně vrhli do přípravy olympiády a vytrvali až do úspěšného konce.
Všichni se už těšíme na 4. ročník…
P. Rokyta

Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2020
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Spolek Včelařů

Školy se opět rozezněly dětským smíchem,
zvonění tiší bujaré švitoření dětí, které jsou
plné zážitků. Je po prázdninách, nastává
babí léto.

Pokud se ohlédneme, jaké bylo
to „včelařské“ léto?

Z médií na nás prší zprávy, že počasí
včelařům nepřálo, medu je málo a včelstva hynou. A co u nás?
Jaro bylo pozvolné. Po teplé zimě bez
sněhu, byly velké obavy ohledně přezimování včelstev. Teplé zimní počasí, vedlo k brzkému plodování včel. Na plodu se
velmi rychle množí nepřítel včel Varroa
destruktor. Ten svou příležitost využil tam,
kde metodika ošetření včelstev pokulhávala.
(Naše sdružení mělo ztrátu včelstev
k 1. 2. 2020 6%, ta se k 1. 4. 2020, vyšplhala
na 18%).
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První polovina dubna vedla k rozkvětu
mirabelek, které včelstva využila plnou měrou. Pouze dvě mrazivé noci vedly k tomu,
aby tato snůška byla významná. Následná
ochlazení vedla k pozdějšímu květu švestek a následně jabloní a hrušní, které začaly rozkvétat až v posledních dnech dubna.
Včelstva převážně využila snůšku z ovocných stromů a zájem včelstev o květ řepky
byl sporadický.
Vysoké teploty na konci května a června
vedly včelstva do rojové nálady. Tvorba oddělků a rozšiřování úlového prostoru, bylo
jediným vhodným opatřením.
Vytáčení první snůšky se oproti minulým létům posunulo o 14. dní (druhá polovina června). Med byl výrazně aromatický
s vůní lučních květů, tmavozlaté barvy, kořeněné, výrazně sladké chuti.

Nástup rozkvětu lípy, byl proti minulým
létům zpožděný. V minulých létech kvetla
lípa poslední dekádu červa a maximálně do „příchodu věrozvěstů Konstantina
a Metoděje“.
Letos kvetla lípa z důvodu mírných střídavých dešťů, a teplého červencového počasí až do „sv. Anny“. Nástup medovicové
snůšky překazily prudké deště na přelomu
července a srpna.
Zde byl také termín druhého vytáčení.
O výraznosti snůšky svědčila vystavěna
divočina, zanesená medem a plně zavíčkována.
Med byl výrazně s vůní lípového květu,
Barva zlatistě světlá.
Pokud vezmeme rok 2018 jako výchozím rokem, kdy byla medová snůška velmi
dobrá. Pak v roce 2019 byl výnos pouze 3/5
proti roku 2018. Letošní rok je srovnatelný
s rokem 2018, kdy jsme hospodařili se 275
včelstvy a vytočili jsme přes 5 tun medu.
Letos má naše organizace 23 členů,
kteří obhospodařují 235 včelstev. Letošní
medová úroda byla opravdu pěkná, vytočili jsme 4 298 kg medu což odpovídá
18,33 kg/včelstvo. Letos rozšířili naše řady
dva noví členové. Rádi uvítáme mezi sebou další zájemce o včelaření.
Med je jedním z nejvíce šizených potravinových produktů. Přidávání různých
obilných, kukuřičných i rýžových sirupů

vede k nadstavování medu a tím výraznému zlevnění nákladů. Zákazník to ve finále
nepozná. Tuto analýzu jsou schopny provést pouze některé evropské laboratoře.
Zároveň prodej starého medu degradovaného přehřátím – s vysokým podílem
popelovin HMF (spálené pylové buňky),
je medem tzv. pekařským, nevhodným ke
konzumaci.
Med je velmi hydroskopický – jímá
vlhkost. Tím zároveň degraduje a po čase
kvasí. Proto med pokaždé řádně uzavřete v nádobě. Zůstane tak déle čerstvým.
Tuhnutí je jeho přirozenou vlastností. Takový med rozehřejte ve sklenici ve vodní
lázni do 40 °C. Tím med ztekutíte a nepřepálíte. Med neuchovávejte v chladnici,
s vlhkostí absorbuje do sebe pachy z okolí.
Abychom se vyvarovali nepříjemného
zjištění při koupi takového „medu“ doporučujeme – NAJÍT SI SVÉHO VČELAŘE.
Podpoříte možná svého známého, nebo
navážete nové přátelství. Včelaři jsou lidé
veselí a družní, rádi Vás seznámí s „jeho
královstvím“.
Cena medu byla stanovena již v době
starověkého Říma. Máslo i med hodnocen
poměrem 1 : 1.
Cena másla 250 g se dnes pohybuje kolem 43 - 50 Kč, cena medu 160 –
200 Kč/1 kg. Toto pravidlo platí i po 2 tisíciletích.
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Chovatelé a mladí chovatelé
Chovatelé pokračovali v adaptaci střediska
a jeho okolí. Položili obklad soklu v místnosti výčepu a místnosti za výčepem.
Opravili vpustě kanálu před stodolou
a v místě na nádvoří, aby se tam nikdo při
najetí nezranil. Udělali nový plot za kontejnery. Začali s výrobou nových vrat v zadní
části. Opravili vodoinstalaci v místnosti
výčepu. Položili novou dlažbu v chodbě
a udělali asanační omítku stěn v chodbě.
Opravili ovládáni světel na WC. Pokračovali také s mladými chovateli, i když
kvůli epidemii bylo zrušeno okresní kolo
a potom i olympiáda mladých chovatelů.
Okresy Nový Jičín, Frýdek-Místek a Opava
se dohodly, že něco pro mladé chovatele
udělají. Tím pádem se udělalo setkáni mladých chovatelů těchto okresu od 3. 8. do
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6. 8. 2020 v Příboře. Za naši organizaci se
zúčastnila Nikola Vávrů. V pondělí 3. srpna se sjeli mladí chovatelé společně s vedoucími do střediska volného času LUNA
v Příboře. Před sebou měli velmi pestrý
program, který byl protkaný odbornými
přednáškami spojenými se soutěžními testy a návštěvami u chovatelů. Podstatné je,
že každý si přišel na své. ať už v odbornosti, králíků, koček, hlodavců, drůbeže a péče
o psy. Zhlédli nespočet zvířat, při návštěvě
manželů Kičurových, kde se mohli projet
i na koních, nebo manželů Tylečkových
s velkou škálou zvířat. Poučná byla návštěva záchranné stanice zvířat v Bartošovicích
a návštěva areálu AGUA-TERA s prohlídkou
spojenou s krmením zvířat. Na konci proběhlo vyhodnocení testu ze všech přednášek, Nikola obsadila hezké 3. místo. Mladí
chovatelé byli spokojeni a těší se na další
setkání. Setkání připravili tito členové paní
Zuzana Drápalova, paní Jana Boháčova,
pan Roman Klásek. Všem patří poděkováni, že se tak starají o naše mladé chovatele.
V příloze pár fotek ze setkání a života organizace.
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Bezpečnost
Pozor na domovní krádeže!

K drobným krádežím v obci docházelo v každé době, jak je možné se dočíst
v obecní kronice. Tomu nelze absolutně
zabránit. Byly doby, kdy se ztrácely slepice,
když projíždějící drzí komedianti a chudí
pocestní tovaryši šilhali hlady. Řešila to
pak rychle a účinně domobrana v podobě
rychtáře nebo strarosty. Pryč už jsou i časy
kdy se hromadně v obci ztrácela úroda
brambor z polí a dřevo z lesa nebo časy
pochybných burz, kdy se kradly registrační
SPZtky aut, poklice a autorádia. Dokonce
už se i málo vidí starý žigulík plný magnetů, loudící a zcizující kovové okolí domu.
A jak doba pokročila, cílení na jiné vysokoobrátkově prodejné cennosti a vynalézavost domovních zlodějíčků také
trochu vyspěla. Na co kdysi stačil noční
hlídač nebo ostrý pes dnes můžou hlídat
bezpečnostní zařízení, kamery a jiné technologie, ale ani ty nejsou všemocné. Psi se
povětšinou dnes stali gaučovými mazlíčky
a spoléháme na nejrůznější alarmy. Neříkám, že to je špatně. Nicméně vzhledem
k případům z poslední doby, je důležité být
ostražitý. S rozvojem bydlení a především
stavební činnosti v obci a blížících se hranic Ostravské metropole, dochází ke zvýšenému pohybu osob např. „narychlo“ najatých dělníků stavebních firem, kteří mají
spoustu času obhlédnout stavbu a okolní
nemovitosti a dobře zmapovat cennosti
v okolí. Pak se z některých mohou vyklubat
zdatní tipaři. Cílem domovních zlodějů, jak
se potvrzuje v poslední době, jsou pak
předem zmapované špatně zabezpečené
nebo nezabezpečené prostory, které již
pak na objednávku čelí plánovanému útoku zlodějů. V poslední době byly zaznamenány v obci krádeže jízdních kol, zahradní

techniky, pokusy o vniknutí do garáží, stodol, i rodinných domů, krádeže zahradního
nábytku, dokonce vím o případu, kdy bylo
odcizeno tepelné čerpadlo. Mám dokonce
osobní zkušenost, kdy soused přistihl v minulosti za mým domem zloděje s batohem
plným lupu. Nakonec vše dobře dopadlo,
díky sousedově pohotovosti. Proto mějme
na paměti, že spolehnout se jen na technologie a Policii ČR nemusí vždy stačit. Je
dobré zajímat se o „cizí“ lidi pohybující se
nebo pracující v našem okolí a budovat
dobré sousedské vztahy, protože ty dokážou spolehlivě pomoci při zabránění nebo
alespoň pomoci při dokumentaci pokusů
o tyto promyšlené zlodějské tahy.
Policie ČR upozorňuje: Především je
nutné mít prostory, řádně uzamčené, pomůže kamerový systém, alarm, hlášení
o pohybu na mobilní telefon, nebo GPS
lokátor v ukradené věci, který vás k odcizené cennosti dovede. Ale nepodceňujme
vzájemnou informovanost, třeba i prostřednictvím sociálních sítí. Nepodceňujme sousedskou pomoc, protože tím velmi
zlodějíčkům komplikujeme jejich organizované pokusy. Buďme vždy nachystaní
pořídit záznam nebo dokumentaci, která
může trestnou činnost odhalit nebo dokázat, mobilní telefon má dnes každý, buďme
tedy informovaní a o krok napřed před parazity.
Dovolím si tvrdit, že kdysi se kradlo na
vesnicích méně než ve městech, právě díky
sousedské spolupráci menší anonnymitě
sousedů a samozřejmě díky menší koncentraci obyvatel a „námezdních návštěvníků“,
zkusme si vzít z minulosti příklad a předejít
komplikacím se zlodějíčky.
Jiří Černík, ml.
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2020
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Vzpomínka na zemřelé

Na památku všech věrných zemřelých (dušičky) bude v pondělí 2. 11. 2020 v 16,45
hod. 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
15. 11. 2020.
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Mše svatá u kříže na
Krmelínském kopci

V neděli 13. 9. 2020 byla již po sedmé sloužena poutní mše svatá u kříže na Krmelínském kopci k Svátku Povýšení svatého
Kříže.
Kříž zde byl postaven na jaře v roce 2014
a 7. 6. jej požehnal biskup František Václav
Lobkowicz, který do naší obce zavítal historicky poprvé.
V záři téhož roku jsme se sešli u kříže,
abychom zde společně slavili první mši
svatou.
Tato pouť se stala tradicí a každoročně
na ni přicházejí poutníci z okolních obcí.
Martina Stoszková
Foto Martina Stoszková
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Vítání občánků
bychom rádi uskutečnili v neděli 18. října 2020 dopoledne. Svou
účast na vítání občánků mohou
rodiče potvrdit přímo na obecním úřadu nebo zasláním krátkého formuláře, který je dispozici na
webových stránkách obce. Vítání
občánků proběhne za přísnějších
hygienických opatřeních, o kterých
budete informováni. Děkujeme za
pochopení.

POCHVALA

Chtěl bych pochválit krmelínské
hasiče za likvidaci sršního hnízda, zásah byl velmi rychlý a profesionální.
Děkuji
Ing. Michal Přádka, MBA

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ

Otevírací doba
hřbitova
Oznamujeme občanům, že místní
hřbitov bude od 1. 10 uzavírán
v 19 hodin. Vstup bude umožněn
z důvodu výstavby hřbitovní zdi
pouze zadní brankou.
Od 1. 11. 2020 otevírání
v 8 hodin – uzamykání v 18 hodin
V období od pátku
30. října do 8. listopadu
bude otevřen od 7 do 20 hodin.

- č ištění koberců
a sedacích souprav
-p
 ůjčování stroje
karcher
- mytí oken
MOBIL. 1 – 606 363 300
MOBIL. 2 – 731 490 561

Pouť

foto Yveta Kovalčíková

foto Yveta Kovalčíková

foto Yveta Kovalčíková

foto Yveta Kovalčíková

Rockshow XXX.
2020
Foto David Ptáček

Skupina HEC

Skupina Terminátor

Skupina Rawdies

Skupina Rawdies

MONTÁŽE OPLOCENÍ
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
prodej, montáže
 KLASICKÉ PLETIVOVÉ PLOTY
 SVAŘOVANÁ PLETIVA
 SVAŘOVANÉ PANELY 2D, 3D
 BRANKY, BRÁNY, i na míru

GARÁŽOVÁ VRATA
www.VRATA-OSTRAVA.CZ

THUJE NA ŽIVÝ PLOT
- Thuja occ. SMARAGD

 VÝKLOPNÁ - s dveřmi, s pohonem
- Prodej, možnost dopravy i výsadby.
 Klasická DVOUKŘÍDLÁ
www. THUJA.cz
 Provádíme i montáž
OSTRAVA - Nová Bělá, Hrabovská 5/39, Otevřeno v pracovní dny 8 - 15 hod.

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

Zdravíčko – Krmelín,Kostelní 177

Program Volnočasového centra
Zdravíčko

Zdravicko-Krmelin@seznam.cz
fm.me/ZdravickoKrmelin

Otvíráme Listopad 2020!!!
Cvičení rodičů s dětmi od 3 měsíců!

Sauna a solná komora už pro ty nejmenší, děti MŠ, ZŠ a
širokou veřejnost.
Otevíráme „ MUZIKOHRÁTKY“ s úžasnou Mgr. Natálkou
Marynčákovou.
Ukázkové hodiny zdarma!
Cvičení „ Aby záda nebolela“ pro dospělé vedené
zkušenou fyzioterapeutkou.
Nabízíme k pronájmu prostory tělocvičny.
Ve vybrané dny bude v provozu dětská hernička.
Součástí Zdravíčka je útulná kavárna s dětským
koutkem a venkovním posezením.
A mnoho dalšího…..
V případě zájmu či dotazů nás prosím kontaktuje na
email,FB nebo tel.: 720452155
Těšíme se na Vás,
tým Zdravíčka - Krmelín
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CERTIFIKÁT
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Krmelín
ZA ROK 2019 JSTE VYTŘÍDILI 4 431,39 kg A TÍM USPOŘILI:

50,01 MWh

3,12 t

4 118,66 l

251,32 m3

319,65 kg

23,48 t

elektrické energie

ropy*

SO2 ekv. = snížení
okyselování prostředí

* Úspora takového množství ropy se rovná
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí
60 568,51 km v běžném osobním automobilu.

primárních surovin

vody**

CO2 ekv. = snížení produkce
skleníkových plynů

** Úspora takového množství vody se rovná
stejnému množství, které je spotřebováno
při 3 373,42 sprchováních.

Mgr. Jan Vrba
předseda představenstva
ASEKOL a.s.
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Ministr
kultury
ČR
L. Zaorálek
v Krmelíně

