
KRMELÍN
zpravodaj obce

www.krmelin.cz číslo 3/2021 (září)

foto Radek Zezulka

Krmelín slavil



Krmelínský zpravodaj – číslo 3/20212

Slovo starostky

Léto je nenávratně pryč a my můžeme 
začít rekapitulovat. Co se týče obecních 
projektů, mohu konstatovat, že se během 
léta mnoho podařilo, ale i nepovedlo.

Chodníky
Podařilo se zrealizovat chodník na ulici 

Staroveské, momentálně je zahájen proces 
kolaudace. Chodník na ulici U  Paleska je 
v začátku realizace a předpoklad je dokon-
čení nejpozději konec října. Po čtyřletém 
úsilí jsme dosáhli stavebního povolení na 
chodník na ulici Paskovská, bylo zahájeno 
řízení a  v  nejbližší době budeme vypiso-
vat výběrové řízení na zhotovitele. Slou-
py elektrického vedení jsou již přeloženy. 
Doufejme však, že to nedopadne jako 
s chodníkem na ulici Školní - Kostelní, po 
kterém bychom již pravděpodobně cho-
dili. Bohužel i po druhém zahájení staveb-
ního povolení, se někteří obyvatelé ulice 
Kostelní opět odvolali a  řízení bylo zasta-
veno, zasláno k posouzení na kraj. Je tedy 
téměř jisté, že letos se stavbou chodníku 
nezačneme. Co je pozitivní, přeložka slou-
pu na ulici Školní, která byla nutná v rámci 
projektu, již byla provedena

O projektu na ulici Luční ještě stavební 
úřad nerozhodl, pokud nebude projekt 
v  nejbližší době schválen, přistoupíme 
k provizorní opravě cesty a stavba začne až 
na jaře.

Hřbitovní zeď
Po dlouhých peripetiích se podařilo do-

končit hřbitovní zeď s kolumbáriem a opra-
vit chodník před hřbitovem. Zbývá dokon-
čení vstupní brány. Po kolaudaci bude 
možné začít uzavírat nájemní smlouvy na 
pronájem boxů v kolumbáriu Rekonstruk-

ce zdravotního 
střediska je také 
u konce a nájem-
ci se pomalu vrací 
do svých ordinací 
a provozoven.

Hřiště
Dalším zrea-

lizovaným pro-
jektem je wor-
koutové hřiště 
U  Paleska, nové 
prolézačky u  školy a  před Obecním úřa-
dem, i  tady se musí dotáhnout některé 
nedostatky.

Sběrné místo
Ve sběrném místě začala výměna staré-

ho oplocení v rámci dotace na kontejnery, 
které by měly také v nejbližších dnech do-
razit.

Opravy a další projekty
Mimo tyto hlavní stavby proběhlo mno-

ho dílčích oprav. Povedlo se opravit scho-
diště u vstupu do školního sklepa, oprava 
dešťové kanalizace na ulici Fojtské, oprava 
výtluků na ulici Lomená, oprava meliorací 
na ulici Zahradnické, apod.

Další projekty pokračují  – Náves, Nová 
školní družina, Chodníky v obci Benátská, 
Školní, Světlovská. Někteří z  vás si všimli, 
že se něco děje na obecním pozemku za 
Šindlerovým dvorem, který měla v nájmu 
zahradní firma Tachezy. Nájemce dostal 
výpověď a dává areál do pořádku, aby ho 
mohla obec využít ke svým plánům.



Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2021 3

Kontejnery
Další změna je přemístění kontejnerů 

od hospody na Světlově, které byly provi-
zorně přesunuty na parkoviště. Majitel po-
zemku má s ním jiné plány, a proto musí-
me najít nové umístění kontejnerů, V rámci 
připravovaného nového systému svozu 
odpadu, budou kontejnery umístěny na 
více stanovišť po celé obci.

Krmelín slaví
S  rozvolňováním vládních opatření 

v rámci zabránění šíření nemoci Covid-19, 
se podařilo uskutečnit plánovanou akci 
„Krmelín slaví“. Myslím, že se to moc po-
vedlo a  chtěla bych touto cestou podě-
kovat Davidovi Ptáčkovi za zorganizování 
celé akce, ale také členům Sokola i  dob-
rovolným hasičům za zajištění zázemí pro 
návštěvníky akce.

Hasiči
V neděli ve 12 hodin v poledne se naši 

dobrovolní hasiči ze zásahové jednotky, 
zúčastnili celorepublikové akce – pietního 
aktu za dva dobrovolné hasiče, kteří zahy-
nuli při zásahu v Koryčanech na Kroměříž-
sku. V  takovýchto okamžicích, si uvědo-
mujeme, jak je tato dobrovolnická činnost 
mnohdy nebezpečná, a proto bych chtěla 
našim dobrovolným hasičům poděkovat 
za jejich obětavou práci, kterou pro naši 
obec, ale i obce okolní, dělají, a to ve svém 
volném čase, bez nároku na honorář. Po-
sledním příkladem je zásah při likvidaci 
požáru penzionu v obci Žabeň.

Škola
S ukončením prázdnin nám začal nový 

školní rok. Ten minulý byl zkouškou pro 
žáky, rodiče, učitele i pro celý náš vzdělá-
vací systém. Dnes už bychom těžko hledali 
někoho, kdo by si přál, aby to takto pokra-
čovalo i letos. Ve světle minulého školního 
roku chceme prostě jen to, aby vše fungo-
valo tak nějak normálně.

Letos jsme prvního září uvítali v  naší 
škole 18 nových prvňáčků, nejen jim, ale 
všem školákům, rodičům a kantorům přeji 
úspěšný vstup do nového školního roku, 
věřím, že letošní školní rok bude klidný 
a výuka nebude ničím rušena.

Nám ostatním přeji hlavně pevné zdra-
ví a krásně barevný podzim a zároveň Vás 
chci pozvat na tradiční 12. Horolezecký vý-
plaz na K1 s Lašským králem.

Vaše starostka Yveta Kovalčíková
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Výměna sloupů na Paskovské

Oprava dešťové kanalizace Fojtská
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Workoutové hřiště U Paleska
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Výpis usnesení
ze 17. zasedání zastupitelstva obce Krmelín, 

konaného dne 16. června 2021

Výpis usnesení
z 18. zasedání zastupitelstva obce Krmelín, 

konaného dne 30. června 2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. účetní závěrku obce Krmelín sestavenou 
k 31. 12. 2020

2. závěrečný účet obce Krmelín za rok 2020 
a  vyjadřuje souhlas s  celoročním hos-
podařením, a to bez výhrad

3. uzavření kupní smlouvy o převodu vlast-
nického práva k nemovité věci s prodá-
vajícím, jejímž předmětem je převod 
vlastnického práva k hmotné nemovité 

věci, pozemku parc. č. 478/9 o výměře 
120 m2, k. ú. Krmelín, nově odměře-
ného geometrickým plánem č.  1843-
151/2021 z hmotné nemovité věci, po-
zemku parc. č. 478/1, k. ú. Krmelín, do 
vlastnictví Obce Krmelín, za kupní cenu 
ve výši 36.000 Kč

4. poskytnutí návratné finanční výpo-
moci v  rámci kotlíkové půjčky č.  j. OÚ 
528/2021 – výměna za tepelné čerpa-
dlo

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. v  souladu s  § 102 odst.  3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů schvaluje koncesní 
dokumentaci, kvalifikační podmínky 
a  návrh koncesní (provozní) smlouvy 
pro výběr provozovatele vodohospo-
dářské infrastruktury obce Krmelín

2. prominutí pohledávek za nájem a zpož-
dění nájmu ve výši 12 480 Kč firmě Ve-
mismile org. ve zdravotním středisku 
v  Krmelíně za období od 1.  6.  2021  – 
31. 8. 2021 z důvodu pokračující rekon-
strukce zdravotního střediska

3. finanční dar ve výši 50 000 Kč pro obec 
Hrušky postiženou živelnou pohromou 
dne 24. 6. 2021, na transparentní účet 
veřejné sbírky 123-4548350207/0100

4. poskytnutí návratné finanční výpo-

moci v  rámci kotlíkové půjčky č.  j. OÚ 
584/2021 – výměna za plynový kotel

Nová hřbitovní brána
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Výpis usnesení
z 19. zasedání zastupitelstva obce Krmelín, 

konaného dne 19. srpna 2021

Zastupitelstvo obce Krmelín 
schvaluje
1. uzavření směnné smlouvy o  převodu 

vlastnického práva k hmotným nemo-
vitým věcem – pozemku, parc. č. 141/3, 
nově odměřeno z  pozemku parc. 
č. 141, a pozemku parc. č. 138/2, nově 
odměřeno z pozemku parc. č. 138, vše 
k. ú. Krmelín

2. schvaluje  nabídko architektonického 
studia ATELIER 38,  s.  r.  o. na vypraco-
vání projektové dokumentace „Náves 
v obce Krmelín

3. schvaluje uložení finančních prostředků 
obce Krmelín na termínované vkla-
dy ve výši 10 000 000,– na 3  měsíce 
a 10 000 000,– na 6 měsíců.

4. zrušení bodu č. 8 z 19. zasedání zastupi-
telstva obce Krmelín

Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí:
1. zápis z osobního jednání konaného dne 

19.  7.  2021 mezi Kozí farmou Krme-
lín, s. r. o., Staroveská 406, 739 24 Krme-
lín a občany Krmelína, lokalita Světlov 
a  vyjadřuje podporu občanům v  této 
iniciativě.

Přemístění kontejnerů od hospody na Světlově
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Výpis usnesení
z 20. zasedání zastupitelstva obce Krmelín, 

konaného dne 7. září 2021

Zastupitelstvo obce Krmelín 
schvaluje:

1) Revokaci bodů
a) č. 22 z 2. zasedání ZO dne 19. 12. 2018, 

kde byla stanovena kompetence Rady 
obce k provádění rozpočtových opatření

b) bodu č. 7d) z 4. zasedání ZO Krmelín dne 
21. 5. 2019, kde bylo schváleno pověře-
ní Rady obce rozhodovat o  převodech 
finančních prostředků mezi všemi účty 
obce

c) části bodu č. 8 z 19. zasedání ZO Krmelín 
dne 19. 8. 2021, kde bylo schváleno ulo-
žení finančních prostředků obce Krmelín 
na termínovaný vklad ve výši 10 milionů 
Kč na 6 měsíců.

2) Schvaluje  v  souladu s  § 102 odst.  2 
písm.  a) zákona č.  128/2000 Sb., o  ob-
cích (obecní zřízení, ve znění pozdějších 
předpisů, kompetenci Rady obce Krme-
lín k  provádění rozpočtových opatření 
v následujícím rozsahu:

a) navýšení závazných ukazatelů v rámci tří-
dy 1 (daňové příjmy), třídy 2 (nedaňové 
příjmy) a  třídy 3 (kapitálové příjmy) ne-
omezeně

b) navýšení závazných ukazatelů v  rámci 
třídy 4 (přijaté dotace) vč. zapojení úče-
lových dotací do výdajové části rozpočtu 
neomezeně

c) výdaje (třída 5 – běžné výdaje a třída 6 – 
kapitálové výdaje) do výše 500 000 Kč 
v  rámci jednoho závazného ukazatele 
v rámci jednoho rozpočtového opatření

d) financování (třída 8) ve výši 1 000 000 Kč 
k financování příjmů a výdajů tř. 5 a 6

e) rada obce má v kompetenci zakládat a ru-
šit krátkodobé termínované vklady, spo-
řící účty a  převádět finanční prostředky 
obce k nim, včetně provádění rozpočto-
vých opatření k  těmto převodům (třída 
8), bez omezení. Zastupitelstvo obce Kr-
melín ukládá Radě obce informovat čle-
ny zastupitelstva o rozpočtových opatře-
ních provedených dle bodu e)

3) Rozpočtové opatření č. 13/2021
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Kolumbárium
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V  letošním roce dochází ke změně sí-
del volebních místností, kde mohou voliči 
odevzdat své hlasy. Pro výběr volebních 
místností jsme preferovali dobrý dosah 
všech voličů, bydlících v  uvedeném okrs-
ku, se zajištěním bezbariérového přístupu 
do objektu.

Ve volebním okrsku č.  1 je to místnost 
v  přízemí budovy Obecního domu, ulice 
Brušperská č.  p.  70, Krmelín, ve volebním 
okrsku č. 2 jsme zvolili místnost v budově 
Veterinární kliniky Krmelín, ulice Staro-
veská č. p. 406.

Veškeré informace k  volbám naleznete 
na internetových stránkách Ministerstva 
vnitra České republiky: Úvodní strana - Mi-
nisterstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Sekce Informační servis – Volby: Úvodní 
strana - Volby (mvcr.cz)

Případně na stránkách obce: Volby 2021 
- Oficiální stránky Obce Krmelín (krmelin.cz)

Voliči, který nebude moci volit ve vo-
lebním okrsku, v  jehož stálém seznamu, 
popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, 
vydá obecní úřad na jeho žádost voličský 
průkaz (bližší informace na stránkách, uve-
dených výše).

Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů, obecní úřad 
a  ve dnech voleb okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost (do přenosné volební schránky), 
a to pouze v územním obvodu volebního 

okrsku, pro který byla okrsková volební ko-
mise zřízena. tel. spojení:

Obecní úřad Krmelín  – 558 674 046, 
558 637 911, 605 298 615

Volební okrsek 1
volební místnost Obecní dům, 

+420 730 134 197 Brušperská 77, Krmelín

Volební okrsek 2
volební místnost Veterinární klinika, 

Staroveská 406, Krmelín, +420 605 298 615

Oznámení o době a místě konání voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu Čes-
ké republiky

Starostka obce Krmelín podle § 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 „zá-
kon o volbách do Parlamentu“) o z n a m 
u j e:

Datum
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parla-

mentu České republiky se uskuteční v pá-
tek dne 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 ho-
din a v sobotu dne 9. října 2021 od 8.00 do 
14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově Obecního 

domu, Brušperská 77, 739 24 Krmelín, 
pro voliče bydlící v ulicích: 

Informace k průběhu voleb, 
podzim 2021
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Benátská, Bělská, Brušperská, Fojt-
ská, Hraniční, Kolmá, Kostelní, Lípo-
vá, Místní, Na Brodě, Na Cigánce, Na 
Mečník, Na Nový svět, Na Rybníčku, 
Na Skalce, Na Svahu, Nad Hvozdem, 
Paskovská, Polní, Spojná, Starodvor-
ská, Stará cesta, Školní, U Paleska, 
Včelařská, Vodárenská, Zahradnická, 
Záhumenní, Za Křížem, Zdravotní

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově Veterinár-

ní kliniky, Staroveská 406, 739 24 Krmelín
pro voliče bydlící v ulicích: 

Boční, Hajní, Konečná, Krátká, Květ-
ná, Lomená, Luční, Lyskova, Na Zátiší, 
Nová, Okrajní, plk. Vávry, Proskovic-

ká, Příčná, Rovná, Řadová, Slunná, 
Staroveská, Světlovská, U Černého 
lesa, U Kapličky, U Pískovny, V Březin-
ce, Vilová, Výstavní, V Zahradách.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže při hlasování svoji totož-
nost a státní občanství České republiky.

4. Každému voliči budou na adresu trva-
lého pobytu dodány nejpozději 3  dny 
přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb volič může obdržet hla-
sovací lístky i ve volební místnosti.
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Sobota 2. října 2021 
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 České-
ho svazu chovatelů

4/ ulice Záhumenní, 
sjezd na ulici Paskovskou

5/ křižovatka ulic Školní, 
Světlovská a Za Křížem

6/ parkoviště na Světlově u silnice I/58

7/ ulice Hajní – před bytovými domy

Přistavení mobilní sběrny na 
nebezpečné odpady

•	 v  pátek 01.  10.  2021 od 12 do 17 hod. 
plocha vedle Hasičského domu

•	 v  sobotu 02.  10.  2021 od 8 do 12 hod. 
parkoviště na Světlově u silnice I/58

Svoz biologicky rozložitelného 
odpadu ze speciálních hnědých 
nádob

Poslední svoz v  letošním roce připadá 
na čtvrtek 18.  11.  2021. Po tomto datu je 

nutné nádoby uschovat a připravit ke svo-
zu odpadu v příštím roce – pravidelný svoz 
započne opět od začátku dubna. Pokud 
svoz bioodpadu nebudete v  příštím roce 
potřebovat, je nutné tuto skutečnost sdělit 
obecnímu úřadu. Nádoby jsou vlastnictvím 
svozové společnosti OZO Ostrava,  s.  r.  o., 
její pracovníci si nádobu vyzvednou.

Informace k otevírací době 
sběrného místa na ulici 
Zahradnické, Krmelín:

Omezení provozu v období od 
1. 11. 2021 do 31. 03. 2021:

pondělí 8 – 9 hodin
sobota 8 – 9 hodin

CO MŮŽEME DO SBĚRNÉHO 
MÍSTA ODKLÁDAT:

•	 ELEKTROODPAD (smluvní místo zpětné-
ho odběru ASEKOL a ELEKTROWIN)

•	 MALÉ SPOTŘEBIČE: např. vysavače, žeh-
ličky, topinkovače, fény, holící strojky, 
pily, vrtačky, mikrovlnné trouby, elek-
trické 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 (uli-
ce Zahradnická, ulice Staroveská, ulice 

Termíny svozu a zneškodnění objemového 
odpadu od obyvatel obce Krmelín
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Stará cesta), sem patří baterie a drobná 
zařízení např. kalkulačky, rádia, drobné 
počítačové vybavení, discmany, telefo-
ny, elektrické hračky apod.

•	 Dále zde můžete odevzdat veškerou 
techniku, která není součástí doho-
dy zpětného odběru: např.  televizory, 
počítačové monitory, zářivky, úsporné 
zářivky.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ 
ODPAD

Sem také můžete přivézt zahradní bio-
odpad, který akutně nemáte kam odložit.

Co můžete přivézt:
TRÁVA
LISTÍ
VĚTVE
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Zcela nová právní úprava oblasti naklá-
dání s odpady, a především prováděcí vy-
hláška č.  273/2021 Sb., o  podrobnostech 
nakládání s odpady, nově zpřesňují a defi-
nují povinnosti obcí při nakládání s odpa-
dem.

V roce 2021 je limit na jednoho občana 
200 kg/rok komunálního odpadu. Pro naši 
obec to znamená, že při počtu obyvatel 
2 365 bude limit komunálního odpadu 473 
tun. Obec bude platit 500 Kč za tunu za 
uložení na skládku, cokoliv nad tento limit 
bude za 800 Kč, což povede ke zdražování 
poplatku za odpady. Každým dalším ro-
kem se tento limit na občana snižuje, na-
opak zvyšuje se povinnost zvyšovat objem 
separovaného odpadu.

Odpady - nově od r. 2022
V rámci splnění přechodu na nový sys-

tém, plnění limitů, do kterých bude nutné 
se v rámci odpadového hospodářství vejít 
(do roku 2025 musí činit objem sesbíra-
ných tříděných komodit 60  % z  celkové 
produkce odpadu) bude nutné přehodno-
tit dosavadní obecní systém, rozšířit a při-
dat místa pro separovaný sběr odpadu 
včetně provedení úprav ve sběrném místě 
na ulici Zahradnické u č. p. 375, určit přes-
ná pravidla v rámci vyhlášky o poplatcích 
za odpad apod.

O  všech změnách obecního systému 
Vás budeme informovat.

Tato služba nenahrazuje pravidelné při-
stavení kontejnerů na velkoobjemový od-
pad, který obec zajišťuje třikrát ročně. Po-
kud se potřebujete zbavit odpadu mimo 
termíny svozu velkoobjemového odpadu, 
je vhodné domluvit odebrání předem na 
telefon. čísle +420 730 134 134.

Děkujeme za respektování otevírací 
doby či případných individuálních dohod 
a neodkládání odpadu před branou sběr-
ného místa.
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Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ

-  čištění koberců 
a sedacích souprav

-  půjčování stroje 
karcher

- mytí oken

MOBIL. 1 – 606 363 300

MOBIL. 2 – 731 490 561

Nově otevřený

obchůdek
pro kutily
naproti Restaurace

na Benátkách.

Otevřeno pondělí až pátek od 7:30 
do 17 hod, sobotu od 8:00 do 12:00 ho-
din.Nabízíme spojovací materiál všeho 
druhu, domácí potřeby, stavební che-
mii, elektro, instalatérské potřeby, bar-
vy laky, nářadí, bazénovou chemii, za-
hradnické pomůcky, papírnictví-školní 
potřeby a  dárkové předměty. Dále na-
bízíme SAZKA Terminál. Vydej a příjem 
balíčků firmy PPL,DPD a  GLS.Těšíme se 
na vaší návštěvu.
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VOLNOČASOVÉ CENTRUM
ZDRAVÍČKO KRMELÍN
K a v á r n a  s  dě t s k ý m  k o u t k e m

C v iče n í  r o d ičů  s  dě t m i  o d  3 M

C v iče n í  p r o  d o s pě l é :

P r i v á t n í  s a u n a

S o l n á  k o m o r a

P ořá d á n í  o s l a v  a  a k c í
P r o n á j e m  tě l o c v ičn y
O t e vře n á  h e r n a  d l e  d o m l u v y

              D o m á c í  d e z e r t y ,  l i m o n á d y ,  v ý b o r n á  k á v a  a  m n o h o  d a l š í h o
       

             M i n i , M I N I  2 ,  B a t o l e ,  B a t o l e  2 ,  P r c c i
            D a n c e  f i t n e s s  s  M í š o u  K o z u b k o v o u  ( o d  1 0  l e t )  -  S t
            T v oř í l e k  p r o  dě t i  o d  5  l e t  -  Ú t
            Z d r a v íčk o h r á t k y  ( p o h y b o v á  p růp r a v a  p r o  dě t i  o d  3  l e t )  -  Ú t

             A b y  z á d a  n e b o l e l a  -  Č t
            F i t  m a m i n k a  a  C v iče n í  p o  p o r od u  -  P o
            Čc h i - k u n g  s  M i l o s l a v e m  Š e b e l o u  -   Ú t
            J ó g a  -  S t , N e
            

            N a  o b j e d n á v k u

             O t e vře n é  h o d i n y  Ú t ,  Č t

Kostelní 781,Krmelín
www.zdravicko-krmelin.cz

+420 720 452 155
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HLEDÁME POSILY DO NAŠÍ REDAKCE! 

 

Výzva je otevřena všem generacím – od studentů po 
seniory.  

 Může se jednat o jednorázové, občasné či pravidelné 
příspěvky.  

Jsme otevřeni novým nápadům, jak náš zpravodaj oživit a 
přizpůsobit současným trendům.  

Zároveň, chceme zachovat přívětivost tištěné podoby.  
V případě zájmu se obracejte na starostku obce emailem 

(kovalcikova@krmelin.cz) či telefonicky (558 674 085 nebo 
724 135 569) 
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Uctění památky
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PROJEKTY OBCE  
Tato rubrika Vás provádí životem obecních projektů od své rané fáze, přes realizaci až po 

jejich ukončení.   

 

PROJEKT NÁVES 

V březnovém vydání zpravodaje jsme Vás seznámili s projektem Návsi, který byl o 
tomto čase ve fázi studie. Představili jsme plochy, které bude projekt zohledňovat a 
rovněž některé vizualizace.  Na srpnovém zastupitelstvu byl odsouhlasen zhotovitel 
projektové dokumentace, jímž je architektonické studio ATELIÉR 38. Ateliér má za 
sebou řadu úspěšných projektů a rovněž se pyšní výborným renomé, co do 
profesionality a spolehlivosti. V září proběhla úvodní schůzka s vedením obce, na 
které byly projednány detaily, jak bude projekt realizován. 

Po obdržení projektové dokumentace můžeme vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Realizace Návsi bude probíhat ve fázích – nikoliv vše najednou. Rádi bychom 
začali rekonstrukcí plochy hřiště a prostorem před Obecním úřadem. 

 

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ 

Během letních prázdnin bylo zprovozněno nové workoutové hřiště v lokalitě u 
Paleska. Je zde umístěno 6 posilovacích strojů a jedna sestava tvořena hrazdou, 
bradly, žebřinami a dalšími prvky. V areálu jsou umístěny i lavičky pro odpočinek a 
odpadkový koš na tříděný odpad.  

SČ 1 
Okolí Obecního 
úřadu 

SČ 2 
Okolí Hasičské 
zbrojnice 

SČ 3  
Revitalizace 
parkoviště 

SČ 4  
Sportovní hřiště 

SČ 5 
Břeh nad korytem 
potoka 

 SČ 6 
Koryto potoka 

SČ 7 
Okolí zdravotního 
střediska 
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Vstup do prostor je bezplatný. Areál bude otevřen v závislosti na ročním období. 
V současné době je workoutové hřiště uzavřeno z důvodu úpravy terénu a výsadby 
nového travního porostu.  

Obec plánuje pořízení dalších strojů, co kapacita prostoru dovolí. Budeme rádi za tipy. 
Ty nám můžete zasílat emailem na: kovalcikova@krmelin.cz a nezapomeňte přiložit 
popis, snímek a případně odkaz. Zvažujeme umístění pitka s pitnou vodou. V létě se 
bude zapáleným sportovcům hodit. Do té doby musíme vyřešit přívod vody. 

CHODNÍK U PALESKA 

Pro lepší dostupnost a větší bezpečnost bude vybudován chodník od zastávky U Lesa 
ve směru z Ostravy k ulici U Paleska napojením na stávající chodník na ulici 
Staroveská. Práce na výstavbě jsou zahájeny, dokončení je plánováno do konce října. 

 

NOVÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Stávající prostory, v nichž děti přečkávají dobu před zahájením výuky a rovněž po ní, 
jsou z mnoha pohledů ne příliš vyhovující. Rozhodli jsme se vybudovat nové zázemí 
školní družiny s využitím moderních stavebních prvků a v návaznosti na potřeby školy. 
Nová družina bude umístěna za budovou základní školy, se kterou bude propojena 
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koridorem. Bude nadstavbou sociálního zařízení, které vzniklo při sportovním hřišti.  
Níže, pro představu, přikládáme vizualizaci, jak by nová družina mohla vypadat. Tento 
prvotní návrh bude předmětem dalšího projednání a schválení v orgánech obce. 
Nemusí být tedy finální.  

Pohled z ulice Lyskova 

 

Pohled z hřiště 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Kateřina Bonito 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
„Vytápění domácností“  

 
S příchodem chladnějšího počasí, přichází i topná sezóna a bohužel, i zhoršená 

kvalita ovzduší v naší obci. 

Moc nás těší, že je situace rok od roku lepší, ale i přesto máme i nadále co zlepšovat.  

Za dosavadní pokroky děkujeme všem občanům, kteří doposud vyměnili svůj starý 
kotel za ekologický zdroj vytápění, ať už prostřednictvím kotlíkových dotací či z 
vlastních zdrojů! 

  

 

 

Kotlíkové dotace každopádně pokračují!  

Nově budou podporovány i domácnosti s nízkými příjmy, a to dotací do výše 95 %! 

Více informací na: https://www.mzp.cz/cz/news_20210715_Kotlikove-dotace-
pokracuji-do-zari-2022 

Důležité je, že žadatel podá žádost o dotaci do 1.9.2022. 

Naše obec pomáhá tím, že poskytuje zájemcům o výměnu kotle BEZÚROČNOU 
PŮJČKU, proto aby domácnosti nepřišly o finanční o úspory do doby, než jim bude 
vyplacena dotace (podmínkou je přidělená dotace z Moravskoslezského kraje). Je 
v našem nejlepším zájmu zredukovat počet domácností s neekologickým vytápěním, 
a s tím související množství rakovinotvorného benzo(a)pyrenu, který se spalováním 
uvolňuje do ovzduší a způsobuje řadu vážných onemocnění.  A nejen to, omezuje 
zdravý pohyb občanů ve venkovním prostředí.  

Obec Krmelín dále poskytuje dotaci ve výši 7 500 Kč všem, kteří kotel z dotace 
vyměnili, a to  bez ohledu na čerpání bezúročné půjčky.  

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí 

Upozornění:  Od září roku 2022 nebude ze zákona o ochraně ovzduší možno 
provozovat staré kotle horších emisních tříd a domácnostem budou hrozit sankce až 

ve výši 50 tis. Kč 
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Dovolte si věnovat dvě hodiny sami 
sobě…

Také pečujete o  svého blízkého doma 
nebo o  tom uvažujete? Nevíte si s  něčím 
rady? Jste už unavení? Uvítali byste radu 
a povzbuzení? Rádi byste se setkali s další-
mi lidmi, kteří také pečují o svého příbuz-
ného, abyste si mohli vzájemně popovídat 
a předat si získané zkušenosti?

Srdečně Vás zveme na poslední pod-
půrné akce pro pečující osoby, které po-
řádáme v rámci projektu Slezské diakonie 
„Podpora pečujících osob v Pobeskydí II.“:

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 a  ve středu 
8. 12. 2021 od 16:00 do 18:00 se s Vámi 
rádi setkáme na svépomocných skupi-
nách pro laické pečovatele v domác-
nosti, kterými provede paní ThDr. Miriam 
Szökeová, PhD. Najdete zde prostor pro 
vzájemné sdílení s  jinými pečujícími oso-
bami, povzbuzení či výměnu zkušeností

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 od 16:00 do 
18:00 připravujeme setkání s  odborni-
cí v  oblasti péče o  osoby se syndromem 
demence, Bc. Martou Machovou, na téma 
„Péče o člověka s poruchou paměti a ko-
munikace s ním“

Ve středu 10. 11. 2021 od 17.00 do 
19.00 se uskuteční workshop „Fyziote-
rapie formou Feldenkraisovy metody“, 
který bude lektorovat Mgr.  Irena Molin, 
certifikovaná lektorka této metody. Work-
shop bude zaměřen prakticky na samotné 
cvičení, během kterého tak budete moci 
poznat efekty tohoto neobvyklého způso-
bu fyzioterapie

Akce se v  závislosti na aktuální epide-
miologické situaci budou konat na adre-

se Třanovice 188 (SEN centrum) nebo 
ON-LINE formou. Účast je bezplatná. 
V případě potřeby Vám během těchto akcí 
můžeme nabídnout bezplatný dohled naší 
terénní pracovnice přímo v  domácnosti 
u Vámi opečovávané osoby.

Pro kvalitní organizaci prosím potvrďte 
svou účast na tel. čísle: 739 392 024 nebo 
na e-mail: podpora.pecujici@slezska-
diakonie.cz Bližší informace naleznete 
zde: http://www.slezskadiakonie.cz/pro-
jekty/podpora-pecujicich-osob-v-pobes-
kydi

Slezská diakonie

Otevírací doba 
hřbitova  

- v zimním období 
- „Památka zesnulých“

Veřejné pohřebiště je v  zimním 
období přístupné od 1.  listopadu do 
30. dubna od 8 do 18 hodin

OTEVÍRACÍ DOBA V OBDOBÍ 
PAMÁTKY ZESNULÝCH

Veřejné pohřebiště bude v  období 
Památky zesnulých od středy 27.  října 
do neděle 7. listopadu otevřeno od 7:00 
do 20:00 hod.
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MATEŘSKÁ škola
Červená, Žlutá, Zelená,
co to asi znamená?
Semafor to není!
To je ale překvapení?!
Je to naše školička,
kam míří kluk i holčička.
Pojďte si sem taky hrát,
zpívat, kreslit, povídat…
V Zelené třídě právě zpívají,
ve Žluté třídě cvičí, výskají,
v Červené, tam nahoře,
poslouchají pohádku
O slepičce v komoře.
Všem se tady dobře daří
po celý rok, nejen v září.

Paní učitelky z MŠ

Fotografie: M. Pfefferová, 
V. Kovalčíková, H. Bestová

Prázdniny rychle utekly, 1.  září je opět 
tady a  také v  mateřské škole začal nový 
školní rok. Letos jsme přivítali 17 nováčků.

Právě rodičům těchto dětí jsme nabíd-
li využít „adaptační program“ = možnost 
zkráceného pobytu v  prvních dnech ná-
stupu do mateřské školy. Dítě si pozvolna 
zvyká na prostředí třídy, na kamarády, paní 
učitelky i organizaci dne ve třídě.

Po mnohaletých pedagogických zku-
šenostech doporučujeme rodičům tento 
program využít pro snadnější adaptaci 
dítěte v  mateřské škole. Je vhodné začít 
dvouhodinovým pobytem, který se indi-
viduálně prodlužuje podle spokojenosti 
a chování dítěte.

Nezapomínejme, že vstup do mateřské 
školy je významným krokem v životě dítě-
te a hlavně první odloučení od maminky.

Naším společným cílem je dosáhnout 
toho, aby děti byly šťastné a  stejně jako 
v rodině i v naší školce zažívaly pocit bez-
pečí.

Všichni si přejeme, aby se z  mateřské 
školy ozýval jen radostný smích.

Bc. Ilona Galiová, Jana Vaňková

Třída Zelení - oblíbená 
„brčková“ stavebnice
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Třída zelených

První dny u Červených
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Noví předškoláci
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Zelení poznávají nové značky

Zelení poznávají nové značky
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První dny u Červených

První dny u Červených
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Aktuality ze školní družiny
Škola děkuje všem zákonným zástup-

cům, kteří nepožádali do konce červ-
na  2021 o  vrácení přeplatku za úplatu 
školní družiny ve školním roce 2020/2021 
z důvodu omezeného provozu školní dru-
žiny v době pandemie koronaviru. Tyto fi-
nanční prostředky byly použity na nákup 
nového sportovního vybavení pro děti, 
navštěvující školní družinu.

Slečna vychovatelka Barbora Brumov-
ská (pracující ve školní družině od r. 2013) 
ukončila k  30.  6.  2021 pracovní poměr 
s  naší organizací. Na uvolněnou pracovní 
pozici byla komisí na výběrovém řízení dne 
11. 8. 2021 vybrána z 25 kandidátů/kandi-
dátek paní Sylva Ondruchová. Vedení školy 

Poděkování ze školní jídelny 
Krmelín

Školní jídelna Krmelín moc děkuje panu 
Aleši Blatoňovi a panu Radkovi Třískovi za 
včelí med, který věnovali k  oslazení čaje 
a  na svačinky pro děti do mateřské školy 
a základní školy Krmelín.

Lenka Košťálová 
vedoucí školní jídelny

ZÁKLADNÍ škola
děkuje slečně vychovatelce za její přínos-
nou a kreativní práci.

Mgr. Dušan Ignačík, MBA – ředitel školy

Druháci
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Třeťáci

Druháci na nových 
prolézačkách
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Na školním výletě
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Nastupující páťáci

Končící páťáci
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Pasování na čtenáře
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Výroba hmyzích domečků

Přespolní běh
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Vítání prvňáčků
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V  rámci mezinárodního projektu pro 
další vzdělávání učitelů Erasmus+ jsme 
o  letošních prázdninách vycestovaly na 
Maltu, abychom zdokonalily své jazykové 
dovednosti v kurzu angličtiny.

Jazyková škola BELS, u  které jsme kurz 
objednali, sídlí v  moderní budově v  cen-
tru přímořského městečka St. Paul’s  Bay. 
Je vybavena prostornými klimatizovanými 
učebnami s  interaktivními tabulemi, zajiš-
ťujícími moderní výuku.

Dopoledne jsme se věnovaly studiu 
všeobecné angličtiny, odpolední hodiny 
byly zaměřeny na metodu CLILL(jde o me-
todu, kdy angličtina prostupuje všemi výu-
kovými předměty).Tyto lekce byly pro nás 
zvlášť inspirativní. Těšíme se, až budeme 
moci nápady využít ve škole.

Velkým přínosem pro nás bylo setkává-
ní se spolužáky z různých zemí nejen v ho-
dinách, ale také v situacích běžného života. 
Neustálá nutnost komunikace v cizím jazy-

ce je velkým bonusem studia v cizí zemi.
Studium bylo pro nás náročné, ale vše 

vyvážila krása perly středomoří  – Malty. 
Moře, slunce, historické památky a skvělá 
maltská kuchyně do nás vlila vždy novou 
energii do učení.

Proč jsme si vybraly právě 
Maltu? (5 důvodů, proč 
studovat na Maltě)

•	 Angličtina všude – úřední jazyk
•	 Velký výběr jazykových škol pro 

všechny věkové kategorie
•	 Setkávání s lidmi z celého světa
•	 Krásné moře a pláže
•	 Spousta historických památek
Do budoucna bychom se opět rády zú-

častnily těchto kurzů. Je to velké obohace-
ní a zkušenosti, které mnohokrát zúročíme 
při své pedagogické práci.

Jarmila Adámková a Yvona Voráčová, 
učitelky ZŠ Krmelín

Studijní pobyt učitelů
na Maltě

Hmyzí domečky 
umístěné v přírodě
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Paní učitelky na studijním 
pobytu Mgr. Jarmila 
Adámková, Mgr. Yvona 
Voráčová
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TJ SOKOL Krmelín
110 let Sokolské 
organizace

V letošním roce oslavuje naše Sokolská 
organizace významné jubileum a  to kon-
krétně 110  let od svého založení. Pokud 
bychom měli být přesní, pak oněch 110 let 
uplyne k 10. prosinci letošního roku.

Od počátků existence se na chodu naší 
organizace podílela řada lidí a jejich jména 
lze nalézt v bohatých záznamech, které se 
formou kroniky zachovaly dodnes. Je to 
velmi poutavé čtení a  obzvláště záznamy 
z  historicky kritických let jsou plné osob-
ních příběhů Krmelínských občanů.

U  příležitosti tohoto významného mil-
níku jsme se rozhodli ocenit některé naše 
spoluobčany a  formou Pamětního listu 
jim vyjádřit poděkování za aktivní podíl na 
chodu naší Sokolské organizace. Nedá se 
bohužel popsat pro každou oceněnou oso-
bu čím konkrétním se o rozvoj tělovýcho-
vy, sportu nebo jiných aktivit podílela, ale 
zcela jistě mohu říci, že všichni se podíleli 
a podílejí na výchově mladých sportovců, 
na výstavbě a údržbě Sokolského zázemí, 
organizování činnosti jednotlivých oddílů 
a složek a v neposlední řadě na organizaci 
společenských událostí v naší obci.

Byli jsme obzvlášť potěšeni, že se nám 
naskytla příležitost realizovat vlastní akt 
předání pamětních listů veřejně u  příleži-
tosti akce „Krmelín slaví“, která proběhla 
dne 27.  8.  2021. Vlastního předání se zú-
častnili takřka všichni ocenění a velmi nás 
potěšila skutečnost, že ocenění předával 
olympijský vítěz, rodák z naší obce pan Ví-
tězslav Mácha. Celý akt byl také vyjímečný 
tím, že došlo k přejmenování naší sportov-
ní haly na Halu Vítězslava Máchy.

Zcela jistě mohu konstatovat, že hodi-
nový blok věnovaný výše uvedenému ju-
bileu se opravdu vydařil a  byl důstojnou 
připomínkou všech, kteří se historicky 
podíleli a  podílí na Sokolských aktivitách. 
Všem přítomným jsme také „živě“ prezen-
tovali některé sporty, čímž bych rád podě-
koval zejména karatistům a stolním tenis-
tům za vydařené ukázky. Naše díky patří 
také členům výboru Sokolské organice za 
čas a úsilí věnované přípravě této akce.

A  pro úplnost si dovolím uvést jména 
všech oceněných spoluobčanů. Jsou to pá-
nové Havránek Jaroslav, Hranický Břetislav, 
Jamroz Ladislav, Janus František, Kramoliš 
Miloslav, Kunát Miloslav, Mácha Jiří, Má-
cha Pavel, Petr Matušinský, Ptáček Zdeněk, 
Štěpán Jiří, Jiří Tošenovský, Bohuslav Vy-
chodil, Zezulka Miroslav a dámy Hranická 
Miroslava, Janáčková Břetislava, Kramoli-
šová Jaroslava, Linhartová Jana a Matušín-
ská Zdeňka.

Ivo Brabec

Z činnosti sokolského 
tenisového oddílu

Některé věci se v  dnešní době vrací 
do „normálu“ rychleji, některé pomaleji 
a  některé mají do normálního stavu ještě 
opravdu hodně daleko. Jednou z těch prv-
ních, tedy těch vnímaných ve správném 
slova smyslu pozitivně, je i provoz teniso-
vých kurtů v naší obci.

V  sezóně minulé a  na počátku sezóny 
letošní, jsme byli bohužel limitováni vlád-
ními nařízeními, která omezovala i  spor-
tování venkovní, včetně tenisových zápa-
sů a dalších činností v našem sportovním 
areálu. Pevně věřím, že tato doba je již 
minulostí a  jako připomínka nám zůstane 
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u vstupu do areálu již jen desinfekční pro-
středek na ruce.

Co mne ale obzvlášť v  letošní sezóně 
potěšilo, byly prázdninové středy, kdy jsou 
na základě dohody s obcí kurty k dispozi-
ci těm nejmladším Krmelínským sportov-
cům. Cestu na kurty si našli mladí tenisté 
každou prázdninovou středu v  poměrně 
hojném počtu a  často se stávalo, že byly 
v tyto dny obsazeny všechny tři kurty na-
jednou. Nedá mi to, abych zde nezmínil 
svůj optimistický pocit, když jsem pozo-
roval, jak hochy tak děvčata, kterak si zdo-
konalují své forhendy a  bekhendy, nebo 
zkouší svůj originální servis. Měl jsem ob-
rovskou vnitřní radost z toho, že je to baví 
a zejména z toho, že jsou venku a komuni-
kují mezi sebou, překřikují se, organizují si 
sami kdo s kým bude hrát a kdo si prostě na 
chvíli sedne na lavičku ke krátkému odpo-
činku. Byl jsem zkrátka rád, že nesedí u po-
čítače, tabletu nebo mobilu, hrají „oprav-
dově“ a  ne virtuálně na klávesnici nebo 
prstem po displeji. No, popravdě, někdy ta 

komunikace byla trochu jadrnější, ale i  to 
občas ke sportu patří a  já jsem to zrovna 
v  tu chvíli tak nějak „přeslechl“. Smyslem 
těchto řádků je vyjádřit poděkování za-
stupitelům naší obce, kteří tuto možnost 
podporují a umožňují, a přimluvit se za její 
pokračování také v dalších letech.

Další akcí v  tenisovém areálu byl v  ter-
mínu 12/9/2021 tradiční deblový tenisový 
turnaj „O pohár starostky“, který měl v  le-
tošním roce velmi početnou účast. Sešlo 
se celkem 16 tenistů, kteří odehráli turnaj 
systémem „každý s  každým“ a  na kurtech 
se řádně zapotili, protože akce započala 
s  úderem desáté hodiny ranní a  dohráno 
bylo teprve před pátou hodinou večerní. 
Vítězem turnaje se stala dvojice nasazená 
jako číslo jedna, tedy Ivo Jokl a Ivo Šindel, 
druzí v pořadí se umístili Lukáš Ertel s Miro-
slavem Sinerem a na třetí příčce se umístili 
Jirka a Tomáš Bočkovi. Krásné počasí, skvě-
lé kamarádské prostředí a sportovní duch, 
to vše se jednoznačně podílelo na skvěle 
strávené neděli.

Ivo Brabec
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Z činnosti oddílu házené:

Rozběhly se nám podzimní soutěže ve 
všech přihlášených kategoriích.

Pořádali jsme turnaj minižactva 
(viz foto), kterého se zúčastnilo 6 družstev 
z okolních házenkářských obcí. Naši mladí 
hráči se neztratili a za výkon byli odměně-
ni drobnými cenami ze společnosti COOP 
Beskydy s.d. Tímto děkujeme za drobný 

Datum Soutěž Domácí Hosté
28. 09. 2021 10:30 MSL Muži TJ Sokol Krmelín T.J.Sokol Klimkovice
03. 10. 2021 09:00 MSL Mladší žáci skupina II TJ Sokol Krmelín TJ TŽ Třinec
03. 10. 2021 11:30 MSL Mladší žáci skupina II TJ Sokol Krmelín SKH Polanka n.O. B
10. 10. 2021 10:30 MSL Muži TJ Sokol Krmelín KH Kopřivnice B
24. 10. 2021 10:30 MSL Muži TJ Sokol Krmelín HC Hlučín
24. 10. 2021 12:30 MSL Starší žačky TJ Sokol Krmelín TJ TŽ Třinec
24. 10. 2021 15:00 MSL Starší žačky TJ Sokol Krmelín TJ Sokol Karviná
27. 11. 2021 09:00 MSL Mladší žáci skupina II TJ Sokol Krmelín HC Hlučín
27. 11. 2021 11:30 MSL Mladší žáci skupina II TJ Sokol Krmelín TJ TŽ Třinec

sponzorský dar i  jejímu zaměstnanci Mi-
leně Zedníkové. Standardně se nám roz-
běhly další tři mládežnické soutěže, do 
kterých jsme družstva přihlásili. Mladší 
dorost a mladší žáci již začali soutěž první-
mi turnaji. Starší žačky na svůj první turnaj 
čekají. Všechna mládežnická družstva hrají 
turnajovým způsobem. Rozběhla se seve-
romoravská soutěž mužů, kde naši získali 
první cenná vítězství nad celky TJ SOKOLa 
Klimkovice a Házené Paskov.
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Proběhla akce Krmelín slaví, kde oslavo-
valy tři místní spolky. Hasiči slavili 125  let 
založení, TJ Sokol slavil 110  let od zalo-
žení a hudební skupina HEC 25  let. I když 
původní termín této akce měl byl v sobotu 
5.  června a  měl být součastí Dětského 
dne, tak se naštěstí nakonec podařilo vše 
zorganizovat a  dohodnout na nahradní 
termín na konci srpna.

Na oslavě proběhly ukázky hasičů i vy-
stoupení sportovců v karate nebo stolním 
tenise. Při této příležitosti se přejmenova-
la naše sportovní hala na Sportovní hala 
Vítězslava Máchy, našeho rodáka a  olym-
pijského vítěze v  řecko-římském zápase 
z roku 1972, který byl osobně na akci pří-
tomen a rozdával ocenění zasloužilým čle-
nům naši TJ.

Akce Krmelín slaví
Večer pak proběhl už 31. ročník hudeb-

ního festivalu Rockshow, který byl věno-
ván narozeninovému Megakoncertu hu-
dební skupiny Hec a jejich hostům. Během 
koncertů vystoupili všichni bývali členové 
skupiny, ostravská legenda Zdeněk Krás-
ný, Jarda Hypochondr, Honza Bartoš nebo 
Hedi Janků, která zárověň pokřtila skupině 
HEC novou vinylovou LP desku  HEC The 
Best Of. Večerem provázel moderátor ČT 
a radia Čas Roman Pastorek a o diskotéku 
se staral Marcel Matušínský alias DJ Macek.

Celý koncert byl natáčen televizní spo-
lečnosti TNT Media, tak kdo koncert nesti-
hl, tak si ho bude moci zakoupit koncem 
roku na DVD a  třeba i  použit jako letošní 
vánoční dárek.

David Ptáček



Krmelínský zpravodaj – číslo 3/202142

Ukázka hasičské zásahové jednotky 
JSDH Krmelín, foto Radek Zezulka

Křest desky
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HEC a Hypochondr, foto Radek Zezulka
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Slavnostní ocenění olympionika Víti Máchy a přejmenování haly TJ Sokol 
Krmelín jeho jménem SPORTOVNÍ HALA VÍTĚZSLAVA MÁCHY.

Foto Radek Zezulka

Předání ocenění za celoživotní 
práci pro TJ Sokol Krmelín

foto Radek Zezulka
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Ukázka karate
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HASIČI Krmelín

Družstva mladých hasičů 
a požární sport

Úvodem článku děkujeme obci Krmelín 
za poskytnutí dotace na pořízení nové pře-
nosné motorové stříkačky pro kolektivy 
dětí – ml. hasičů. Je vyrobena firmou Válek, 
Ostrava-Bartovice, která je špičkou v obo-
ru stavění požárních motorových stříka-
ček. Stroj plně odpovídá současným stan-
dardům pro požární sport mladých hasičů. 
Na přiložené fotografii je zobrazena při-
pravená základna k provedení požárnímu 
útoku s  novým strojem, opatřeného m.j. 
logem hlavního sponzora sboru a mladých 
hasičů – Pekařství Boček Krmelín. V rámci 
polepování byl opatřen polepy i  obecní 
dopravní automobil pro SDH Krmelín.

V červnu se mladí hasiči zúčastnili sou-
těže v  Malenovicích, kde mladší docílili 
časů 55,61 s a obsadili 11. místo z 13 druž-
stev a  starší časem 67,18 s  dosáhli na vý-
sledné 5. místo ze 7 družstev. Následovala 
soutěž v Řepišti, kde mladší zaběhli útok za 
23,34 s a bylo z  toho 10. místo z 16 druž-
stev a starší 28,96 s, a skončili 6. z 9 druž-
stev. Třetí v  pořadí byla dne 20.  6.  2021 
soutěž v  Oprechticích. Všechny účastníky 
i diváky sužovalo velké vedro, kdy teplota 
na slunci dosahovala až ke 47 stupňům. 
Ani tady se našim nedařilo, když mladší 
skončili s  časem 21,701 14. z  25 družstev 
a starší s časem 32,455 s na 16. místě z 19. 
kolektivů. Na poslední soutěž v červnu do 
Vyšních Lhot jeli pouze starší žáci, kteří 
obhajovali první místo z  loňského roku. 

Obhajoba se bohužel nepovedla. I přesto, 
že letošní sezóna není moc povedená, se 
jím podařilo doběhnout s  časem 15,088 
a obsadit vynikající 2. místo z 21 družstev. 
Na konci srpna nejdříve zajely družstva 
do Pržna, mladší zde neměli platný pokus 
a  skončili na posledním 12. místě a  starší 
s časem 17,28 s na 6. z 11 družstev. Posled-
ní soutěží srpna byly noční Oprechtice, 
mladší měli opět neplatný pokus a byli na 
posledním 8. místě, starší s časem 23,910 
obsadili 9. pozici z  11 družstev, V  září je 
čeká ještě asi 6 soutěží, z toho jedna noč-
ní v Bruzovicích, doufejme, že již konečně 
bude více přát počasí a mladí hasiči získají 
dobré výsledky.

Družstvo dospělých se postupně zú-
častnilo závodů Ligy netradičních soutěží 
v Žabni, Pržnu, Starém Městě, Krásné Mo-
helnici, Krmelíně a  ve Lhotce a  zatím je 
průběžně na 6. místě z  celkově 9. zúčast-
něných.

Pohárová soutěž v Krmelíně

S  jednoroční přestávkou, po postup-
ném uvolnění protiepidemických opat-
ření během léta, bylo možné v  Krmelíně 
znovu upořádat pohárovou soutěž do-
spělých, liga mladých hasičů letos nebyla 
spuštěna, a  její termín připadl na sobotu 
21. 8. 2021. Soutěž je od počátku součástí 
Ligy netradičních soutěží (LNS). Předloni 
se ještě závodilo na trati, rozprostřené na 
obou hřištích, převzaté po Beskydské lize, 
kde se ještě obíhal sud s  vodou a  prou-
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daři před zakleknutím probíhali ještě pod 
překážkou – proběhem. V rámci vytvoření 
netradičních podmínek se přikročilo k ná-
vratu na původní uspořádání tratě, které 
se běželo naposledy v  roce 2013, kdy je 
základna umístěna vedle prodejny, do-
pravní vedení jde po schodech a  útočné 
cílí na prostředek házenkářského hřiště, 
kde jsou terče. Kromě účastníků LNS dora-
zilo na soutěž i několik družstev mimo ligu 
a s podmínkami tratě se vypořádaly lépe, 
když obsadily první a třetí místo v kategorii 
mužů. Celkem závodilo 17 družstev, v ka-
tegorii žen zvítězila stejně jako před 2 lety 
Lhotka před Pražmem B a Nošovicemi. Na 
třetím místě v mužích skončil Brušperk A, 
2. pozice patří Krásné Mohelnici a vítězství 
pro sebe urval Hájov.

Výjezd zasloužilých hasičů 
okresu FM

Před dvěma lety jsme psali o  výletu 
zasloužilých hasičů, který byl koncipován 
jinak než v  minulosti, kdy se jezdilo hro-
madně autobusem z FM, a to dopravními 
či zásahovými vozidly sborů, které pobra-
ly účastníky z okrsků. Nyní se po uvolnění 
opatření výlet znovu zorganizoval. Sraz 
účastníků byl v  Gutech. První částí pro-
gramu byla prohlídka znovu postavené-
ho dřevěného kostela, který lehl popelem 
před 4 lety. Několik století starou památku 
zcela zničil úmyslně založený požár v noci 
z 1. na 2. srpna 2017. Od přímých účastníků 
hašení si mohli účastníci vyslechnout po-
stup pří zásahu, marnou snahu o  záchra-
nu stavby a  také podrobnosti k  výstavbě 
a  instalovaná protipožární zařízení, která 
by podobným událostem měla zabránit. 
Poté byl v  restauraci Gutská bašta podá-
ván oběd. Druhá část programu byla po-
dobná jako předloni, na základě povolení 
mohly dopravní automobily zdolat jeden 

z kopců Beskyd, vrchol Javorový. Po solid-
ní komunikaci všechny auta doputovala 
úspěšně až k chatě na vrcholu. Na fotogra-
fii je zachycen dopravní automobil Merce-
des Sprinter se všemi účastníky z brušper-
ského okrsku, z  Krmelína Novák František 
(napravo), Zasloužilí hasiči Knebel Vlastimil 
a Boček Josef s manželkami (čtveřice vle-
vo), bývalý starosta KSH MSK Ing. Kuběna 
(třetí zprava) a ZH ze Staré Vsi n. O (br. Ja-
nošek – druhý zprava). Po sjezdu z Javoro-
vého bylo posezení opět v  Gutské baště, 
kde si všichni pochutnali na výborném 
karbanátku a  účastníky přišel pozdravit 
a  počastovat starosta okresního sdružení 
hasičů.

Spolkový život a 125. výročí 
založení SDH

Sbor letos oslavuje 125. výročí od svého 
založení a  hlavní akcí bylo spolupořádání 
slavnosti Krmelín slaví v pátek 27. 8. 2021. 
Ve slavnostním programu byla přednese-
na krátká zpráva s hlavními milníky sboru 
a poté prezentovány fotografie z akcí a zá-
sahů, doplněné videoukázkami z hlavních 
akcí sboru, představeny prezentace kolek-
tivů a  požární sport. V  praktické ukázce 
hasiči ze zásahové jednotky předvedli po-
užívanou výstroj, výzbroj a techniku použí-
vanou při zásazích. V technickém zajištění 
slavnosti jsme zajišťovali občerstvení a jíd-
lo. Do konce roku nás ještě čeká rozsvícení 
vánočního stromu a Výroční valná hroma-
da v prosinci, která slavnostní rok uzavře.

 
Veškeré dění ve sboru je zveřejňová-

no na internetových stránkách spolku na 
adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete 
informace články, fotografie, odkazy na vi-
dea a další.

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín
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Z výletu zasloužilých hasičů

Nový stroj pro mladé hasiče pořízený z dotace obce
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Reprezentujeme obec Krmelín - dopravní automobil 
FORD má nové polepy. Foto Ing. Martina Doležalová

Z výletu zasl. hasičů,
autor fotky Knebl Mojmír
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Jednotka má za sebou poměrně rušné 
období zásahové činnosti, kdy jsme zasa-
hovali u  dvou velkých požárů (oba mimo 
zřizovatele obec Krmelín), čerpání vody při 
vydatných deštích, úniku potravinářského 
oleje na pozemní komunikaci, proplachu 
kanalizací, už se nám vyskytly první letní 
zásahy na likvidaci obtížného hmyzu (vosy, 
sršně) a  taky jsme vytvářeli pěnu na dět-
ském dni.

Při prvním požáru nám byl 5.  7.  2021 
před polednem vyhlášen poplach, aby-
chom se přidali k  hasičským jednotkám 
z  Ostravy a  okolí k  hašení sběrny Trojek 
v  Ostravě. Po dojezdu na místo jsme byli 
velitelem zásahu rozděleni do dvou skupin, 
kdy jedna skupina měla za úkol v pravidel-
ném střídání provádět hašení v  dýchací 
technice hořícího vrakoviště a  dohašovat 
jeho postupné rozebírání. Druhá skupina 
byla zřízená k zajištění doplňování požářiště 
hasební vodou pomocí naší automobilové 
cisterny Tatra, kdy jsme jezdili několik kilo-
metrů doplňovat vodu na hasičskou stanici. 
Zhruba v 19 hodin došlo k vystřídání jedno-
tek na místě zásahu čerstvými sílami a naše 
jednotka se vrátila zpět na vlastní zbrojnici, 
kde jsme provedli výměnu hadic, dýchacích 
přístrojů a úklid technických prostředků tak 
abychom byli, kolem 20. hodiny, zase akce-
schopní k výjezdu.

Druhý požární zásah byl dne 9. 8. 2021 
v  odpoledních hodinách. Prvně vyhlášen 
poplach pro cisternu Tatra k určení požár-
ního družstva hašení hořící střechy penzi-
onu Ludma v Žabni. Krátce na to nám byl 
opět vyhlášen poplach pro dopravní au-
tomobil MB Sprinter pro zřízení čerpacího 
stanoviště na potoku Olešná. Jednotka po-

Činnost jednotky
sboru dobrovolných hasičů

mocí cisterny prováděla doplňování vody 
vozidlům HZS, které byly určené k hašení 
střechy a členové sborů v dýchací technice 
prováděli hašení podkroví uvnitř objektu 
a  rozebírání konstrukcí, tak abychom se 
dostali k  dohašení ohnisek pod střechou. 
Druhá skupina z  dodávky nasadila k  do-
plňování cisteren vodou do blízkého vod-
ního zdroje  – potoku Olešná přenosnou 
motorovou stříkačku PS 15 Rosenbauer 
(výkon až 1500 l//min), aby se nemuselo 
dojíždět pro vodu kyvadlově cisternami. 
Po největším dohašení byla naše auta vrá-
cena zpět a v cca 21:00 jsme byli opět plně 
akceschopná s  tím, že se naše jednotka 
s cisternou vrátí zpět na místo požárů, aby 
zajistila požární dohled od půlnoci do šesti 
do rána pro pravidelné obhlídky, opětovné 
rozhoření a případné dohašení.

Oba požáry ukázaly kvalitní a  vhodné 
vybavení jednotky technickými prostřed-
ky pro případ větších zásahů, pro jejich 
pořízení Obecní úřad vynakládá finanční 
prostředky.

V letních měsících jsme na území obce 
provedli několik odstranění bodavého 
hmyzu, kdy se poletavý hmyz usídlil do 
bezprostřední blízkosti obydlí občanů 
a přímo je ohrožoval.

Před prázdninami jsme se ještě věnovali 
školením, výcvikům, údržbě a  zkouškám 
technických prostředků, což se nám hodi-
lo pro všechny zmiňované zásahy, hlavně 
práce v  dýchacích prostředcích a  jejích 
obsluha. Další plán výcviků a školení bude 
pokračovat po prázdninách, kdy počty čle-
nů jednotky budou kompletnější.

Velitel jednotky hasičů Krmelín
Ing. Lukáš Jarecký
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Po covidové pandemii se klub senio-
rů pomalu rozjížděl. Koncem května jsme 
v klubu škvařili vaječinu, která všem chut-
nala. V polovině června jsme v areálu Mo-
tokár opékali špekáčky. Příjemně jsme se 
bavili, hráli kolo štěstí a  počasí nám také 
přálo. Každé pondělí dopoledne se schází-
me na kafíčko. Posezení nám předsedkyně 
zpříjemňuje kuriozitami, vtipy a  zajíma-
vostmi ze světa i z domova. Měli jsme také 
besedu s bylinkářem. Mezi nás také přišel 

SENIOŘI
p. Káňa s nabídkou lanolínu, různých bal-
zámů a  mastí. Začátkem září jedeme na 
zájezd do neznáma. Chystáme besedy se 
zajímavými lidmi. S  příjemnými melodie-
mi nám přijde vystoupit zpěvák ostravské 
konzervatoře Tomáš Kůra s doprovodem.

Mládí žije nadějí, stáří ve vzpomínkách.

Havránková Libuše
předsedkyně
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Chovatelé se omlouvají, že loňský rok 
neuspořádali výstavu. Zapříčiněné to bylo 
výskytem koronaviru a  tím pádem jsme 
se nemohli scházet a nebyli jsme schopni 
zajistit hygienické a  proti epidemiologic-
ké podmínky. Letošní rok též nezačal moc 
dobře. Nemohli jsme se setkávat, jak by-
chom si přáli, nepořádaly se výstavy, a tím 
pádem nebyla možnost získat nová zvířata 
na obnovení chovu. Teprve v druhé půlce 
roku se můžeme setkávat, jsou povoleny 
výstavy.

Chovatelé ale nespali. V  omezeném 
počtu se snažili o údržbu střediska a cho-

vatelského materiálu. Vyměnila se nevyho-
vující světla a opravily se stěny za výčepem 
a v místnosti výčepu a chodby. Pokračovali 
jsme přes telefon s mladými chovateli a oni 
se zúčastnili okresního i  národního kola, 
o  tom píši článek sami. Chovatelé chtějí 
pozvat širokou veřejnost na výstavu, která 
se koná 10. – 11. září v jejich areálu. Doufá-
me, že se už budeme moci scházet normál-
ně a že se zase obnoví chod organizace, jak 
byl před kovidem. Zájemci o vstup do na-
šich řad se mohou obrátit na kteréhokoliv 
člena z naší organizace.

Za chovatele Klimeš Miroslav

CHOVATELÉ

Foto Ing. Yveta Kovalčíková
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Mladí chovatelé
Nikdo z nás nečekal, že letošní rok bude 

v  něčem jiný oproti loňskému roku, ale 
pro nás, Mladé chovatele, změna nastala. 
Ve dnech 11. – 15. 8. jsme se zúčastnili 53. 
ročníku Olympiády mladých chovatelů 
v Olomouci v areálu Střední školy zeměděl-
ské a zahradnické, kde jsme reprezentovali 
náš okres Frýdek-Místek. Program byl jako 
každý rok velmi bohatý a soutěž náročná. 
Počet soutěžících byl oproti minulých let 
velmi slabý, ale konkurence v  kategorii 
králici a drobní hlodavci byla pořád silná.

V  programu byla zahrnuta prohlídka 
historické části Olomouce, návštěva Pev-

nosti poznání a samozřejmě i několik od-
borných přednášek, mezi nejzajímavější 
patřila přednáška o  Africe. Letošní celo-
denní výlet byl do Olomoucké Zoo, Ba-
ziliky Navštívení Panny Marie na Svatém 
Kopečku.

Ze Staré vsi reprezentovala okres už 
ostřílená Amálie Golková, která se v  od-
bornosti drobní hlodavci umístila na 5. 
místě. Za Krmelín reprezentovala okres, 
jako již už několikátým rokem, Nikola Váv-
rů, která se v odbornosti králici umístila na 
6. místě.

Za Mladé chovatele 
Nikola Vávrů a Amálie Golková
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Foto Ing. Yveta Kovalčíková
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Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé

Památka všech zemřelých lidově „dušič-
ky“ je dnem, kdy se církev na celém světě 
modlí za zemřelé. Přijďte se s námi pomod-
lit na krmelínský hřbitov v úterý 2. 11. , kde 
bude v  16:45 hod. sloužena mše svatá za 
všechny zemřelé, kteří jsou zde pohřbeni.

Výročí posvěcení našeho 
kostela – „Krmáš“

Letos oslavíme výročí posvěcení naše-
ho kostela slavnostní mší svatou v  neděli 
14. listopadu 2021.

Více informací o  dění a  akcích v  naší 
farnosti si můžete najít na internetových 
stránkách: https://farnost-starabela.cz

Den pro rodinu
Na krmelínskou pouť 27. 6. po mši svaté 

uspořádalo Centrun pro rodinu s  sociální 
péči z.s. Ostrava na zahradě u kostela Den 
pro rodinu. V rámci teto akce proběhla vý-
stava SVOJI, manželé mohli prožít rande 
a pro děti byla připravena spousta interak-
tivních her.

Z NAŠÍ FARNOSTI

Mše svatá na krmelínském kopci, 
autor fotek Ing. Martina Stozsková
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Den pro rodinu

Mše svatá na krmelínském kopci
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KRÁLOVSTVÍ LAŠSKÉ a OBEC KRMELÍN 
 

           pořádají v úterý 28. září 2021 
 
 

12. 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 
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Region

Po úspěšném jarním i loňském podzimním kole odstartovalo na začátku 
listopadu v Moravskoslezském kraji další kolo koordinovaných vývozů 
žump a septiků z domácností, které nejsou napojeny na veřejnou kana-
lizaci a čistírnu odpadních vod.

Na jaře bylo během této akce vyvezeno 
122 aut naplněných odpadní vodou. Nejví-
ce – šedesát – jich bylo z Havířovska (okra-
jové části města a okolí vodních nádrží Žer-
manice a Těrlicko). Do čistírny odpadních 
vod pro Frýdek-Místek bylo především 
z Podbeskydí vyvezeno 20 aut, na Opavsku 
se jednalo o 16 vozů. 

Během prvního kola akce, která proběhla 
loni na podzim, a následně do konce roku 
bylo z domácností, které nejsou připojeny 
na kanalizaci pro veřejnou potřebu a čistír-
nu odpadních vod, vyvezeno 1654 metrů 
krychlových odpadních vod. Pro představu 
– zhruba 170 zcela naplněných aut s obje-
mem 10 metrů krychlových. SmVaK Ostrava 
rozdělily v minulosti oblast své působnosti 
do dvanácti tras, na které budou ve vybra-
ných dnech přiděleny kanalizační vozy zajiš-
ťující vývozy žump a septiků. V případě, že 
to bude technicky možné, se lidé mohou 
domluvit (například v rodině, sousedící 
domy v ulici…) a díky sdíleným vývozům 
ušetřit peníze. Startovalo se 4. listopadu na 
Novojičínsku a Frýdecko-Místecku, poslední 
trasa přišla na řadu 19. listopadu v části Kar-
vinska.

Jak likvidovat odpadní vodu
Odpadní vody z domácností, které nejsou 

napojeny na kanalizaci pro veřejnou potře-
bu, je nezbytné likvidovat odpovědně 
k životnímu prostředí a také s dodržením 
všech pravidel, která udává přísná legislati-
va. Veřejné instituce navíc deklarují zvýše-
nou přísnost při kontrole jejího dodržování. 
SmVaK Ostrava pro jaro opět připravily fle-
xibilní systém, jak efektivně, pohodlně a za 
odpovídající cenu pomoci lidem, jejichž 
nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci 
pro veřejnou potřebu. 

„První koordinovanou akcí jsme před rokem 
reagovali na naši diskuzi se zástupci měst 
a obcí, z níž vyplynulo, že vlastníci nemovitos-
tí nenapojených na kanalizaci pro veřejnou 
potřebu, si často nevědí rady s tím, jak správně 
a legálně odpadní vody likvidovat. Od té doby 
proběhla úspěšně dvě kola a zaznamenali 
jsme pozitivní reakce ze strany lidí v regionu 
i zástupců municipalit. Proto jsme se rozhodli 
v akci pokračovat a rozčlenili jsme region do 
logických tras, podle nichž budeme ve vybra-
né dny připraveni reagovat na požadavky 
místních. Systém jsme navíc připravili tak, že 
v případě, kdy se lidé – například sousedé - 
v některé z obcí domluví, že mají o vývoz 
žump nebo septiků zájem, ušetří za dopravu, 
jejíž náklady budou navzájem sdíleny. Chce-
me mít dlouhodobě připravený systém, jak 
lidem pohodlně a za odpovídající cenu pomo-
ci v případě, že jejich nemovitosti nejsou napo-
jeny na kanalizaci. Samozřejmě, vývozy žump 
a septiků jsou součástí naší každodenní práce 
i v jiných částech roku,“ říká generální ředitel 
SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Pozor na postih
Mezi lidmi stále panují značné nejasnosti 

týkající se toho, jaké požadavky klade na 
fyzické i právnické osoby zákon v oblasti 
zneškodňování a likvidace odpadních vod. 
Danou problematiku řeší tzv. vodní zákon, 
který ukládá všem majitelům povinnost 
zajistit zneškodňování produkovaných 
odpadních vod v souladu s podmínkami 
vydanými příslušným vodoprávním úřadem 
a platnou legislativou.

„Za standardní povolené zneškodňování 
odpadních vod je považováno napojení 
nemovitosti prostřednictvím kanalizační pří-
pojky do kanalizace pro veřejnou potřebu, 
která může být splašková (splaškové odpadní 

vody) nebo jednotná (splaškové odpadní vody 
a dešťové odpadní vody),“ říká ředitel kanali-
zací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. Druhým způ-
sobem, jak povoleným způsobem likvidovat 
odpadní vody, je využít k tomu určeného 
vodního díla. V daném kontextu jde přede-
vším o domovní čistírny odpadních vod.

Především v menších obcích a rozptýlené 
zástavbě je dalším způsobem možné likvi-
dace odpadních vod u jednotlivých nemo-
vitostí jejich akumulace v bezodtokových 
jímkách. „Majitelé nemovitostí jsou v tomto 
případě povinni zabezpečit zneškodnění těch-
to vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povr-
chových a podzemních vod. To znamená, že 
jímka musí být vodotěsná.  Na výzvu vodo-
právního úřadu nebo České inspekce životní-
ho prostředí navíc musí vlastník nemovitosti 
doložit způsob zneškodnění těchto odpadních 
vod,“ vysvětluje Tlolka.

Řada lidí se stále v souladu s legislativou 
nechová a riskuje vysoký finanční postih. 
Nejhorším, ale bohužel stále poměrně roz-
šířeným způsobem likvidace odpadních vod 
je jejich přímé vypouštění do povrchových 
či podzemních vod. Jde o jednoznačné 
porušení příslušného zákona.

Riziku sankce se vystavují také lidé, kteří 
likvidují odpadní vody tak, že vyvezou žum-
pu nebo septik na pole, zahradu, do lesa, 
nebo dokonce přímo do vodního toku. Jde 
o přestupek, který může být penalizován ze 
strany příslušného vodoprávního úřadu, 
nebo České inspekce životního prostředí.

Častým argumentem při sporných situa-
cích bývá to, že si majitelé objednali vývoz 
žumpy u některé z firem nabízejících tuto 
službu, nicméně nemají jasný přehled 
o tom, kde odpadní vody končí. Řešení je 
jednoduché. Vždy si tuto službu objednat 
u společnosti, která má k této činnosti 
(vyvážení a nezávadná likvidace odpadních 
vod) oprávnění. „Lidé by si zároveň měli 
uchovávat tyto faktury nebo smlouvy. V nich 
by mělo být uvedeno, v jakém množství a ve 
které čistírně odpadních vod byly dané odpad-
ní vody zlikvidovány,“ vysvětluje Tlolka.

Lidé neuspějí ani v případě, že si vývoz 
žumpy objednají pouze jednou za několik 
let a argumentují dostatečností tohoto 
postupu, ačkoliv množství dodané vody do 
nemovitosti neodpovídá množství vyveze-
né ze žumpy. Objem zlikvidovaných vod by 
měl odpovídat množství dodané pitné vody 
do nemovitosti. „To lze jednoduše zkontrolo-
vat prostřednictvím údajů vodoměru vlastní-
ka,“ uzavírá Jan Tlolka.

Podzimní kolo sdílených vývozů žump 
a septiků
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Začal nám nový školní rok 
a spolu s ním i ten skautský. Na-
vštívili jsme základní školu a  na-
bídli dětem, zda k  nám nechtějí 
přidat. Zároveň jsme je také po-
zvali na první zahajovací akci, 
která proběhla u  naší klubovny 
a moc se povedla. S radostí jsme 
přivítali nové členy, kteří s  námi 
snad jednou pojedou i na tábor.

Ten letošní měl totiž velký 
úspěch. Oproti těm minulým 
byl jiný tím, že zatímco jednu 
jeho polovinu jsme strávili na 
tábořišti Hadinka poblíž Vítkova, 
na druhých sedm dní jsme se 
pak přesunuli na nám již známé 
a oblíbené místo u břehu Slezské 
Harty. Téma celotáborové hry byl 
Pravěk, a  tak jsme se naučili na-
příklad ulovit „srnomuta“ nebo 
házet oštěpem. Z  hlíny jsme si 
každý vytvořili svou vlastní Věsto-
nickou Venuši. Velkým zážitkem 
pro všechny světlušky a  vlčata 
byl i  rituál přijetí do pravěkého 
kmene. Kromě tematických her 
jsme tradičně opékali buřty a zpí-
vali u táboráku. Přestože nám po-
časí mnohdy nepřálo, užili jsme 
si spoustu legrace na lodích i ve 
vodě.

Letos slavíme! Od doby zalo-
žení našeho oddílu uplynulo již 
30  let. Srdečně vás zveme v  so-
botu 9. 10. na tradiční akci Šlape-
to pro děti i rodiče. Bude pro vás 
připravena zajímavá turistická 
trasa v okolí Krmelína, doplněna 
stanovišti s  úkoly. Ve stejný den 
můžete navštívit i výstavu o his-
torii našeho oddílu a  skautingu. 
Těšíme se na vás!

Karolína Jarolímová

SKAUTI
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KRMELÍNSKÉ SLAPETO

Více informací najdete na www.skaut-krmelin.skauting.cz

se vrací aneb

oslava 30 let skautování v Krmelíně

1. skautský oddíl Krmelín - Vlci zve děti i rodiče na

KDY:  sobota 9. 10. 2021
KDe:  hřiště TJ Sokol v Krmelíně 
  hasičská zbrojnice a okolí dle značení

Program:
10:00 - 19:00  výstava  (hasičská zbrojnice)
     o historii i současnosti oddílu a skautingu
13:00 - 19:00  ŠLAPETO  (start na hřišti)
     pochod s úkoly pro děti a třeba i rodiče
19:00 - 22:00  oslava   (skautská klubovna)
     pro současné i bývalé členy



Odlet z Krmeláku
foto Žaneta Ježová


