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Slovo starostky
Vážení občané,
léto i prázdniny máme za sebou, doufám, že jste si je užili, odpočinuli a nabrali
nové síly. Děti zasednou znovu do školních
lavic, někteří z nich poprvé, ale věřím, že se
jim ve škole bude líbit, nejen se svými kamarády, ale i pedagogy. Všem přeji pohodový školní rok bez covidových, případně
jiných omezujících opatření.
Kromě návratu do škol, nás však čeká
ještě jedna důležitá událost, a to jsou komunální volby (bližší informace o volbách
v obci naleznete dále ve zpravodaji). S tím
je spojené i bilancování, jaké byly uplynulé
čtyři roky a co se podařilo, nebo nepodařilo, v obci uskutečnit. Hodnocení, jak se to
povedlo, je samozřejmě na vás, občanech.
1. V rámci bezpečnosti dopravy v obci,
byl vybudován kruhový objezd a na
něj navazující chodníky, dále nové
chodníky na ulici Staroveské, U Paleska, chodníky ve výstavbě – na Paskovské včetně nové autobusové zastávky,
Školní – Kostelní a nová komunikace
na ulici Luční, v rámci zklidnění dopravy byl umístěn nový radar na ulici Paskovské, další chodníky se projektují na
ulicích Benátská, Školní a Světlovská,
připravená studie na ulici Zahradnické narazila na nesouhlas úředníka a je
tedy dále v řešení.
2. Co se týče dešťové a splaškové kanalizace, byl vybudován nový propustek Na Nový svět, proběhly opravy
propustku Na Rybníčku a Na Skalce,
postupné opravy a monitoring dešťové kanalizace v celé obci. Největším
zrealizovaným projektem byla „Kanalizace II etapa“, opravy a modernizace
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3.

4.

5.

6.

7.

zařízení ČOV,
monitoring kanalizační sítě
i napojení nemovitostí na
kanalizaci.
Na
hřbitově
byla vystavěna
nová hřbitovní zeď s kolumbáriem,
dodnes se však potýkáme s vadami
díla a uplatněním jejich reklamace, byl
znovu vybudován chodník kolem zdi,
nové oplocení, napojení márnice na
elektřinu, a pokračuje jeho revitalizace,
včetně výsadby nové zeleně a studie
rozšíření hřbitova, úprava parkoviště
a solární osvětlení.
Velkým projektem bylo vybudování
školního hřiště, vznikly nové prolézačky u školy a Obecního úřadu, workoutové hřiště, nepodařilo se vybudovat
pumptrackového hřiště i víceúčelové
hřiště na Světlově, jejichž výstavby jsou
spojeny se schválením územního plánu.
Nové veřejné osvětlení přispělo k bezpečnosti v obci, ale také k velkým
úsporám na energiích, do míst, kde
by bylo nehospodárné zavést veřejné
osvětlení, jsme umístili solární osvětlení, máme nové vánoční osvětlení a výzdobu.
Pro lepší informovanost občanů byl
v rámci zpracovaného povodňového
plánu, zřízen bezdrátový veřejný rozhlas.
Z postupných oprav obecních budov,
se podařilo kompletně zrekonstruovat
hasičskou zbrojnici, včetně nového vy-

Sál hasičárna

Schodiště u školy

Schodiště před školou před rekonstrukcí a po ní
bavení celé budovy (kuchyň, kancelář,
sklad, sál) i dalšího vybavení zásahové
jednotky. Celková rekonstrukce byla
provedena také ve zdravotním středis-

ku. Také klub seniorů v Obecním domě
získal nové zázemí kuchyně.
8. V Základní škole proběhla modernizace
školních tříd, kuchyně i jídelny a přípra-
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Zdravotní středisko před a po rekonstrukci

va projektu na vybudování nové počítačové a jazykové třídy, nepodařilo se
vybudovat novou školní družinu, byť
studie její výstavby již byla dokončena.
Zrekonstruoval se nově vchod do suterénu budovy. Taktéž v Mateřské škole
byla zrealizována řada úprav a pořízení
nového vybavení nábytkem i pomůcek.
9. Největší změny proběhly v odpadovém hospodářství v rámci jeho nového zákona, které se dotkly všech
občanů, zavedením nového systému sběru komunálního odpadu, jehož vyhodnocení nás teprve čeká.
Velkou proměnou prošlo sběrné místo
na ulici Zahradnické, získalo nové oplocení, terénní úpravy, oprava střechy na
obou objektech, nové kontejnery na
sběr velkoobjemu a biodpadu, štěpkovač, kompostéry, a služby zpětného
odběru elektro, textilu a olejů, úprava
sběrných míst. Připravuje se projekt
kompletní rekonstrukce elektrických
rozvodů. Byly vyčištěny místnosti v suterénu, aby mohly být použity k dalšímu
využití, Obec podepsala s OZO smlouvu
o zapojení do tzv. REU-SE centra.
10. Pokračovali jsme v úpravách veřejných
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prostranství a zeleně, výsadbou stromů za hřbitovem i v obci, ošetřování již
vzrostlých stromů, bohužel jsme museli přistoupit i ke kácení.
11. Podařilo se připravit nové projekty Náves, Chodníky v obci, Obecní bydlení, studii „Zvelebení území poškozeném důlní činností v oblasti Brušperk,
Krmelín, Staříč“, projekt úpravy příkopy
Příčnice, Revitalizace Machůvky, chodník od OÚ ke kruhovému objezdu.
12. Získali jsme do majetku obce hřiště
T.J Sokol, objekt bývalé modlitebny,
zakoupili jsme pozemek pro výstavbu
obecního bydlení, směnili jsme nepotřebné pozemky pro obec s občany, ale
i pozemky naopak pro obec potřebné
13. Podpořili jsme z obecního rozpočtu výměnu starých kotlů v rámci kotlíkových
dotací a půjček na realizaci.
14. Byly realizovány menší projekty, například umístění boxů Zásilkovna, Lesní
stezka, a spoustu dalších menších projektů a oprav obecního majetku.
15. V rámci spolupráce se spolky, byly poskytnuty pro podporu jejich činnosti
nemalé finanční prostředky formou
dotací i darů.

Chodník Staroveská

16. Přesto, že se nám podařilo zrealizovat
výše uvedené projekty, na účtech obce
stále zůstalo dost peněz, k 31. červenci
77 963 916 Kč (bez uložených peněz ve
Sberbank, které momentálně nemáme k
dispozici, je to 52 406 648 Kč) Během volebního období se nám podařilo získat
z evropských, státních i krajských dotací
přes 28,5 mil Kč.
Závěrem chci poděkovat hlavně svým
kolegyním na Obecním úřadě, pracovní-

Chodník U Paleska

kům „rychlé roty“ a členům Rady obce, ti
všichni mají obrovský podíl na tom, kam
se Krmelín za uplynulé čtyři roky posunul.
Dále chci poděkovat všem zastupitelům, jež svým rozhodováním umožnili
projekty zrealizovat. Nesmím zapomenout
poděkovat členům výborů a komisí, kteří
rovněž byli nápomocni.
Jsem ráda, že se nám podařilo připravit
projekty pro další volební období. Před sebou máme mnoho práce, která nikdy nekončí, ať již bude ve vedení obce kdokoliv.

Mostek u čističky na Světlově
před opravou a po ní
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2022
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Každopádně jděte k volbám, odevzdejte svůj hlas, využijte své možnosti, že rozhodujete o tom, kdo vás bude následující čtyři roky zastupovat a jakým směrem se
bude dále obec vyvíjet.
Vaše starostka Ing. Yveta Kovalčíková

Křižovatka v Krmelíně před rekonstukcí a po ní

6

Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2022

Lesní stezka Máchovec
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Sběrné místo dříve a nyní
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Omezení provozu
od listopadu 2022

SBĚRNÉ MÍSTO KRMELÍN

OTEVÍRACÍ DOBA

Ulice Zahradnická 375
pondělí
8:00 – 9:00 hodin
sobota
8:00 – 9:00 hodin

CO MŮŽEME DO SBĚRNÉHO
MÍSTA ODKLÁDAT:
ELEKTROODPAD
•

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 Zahradnická, 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
bionádob u rodinných domů. V prvé řadě,
prosím, využijte kompostéry, nebo již zmiňované nádoby na bioodpad.

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 respektujete otevírací
dobu, případně individuální dohody a nebudete odkládat odpad před branou sběrného místa, u sběrných míst na tříděný odpad nebo jinde v obci.
Starostka obce Ing. Yveta Kovalčíková
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2022
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Vítání občánků, 19. 6. 2022
foto Y. Kovalčíková
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OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
V OBCI KRMELÍN
Starostka obce KRMELÍN

podle ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o volbách do zastupitelstev obcí“),

o z n a m u j e:
1. Volby do Zastupitelstva obce Krmelín
se uskuteční v pátek dne 23. září 2022
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
dne 24. září 2022 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:
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

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost
v budově Veterinární kliniky,
Staroveská 406, 739 24 Krmelín
pro voliče bydlící v ulicích:
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Boční, Hajní, Konečná, Krátká, Květná,
Lomená, Luční, Lyskova, Na Zátiší,
Nová, Okrajní, plk. Vávry, Proskovická, Příčná, Rovná, Řadová, Slunná,
Staroveská, Světlovská, U Černého
lesa, U Kapličky, U Pískovny, V Březince, Vilová, Výstavní, V Zahradách.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže při hlasování svou totožnost a státní občanství České republiky
nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České
republiky volit podle ust. § 4 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ing. Yveta Kovalčíková
starostka obce
Krmelín, dne 1. září 2022
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Výpis usnesení

z 23. zasedání zastupitelstva obce Krmelín,
konaného dne 23. června 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje
1. počet 15 členů ZO pro období 2022 –
2026
2. Smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku a Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení práva stavby se společností Vítězslav Dernický pohřební ústav CHARITAS, s.r.o „Objekt pro služby pohřebnictví
na pozemku parc. č. 651/11, k.ú. Krmelín“ a dále zřídit v budoucnu věcné právo
stavby pro tuto stavbu s dobou trvání
do 31. prosince 2099, za stavební plat ve
výši 12.000 Kč ročně s možností zvyšování o inflaci.
3. uzavření směnné smlouvy o převodu
vlastnických práv k hmotným nemovitým věcem mezi Obcí Krmelín, Ing. V.
B. M a Mgr. V. M, jejímž předmětem je
směna hmotné nemovité věci ve vlastnictví Obce Krmelín, část pozemku parc.
č. 368/18, vyznačená v geometrickém
plánu č. 1146-80/2010 jako nově vzniklý pozemek parc. č. 368/46, za hmotnou nemovitou věc v podílovém spoluvlastnictví Ing. V. B. M a Mgr. V. M. parc.
č. 329/6, vše v k. ú. Krmelín
4. uzavření směnné smlouvy o převodu
vlastnických práv k hmotným nemovitým věcem mezi Obcí Krmelín, panem L.
N. a paní J. N., jejímž předmětem je převod vlastnických práv k hmotné nemovité věci ve vlastnictví Obce Krmelín, část
pozemku parc. č. 788, vyznačená v geometrickém plánu č. 1886-6/2022 jako
nově vzniklý pozemek parc. č. 788/2, za
hmotnou nemovitou věc ve vlastnictví
manželů N., část pozemku parc. č. 784,
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vyznačenou v geometrickém plánu
č. 1886-6/2022 jako nově vzniklý pozemek parc. č. 784/2, vše v k. ú. Krmelín
5. návrh smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy darovací mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Krmelín k části pozemků parc. č. 1051 (ostatní plocha,
ostatní komunikace), a parc. č. 1050/13
(ostatní plocha, ostatní komunikace),
v k. ú. Krmelín, na kterých bude obcí
vybudována stavby, Chodníky v obci Krmelín – SO 01 – ulice Benátská“
6. účetní závěrku obce Krmelín sestavenou
k 31. 12. 2021
7. schvaluje závěrečný účet obce Krmelín
za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
8. navýšení použití sociálního fondu v roce
2022
9. poskytnutí 1 návratné finanční výpomoci v rámci kotlíkové půjčky č. j.
OÚKr/484/2022 – výměna za plynový
kondenzační kotel
10.
dar ve výši 25 000 Kč a Darovací
smlouvu pro Základní organizaci ČZS Krmelín, pobočný svazek
11.
v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. v) zákona o obcích, poskytnutí jednorázového peněžitého plnění fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů
a komisí v roce 2020, 2021 a 2022

Zastupitelstvo obce pověřuje
1. radu obce k zahájení řízení k zajištění
podkladů pro možný budoucí převod
objektu občanské vybavenosti č. p. 72 na

pozemku parc. č. 15/3 a pozemku parc.
č. 21/2 do majetku obce

Zastupitelstvo obce Krmelín
bere na vědomí

2. zápis z 11 schůze Kontrolního výboru
a schvaluje opatření k nápravě nedostatků v něm obsažená

1. zápis z 10 schůze Kontrolního výboru
a schvaluje opatření k nápravě nedostatků v něm obsažená

Výpis usnesení

z 24. zasedání zastupitelstva obce Krmelín,
konaného dne 24. srpna 2022
Rozhodnutí o výsledku
koncesního řízení pro výběr
provozovatele kanalizace a ČOV
obce Krmelín
ZO bere na vědomí
• průběh a výsledek koncesního řízení –
viz protokol o posouzení a hodnocení
nabídek

ZO schvaluje
• rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci koncesního řízení pro
výběr provozovatele kanalizace a ČOV
obce Krmelín společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665 zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou,
generálním ředitelem na základě pověření k zastupování společnosti ze dne
26. 5. 2015

ZO pověřuje
• starostku obce po schválení průběhu
koncesního řízení SFŽP ČR a po získání
Předchozího stanoviska MF ČR k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zastupitelstvo obce
1. ruší usnesení č. 9 schválené dne 23. června 2022 na svém 23. zasedání a schvaluje uzavření směnné smlouvy o převodu
vlastnických práv k hmotným nemovitým věcem mezi Obcí Krmelín, panem L.
N. a paní J. N., jejímž předmětem je převod vlastnických práv k hmotné nemovité věci ve vlastnictví Obce Krmelín, část
pozemku parc. č. 788, vyznačená v geometrickém plánu č. 1886-6/2022 jako
nově vzniklý pozemek parc. č. 788/2, za
hmotnou nemovitou věc ve vlastnictví
manželů N. část pozemku parc. č. 784,
vyznačenou v geometrickém plánu
č. 1886-6/2022 jako nově vzniklý pozemek parc. č. 784/2, vše v k. ú. Krmelín, včetně jejího článku VI. tak, jak byla
dnešního dne předložena.

Zastupitelstvo obce schvaluje
• pojmenování švestkové aleje na pozemku parc. č. 1416 : Alej Václava Zezulky,
starosta obce Krmelín v letech 1998 2017

Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2022
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Důležitá informace
ke stočnému od 1. 1. 2023
Zastupitelstvo obce schválilo v rámci
koncesního řízení pro výběr provozovatele
čističky odpadních vod a kanalizace v majetku obce Krmelín, nového provozovatele,
kterým bude od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026
společnost Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava (SmVak).
Od listopadu 2022 budou zasílány
všem napojeným uživatelům nové návrhy
smlouvy na vodné a stočné od společnosti

SmVak. Smlouvy mezi občany a obcí k tomuto datu zaniknou.
Fakturace bude nově probíhat stejně jako
na Světlově, vodné i stočné dohromady.
Kanalizační síť včetně ČOV zůstává nadále v majetku obce. Po schválení Fondu
životního prostředí, bude podepsána mezi
Obcí Krmelín a společností SmVak koncesní smlouva, která bude uzavřena na dobu
5 let.

Kladení věnců ke 104 výročí založení Československé
republiky proběhne 28. října ve 14 hodin
u Pomníku Padlým
Obec Krmelín
Financování obce v letech 2017 - 2022
(skutečnost k 31.12. v tis. Kč)

rok

2017

2018

2019

2020

skuteč.k 30.6.

2021

2022

úvěryfinancí
vúčty,
bankách
stav
na
běžných
účtech
spořící
termín.
vklady
stav financí - účty v bankách

27 000
992
30
267
40
70 267

7 100
008
21
767
30
51 867

0
11 480
261
45
56 741

0
39 483
236
25
64 719

0
40 556
696
25
66 252

75 411

daňové příjmy
nedaňové příjmy

32 980
3 008

36 084
4 245

33 826
3 377

32 061
5 013

36 195
5 772

18 659
2 737

723

4 705

11 958

7 963

3 579

394

běžné výdaje
- z toho - drobný majetek
- příspěvky ZŠ, MŠ
- dotace spolkům, aj.
- opravy majetku

17 625
495
2 517
411
369

26 741
4 140
2 463
576
1 766

21 397
1 431
2 871
503
4 664

18 965
657
2 794
664
713

21 065
398
3 432
538
2 051

11 573
116
1 776
585
125

kapitálové výdaje - investice
- z toho - budovy, stavby
- movité věci
- dopravní prostředky
- invest.přísp. ZŠ, MŠ
- inv. dotace spolkům

1 509
1 105
0
287
57
0

16 032
13 320
0
0
0
0

19 636
18 203
1 097
59
0
0

18 246
10 753
3 898
1 403
433
0

18 769
14 597
461
709
197
400

1 073
890
0
0
0
80

přijaté dotace
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Sběr a svoz objemného
a nebezpečného odpadu,
Krmelín, podzim 2022
svoz a zneškodnění objemného odpadu z obce Krmelín
sobota 1. října 2022 v ranních hodinách, odvoz kontejnerů po 12 hodině

Rozmístění kontejnerů:
1/ ulice Stará cesta – u kontejnerů na tříděný odpad
2/ plocha u prodejny Potraviny Hruška – před Sportovní halou v centru obce
3/ ulice Na Brodě – před budovou Českého svazu chovatelů č. p. 106
4/ ulice Záhumenní – u napojení na ulici Paskovskou
5/ křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za Křížem
6/ parkoviště u silnice č. I/58 naproti WB bistra (bývalý hostinec Na Světlově)
7/ ulice Hajní – před bytovými domy

mobilní sběrna na nebezpečné odpady
pátek 30. 09. 2022 od 12 do 17 hodin, střed obce, u Hasičského domu
sobota 01. 10. 2022 od 08 do 12 hodin Světlov, parkoviště u silnice č. I/58

Milostivé léto II
jak se výhodně zbavit exekucí
Od 1. září do 30. listopadu bude opět probíhat akce Milostivé léto. Pro dlužníky jde
o druhou a zároveň poslední šanci, jak se výhodně zbavit exekucí. Využití Milostivého
léta II se vyplatí prakticky všem občanům zatíženým exekucí, a proto je vhodné o této
akci v maximální možné míře informovat - i s ohledem na to, že se tato možnost již
nebude opakovat.
Podrobný návod k Milostivému létu II v odkazu níže. Obsahuje podmínky akce,
vzor žádosti a doporučený postup při využití akce, vše právně revidováno.
Vzor žádosti a návod ke sdílení zde:
https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto

Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2022
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Proč se recyklují

nefunkční zářivky
a jiná elektrozařízení?

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé
lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč
a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je
ochrana životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém
množství obsažena. V jedné úsporné
zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato
jedovatá látka poškodit nejen životní
prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek a dalších světelných zdrojů v současnosti dosahuje více
než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje
surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou
recyklací osvětlovacích zařízení se od roku
2005 zabývá neziskový kolektivní systém
EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro
naši obec. Obyvatelé naší obce Krmelína
mohou nejen nefunkční světelné zdroje,
ale i další elektrozařízení, zdarma odevzdávat ve sběrném místě na ulici Zahradnické
č. p. 375, Krmelín, případně v přízemí budovy obecního úřadu nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další vysloužilá elektrozařízení k ekologické recyklaci, díky které
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jsou z nich pro opětovné použití získávány
druhotné suroviny, zejména kovy, plasty
a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou
znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se
používá jako technický materiál.
Prostřednictvím společnosti EKOLAMP
se v roce 2021 recyklovalo 551 tun použitých světelných zdrojů, téměř 963 tun malých a 2668 tun velkých elektrozařízení.
Díky EKOLAMPu se podařilo opětovně
využít přes 90 % materiálů ze všech sebraných elektrozařízení. To je dobrá zpráva
pro životní prostředí naší země.
Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a menší elektrozařízení
včetně úsporných žárovek hází do komunálního odpadu. Do půdy se tak mohou
dostat nebezpečné látky, se kterými si
příroda jen tak neporadí. Právě vy můžete
pomoci tuto situaci změnit.
Další možnost, jak správně naložit
s nefunkčním světelným zdrojem, je
odevzdat ho do sběrného boxu v přízemí budovy obecního úřadu či ve sběrném místě, adresa Krmelín, Zahradnická 375.
Více se o nakládání s nefunkčními elektrozařízeními a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na
www.ekolamp.cz.

VYKLIĎTE PŮDY,
GARÁŽE A SKLEPY
Odevzdejte
O
devzde vysloužilé kompletní
spo
spotřebiče
na sběrné dvory
n
nebo na jiná určená místa
zpětného odběru.

vysloužilé
elektrospotřebice
NEPATŘÍ do komunálního odpadu

ZDARMA je
můžete odevzdat
v prodejně elektra

Víte že…

www.e
elektrowin.ccz

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

seznam sběrných dvorů a místzveřejňuje
obecní úřad (zde jsou vyhlášeny i termíny
mobilních svozů), nebo na webu
www.elektrowin.cz

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštejte se do demontáže žádného
z elektrospotřebičů!

TŘIĎME TAKÉ ELEKTRO

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou
obsahovat látky
vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

Mnichov 1972 – 50 let

Vítězslav „Slávek“ Mácha
olympionik
Vítězslav „Slávek“ Mácha zlatá olympijská medaile. 10. září je tomu 50 let, co
náš rodák reprezentoval Československou
republiku na XX. Letních olympijských
hrách v Německu, ve městě Mnichov a získal zlatou olympijskou medaili. Stojí to
za připomenutí, více se můžete dozvědět
v dobových článcích deníku „Práce“. Uvedené výstřižky jsou ze září 1972 a můžeme,
se zde dočíst i dojmy a reakce občanů obce
Krmelín.
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Mnoho toho bylo napsáno:
• dvojnásobný Sportovec roku
ČSSR,
• trenér reprezentace, předseda
svazu zápasu ČR
• rozvoj sportu nejen ve vesnici,
• Kanadský javor – zasazen
u školy ZŠ – vzpomínka na
Montreal 1976,
• vstup do světové zápasnické
síně slávy v roce 2020,
Přejeme Víťovi ještě mnoho sportovních úspěchů „A leťte holubi“!
Petr Mácha

Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2022
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Mateřská škola
O prázdninách
Přestože letošní léto svými horkými dny
lákalo k vodě a lenošení, ve školce jsme
nezaháleli a na červenec, kdy je pro děti
zavřeno jsme měli naplánováno spoustu
práce. Kromě broušení a nátěrů oken, se
renovovaly a natíraly také zahradní prvky.
V mateřské škole se strhávalo obložení,
malovalo a nátěrem se renovovala dlažba
na toaletách v prvním a druhém patře. To
vše bylo dokončeno v červenci a pak nastaly perné dny pro paní uklízečky. Jednu
třídu připravit rychle k srpnovému provozu a pak připravovat další třídy. Také paní
učitelky vymýšlely a připravovaly novou
výzdobu tříd a celé mateřské školy. Cestou
do školky děti vítají veselé dětské postavičky, při vstupu do mateřské školy jistě nepřehlédnete novou dekoraci, kterou podle
návrhu paní učitelek vyrobila a darovala
paní Věra Zborovská. Novinkou, která pomohla zútulnit prostředí školky jsou také
„veselé“ schody. Snad se vše bude dětem
i rodičům líbit stejně jako nám.
Bc. Ilona Galiová, ředitelka

Nový školní rok
Začal nový školní rok 2022-2023 a každý z nás, ať už rodič, dítě nebo pedagog si
přeje, aby byl příjemný, nezapomenutelný,
radostný a přinesl něco pěkného či nového pro všechny.
A proto i my zaměstnanci a pedagogové MŠ Krmelín jsme přemýšleli, jak zvelebit
školku a obohatit školní rok o nové akce,
kroužky či projekty.
V letošním roce dětem nabídneme nové
odpolední kroužky – aerobik a keramiku.
V průběhu roku nás navštíví herci Divadla Ententýky a Smíšek, ale jednou určitě
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pojedeme do Divadla Loutek v Ostravě, ať
děti prožijí atmosféru velkého opravdového divadla.
Nově připravujeme pro rodiče s dětmi na odpolední hodiny Muzikoterapii, IT
(i ty) v mateřské škole, Kniha je můj kamarád a Tvořivé hrátky.
Společně s dětmi a rodiči se také sejdeme na akci „Jarní tvoření“ a „Čarodějnice“.
Chceme zopakovat „Rozsvícení vánočního stromečku“ spojený se zpěvem koled celé mateřské školy na školní zahradě
a „Rodinný orienťák“, který měl loni křtiny
a byl zdařilý.
Navnadili jsme vás? To jsme rádi! Budeme se na vás těšit!!!
Kolektiv Mateřské školy Krmelín

foto Bc. Ilona Galiová
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Pasování předškoláků, foto Yveta Kovalčíková
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foto Bc. Ilona Galiová
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Nátěry oken

Foto Bc. Ilona Galiová
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První den ve třídě, foto Yveta Kovalčíková
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Červen rozloučení s páťáky

První den ve škole, foto Yveta Kovalčíková
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První den ve škole, foto Yveta Kovalčíková
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Prvňáčci poprvé u tabule foto Yveta Kovalčíková
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Červen rozloučení s páťáky
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Červen rozloučení s páťáky
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Školní výlet

Školní výlet
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Školní výlet
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Mladí Chovatelé
informují
Po úspěšném okresním kole, které se
konalo v prostorách ZŠ Stará Ves n. O. jsme
se zúčastnily letos na 54. celostátním kole
nyní už Soutěže Mladých Chovatelů. Soutěž se konala ve dnech 17.–21. 8. Toto kolo
pořádal kraj Vysočina a konalo se v Jihlavě
v areálu Střední školy stavební. Program
byl jako každoročně velmi nabitý a zajímavý. Měli jsme možnost navštívit rozsáhlé
chovy dvou chovatelů, podzemí a muzeum Jihlavy a nesměla ani chybět prohlídka
historické části města, nebo spousta přednášek. Celodenní výlet se konal v nedaleké
Jihlavské ZOO.
Opět nastala změna v odbornostech,
vrátily se činčily, fretky a nutrie a nově se
vytvořila i odbornost všeobecní. My jsme
náš okres Frýdek – Místek reprezentovaly
ve 3 odbornostech, jako tradičně v drobných hlodavcích, v mladší i starší katego-
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rii, králicích, ve starší kategorii a po dvou
letech i v kočkách, opět starší kategorie,
konkurence byla v každé odbornosti silná.
Ze Staré Vsi byly 3 děvčata. Amálka Golková, která se umístila na krásném 3. místě
v odbornosti hlodavci a dovezla z Jihlavy
jedinou medailovou příčku. Poprvé soutěžila i Dorotka Golková, která se umístila
na krásném 4. místě, což je krásný výsledek
a také soutěžila v odbornosti hlodavci. Po
druhé se zúčastnila i Zuzanka Bogyi, která se taktéž velmi úspěšně umístila na 4.
místě, v odbornosti kočky. Z Krmelína nás
reprezentovala už naposledy Nikola Vávrů,
která obsadila ve velmi početné skupině
7. místo, tento rok jela naposled jako soutěžící a ráda by se účastnila i nadále jako
vedoucí.
Mladí Chovatelé
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Výstava chovatelů 3. 9. 2022
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Výstava chovatelů 3. 9. 2022 foto Yveta Kovalčíková
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Úspěšná mladá slečna
z Krmelína
Klára Otáhalová.
Žáci ZŠ a MŠ Stará
Ves nad Ondřejnicí
se
pravidelně
účastní
soutěže
Hledáme nejlepšího
mladého
chemika
ČR. V letošním 10.
ročníku této náročně,
několikastupňové
soutěže se velmi
dobře
umístila
občanka
Krmelína
Klára Otáhalová.
V krajském kole se
umístila na pěkném
2. místě a postoupila
do kola regionálního, které se konalo
25. března 2022 v laboratořích Střední
průmyslové
školy
chemické v Ostravě
a bylo doprovázeno
exkurzí
v BorsodChem MCHZ Ostrava. Klára Otáhalová
v konkurenci téměř
třiceti nadaných mladých chemiků Moravskoslezského
kraje získala úžasné 3. místo! Slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola soutěže
Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR
se konalo 30. března 2022 ve Světě techniky Dolní Oblasti Vítkovic. Nemalý úspěch
Klárka také slavila v celostátním kole, které
se konalo teď v červnu v Pardubicích. V ce-
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lostátním kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR se umístila na
krásném 14. místě z 38 žáků. Klárce patří
velká gratulace za její píli a zodpovědnost
a je třeba ji popřát ať se jí daří nejen v následujícím studiu chemie, ale i v ostatních
oblastech života.
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45

SKAUTI
Tábor „v samurajské vesničce“
Léto se pomalu chýlí ke konci a my za
sebou máme dlouho očekávaný tábor.
Dnes už vám tedy mohu prozradit tajené
téma. Na 14 dní jsme se ocitli v samurajské
vesničce a bojovali jsme proti zlým Ninjům, kteří nám ukradli zděděný poklad.
Jako kimona nám posloužily župany a místo samurajských mečů jsme bojovali molitanovými nudlemi na plavání. Stačí špetka
fantazie a je to všechno jako pravé. Každý si na táboře zažil svůj vlastní speciální
okamžik, některé však byly společné. Mezi
ně patřil například slibový oheň, u kterého letos sliboval rekordní počet mladých
světlušek. Nebo třeba puťák uskutečněný
v polovině tábora. Všichni jsme společně
vyrazili na lodích a přiblížili se druhému
břehu Slezské Harty.
Zatímco se mladší: vlčata a světlušky vydali podél břehu Harty směr Vápenná pec,
skauti si to namířili přes Leskovec rovnou
do Svobodných Heřmanic. Cílovou stanicí
pro ně byl zatopený lom Šifr, kde se všichni
vděčně po dlouhé cestě schladili. Násled-
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ně tam potom i pod širým nebem přespali.
Skupina mladších mezitím také úspěšně
dorazila do svého cíle a dočkali se zaslouženého a vydatného spánku. Po cestě zpět
se ještě stavili do blízkého tábora Olomouckých skautů a seznámili se s novými
lidmi. Když pak skauti vyzvedli mladší na
smluveném místě, vydali se na lodích zpátky do tábořiště. Pořádně jsme se všichni
najedli, napili, umyli a hned hurá do hajan.
Na konci tábora se vyhlašovaly výsledky
etapy. Tento rok jsme měli čtyři týmy: Zlaté rybky, Modří rejnoci, Červení hadi a Bílí
motýli. Výhercem se samozřejmě stal pouze jeden, a to právě poslední zmíněný tým.
Účastníci si na památku odvezli japonský
vějíř, klobouk, vonné tyčinky nebo taky jídelní hůlky či tradiční japonské hračky.
Se začátkem měsíce září také přicházejí
každotýdenní schůzky. Na té první zavzpomínáme na tábor a osvěžíme staré i nové
vědomosti. Na těch dalších je rozvineme,
ale hlavně si užijeme plno zábavy. Velice
rádi mezi sebe přijmeme příznivce skautingu a nové členy každého věku a tímto je

srdečně zveme k nám. Přijďte se podívat
na kteroukoliv schůzku.

Nejbližší výprava
Nejbližší výprava nás čeká v říjnu, kdy se
jako každoročně zúčastníme Stínadel. Tato
akce se celým názvem jmenuje Stínadla se
bouří a sjíždí se skauti z široka daleka aby
i oni mohli být její součástí. Velká skautská
akce v malebném městečku Vidnava. Strávíme tam celý víkend a půjdeme po stopách Rychlých šípů od Jaroslava Foglara.
Zlatým hřebem je velká noční hra odehrávající se právě v onom městě.

Co říct závěrem?
Doufáme, že se se všemi již brzy uvidíme a moc se těšíme.

Schůzky v pátky
Připomínám časy pátečních schůzek:
Skauti a skautky 11-15 let: 17:45-19:15
Světlušky a vlčata 6-11 let: 16.00-17:30
Krásně prožité babí léto,
Za 1. Oddíl Krmelín-Vlci,
Karolína Jarolímová
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Zahrádkáři
Milí přátelé,
letošní léto bylo nadmíru teplé, zdá se,
že úroda ovoce bude bohatá. Plodů na
stromech je relativně hodně (otázka jen
kolik jich ještě předčasně spadne), zahrada
tentokrát vyžadovala pravidelnou vydatnou zálivku. Nejlépe na tom byli ti, co mají
vlastní studny a pak ti, co si včas pořídili
větší zásobníky na dešťovou vodu, ale zvýšená péče se vyplatila.
První jablíčka už krásně dozrála, a proto
se již v sobotu 25. srpna zahájilo pravidelné moštování jádrovin v naší moštárně (ul.
Na Rybníčku 416). Moštovat se bud každou sobotu od 8 do 12 hod. Podrobnější
informace získáte na webu obce nebo od
p. Milana Máchy na tel. č. 724 844 336.
Bohatá je letos úroda nejen ovoce, ale
i zeleniny. Z toho důvodu bychom rádi
připravili alespoň malou výstavu (velkou
plánujeme na příští rok, kdy budeme slavit kulaté výročí založení naší organizace),
počítáme s termínem 22. a 23. října, a to
v přízemí salonku Obecního domu. Doufáme, že už nenastane žádná mimořádná covidová situace, která by nám mohla zhatit
naše plány, jako tomu bylo loni, kdy bylo
nutno zrušit i zájezd po okolí, který právě
nyní hodláme uskutečnit – v neděli 25. září.
Trasa – Bartošovice / Záchranná stanice živočichů / Nová Horka / zámek /
Studénka / Vagonářské muzeum / Tošovice / Heipark-relaxační areál, Loučky
u Oder /vodní mlýn Weselovský /.
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Přihlásit se můžete u Ing. Jaromíra Havránka ve vinném sklípku nebo u p. PaedDr. Hany Černíkové na tel. č. 605 001 158.
Nyní je období nejen sklizně úrody, ale
i její uložení a zpracování. Hospodyňky
mají plné ruce práce s přípravou různých
kompotů, džemů, marmelád, povidel, čalamád, kečupů či sušení ovoce a bylinek. I to
je možno ukázat na výstavě.
Přeji Vám hezký začátek podzimu, aby
se vše podařilo a měli jste nejen zásoby na
zimu, ale hlavně radost z vlastních výpěstků.
Za výbor ZO ČZS
PaedDr. Hana Černíková

Pro zajíma
jeden osvěvost
recept na pdčený
řípravu
kečupu:

Spaříme 2
kg rajčat a
me, rozkrá
oloupejíme a rozv
aříme. Přidáme 2 ve
lké cibule,
6 stroužků
česneku,10
dkg rozinek
.
Necháme
vychladnou
t a rozmix
u
je
dáme 1 lžíc
me. Přii kari kořen
í, 1/2 lžíce
ml. zázvoru
,1/2 lžíce m
l. červené
papriky, ne
celé 2 lžíce
so
li,1 šálek
cukru,1/2 šá
lku octa/po
dle chuti.
Povaříme a
horké lijem
e do sklenic
Otočíme dn
.
em vzhůru.
Pro jistotu
můžete zav
ařit. Dobrou
chuť.

„Generální úklid moštárny před moštováním“.
Autor fotky Eduard Linhart
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Vzpomínka na všechny věrné
zemřelé
2. listopadu se budeme modlit za
naše zemřelé na krmelínském hřbitově.
V 16:45 hodin bude sloužena mše svatá za
všechny, kteří jsou zde pohřbeni. Přijďte se
s námi za ně modlit.

Výročí posvěcení našeho
kostela – „Krmáš“
Náš kostel sv. Jana a Pavla byl po válce
opraven a slavnostně vysvěcen
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Dne 17. 11. 1946. Letos toto výročí oslavíme slavnostní mší svatou v neděli 13. listopadu v 8:45 hod.

Poděkování za úrodu
Každý rok v měsíci říjnu při mši svaté
děkujeme našemu Bohu za úrodu, která
se urodila na našich polích a zahrádkách –
viz foto.
Ing. Martina Stozsková

KRÁLOVSTVÍ LAŠSKÉ a OBEC KRMELÍN

pořádají ve středu 28. září 2022

13. horolezecký výplaz
na vrchol K1

bez kyslíkových přístrojů

Sraz horolezců v základním táboře ve 13, 59 hodin
v restauraci NA BENÁTKÁCH!

Program výplazu:
14,20 - 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! Zapějeme ódy na sv. Václava aj.
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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TJ SOKOL Krmelín
Oddíl futsalu

rovněž o vlásek a skončil tak až čtvrtý.

V pořadí již pátý ročník fotbalového
turnaje VDOLEKOP se konal v sobotu
3. září 2022 na hřišti v Dole. Do turnaje se
přihlásilo pět týmů, které se mezi sebou
utkaly systémem každý s každým. Každý
z týmů tedy odehrál celkem čtyři zápasy
s časovou dotací zápasu 2 x 9 min. hrubého času. Vítězem turnaje se stal tým ze
Staré Vsi. Sobotní počasí vyšlo parádně
a odpolední turnaj se i díky účasti diváků
vydařil.

Na Jarním turnaji Emeskai v Zábřehu
na Moravě, 27. 3. 2022 si v kategorii sestav
Forma set Tertia vybojovala nádherné první místo Jana Ražná a v kategorii Forma Secunda obsadil Vojtěch Brezanský krásné 3.
místo. V bojích se Jana Ražná umístila v absolutní kategorii na skvělém druhém místě
a Vojtěch Brezanský vybojoval v mužích
zlato, takže první místo.

Konečné pořadí týmu turnaje
VDOLEKOP 2022:
1. Stará Ves
2. FC Nezhubnem
3. Házená Krmelín
4. Burger Team
5. KFC
Děkujeme všem za účast a budeme se
těšit snad zase za rok.
Milan Turčík, vedoucí oddílu

Oddíl karate
Letošní soutěžní rok 2022 jsme začali Zimním turnajem Emeskai v Praze,
30. 1. 2022.
V nejvyšší mistrovské kategorii v soutěži
sestav uniklo medailové umístění o vlásek
našemu Tomáši Braunovi, I. Dan. Absolutní kategorii bojů si již pohlídal a obsadil
krásné 3. místo. V kategorii bojů žen absolutních obsadila Andrea Paličková rovněž
3. místo. V nejnižší kategorii sestav Forma
Prima vybojoval skvělé prvé místo Vojtěch
Brezanský a v bojích mu unikla medaile
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Na začátku letních prázdnin míváme
týdenní celorepublikové soustředění završené republikovým turnajem. Letos se turnaj konal v Poličce, 6. 7. 2022. Po týdenním
náročném soustředění jsou vybojovaná
umístění o to cennější.

V kategoriích sestav jsme
získali tato umístění:
Contra set, 2. místo Jiří Ruibar;
Terca set, 1. místo Jana Ražná
Secunda set, 2. místo Vojtěch Brezanský
Tertia Toth, 1. místo Natálie Machová
a 2. místo Elen Ruibarová

V bojích jsme získali tato
umístění:
Ženy absolutní, 3. místo Jana Ražná
Muži pod 16 let, 1. místo Vojtěch
Brezanský
Děkujeme všem za podané výkony a je
vidět, že krmelínské karate se v republice
neztratí.
Miroslav Zezulka, vedoucí oddílu

Ocenění členové výboru
Tomáš Balcar a Jiří Tošenovský

Oddíl tenisu
Ocenění členů výboru
Dne 3. srpna tohoto roku se sešel výbor
Sokolského oddílu tenisu nejen k projednání standardních pracovních záležitostí,
ale také tak trochu ve slavnostním duchu,
protože hlavní částí programu bylo předání ocenění dvěma dlouholetým a zasloužilým pracovníkům výboru našeho tenisového oddílu.
Prvním oceněným byl pan Jiří Tošenovský, jeden ze zakládajících členů oddílu
a také člověk, který našemu tenisovému
areálu věnoval velkou část svého života
nejen při výstavbě tohoto sportoviště, ale
také po celou dobu jeho provozování až
do dnešních dnů. Jirka svou prací, radou
a zkušenostmi vždy pomáhal k zvelebování celého areálu včetně jeho okolí a svým

Šárka Odehnalová a K. Siniaková

upřímným a laskavým přístupem uměl
vyřešit jakoukoliv situaci, která v době výstavby a později také provozování našich
tenisových kurtů kdy nastala. Ať už jsme se
potýkali s technickými problémy, nebo se
společenskými záležitostmi provozování
areálu, na jeho rady a doporučení jsme se
vždy mohli spolehnout. Za vše, co pro náš
areál učinil mu z celého srdce děkujeme.
Dalším oceněným členem je pan Tomáš
Balcar, dlouholetý předseda a zasloužilý činovník našeho výboru, který se dlouhá léta
starostlivě a pečlivě staral o všechny praktické a také nepopulární „úřednické“ záležitosti spojené s provozováním a činností
našeho Sokolského tenisového oddílu.
Všechny tyto činnosti zvládal s úsměvem
a optimistickým přístupem, který je mu
vlastní. K tomu všemu patřil a patří stále
mezi ty, kteří zvládají náš sport na skvělé
Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2022
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úrovni a o své zkušenosti a hráčské dovednosti se kdykoliv dokázal podělit s námi
ostatními.
Oběma našim členům jsme předali krásné pamětní plakety a malou pozornost

Prázdninová tenisová škola pro děti

Házená, foto Petr Mácha starší žačky
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jako ocenění jejich práce. Všichni se těšíme
na další pokračování našeho společného,
nejen „tenisového“ života, a ještě jednou
oběma oceněným upřímné poděkování za
jejich práci.
Zpracoval: Ivo Brabec

Házená foto Petr Mácha mladší žáci

Házená foto Petr Mácha mladší žáci Krmelín proti starším žačkám HC Bohumín
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Házená pouťový zápas minižáci, foto Petr Mácha

Házená foto Petr Mácha, minižáci
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Házená rozpis
10. 9. 18:00
18. 9. 10:30
24. 9. 10:30
2. 10. 10:30
8. 10. 9:00

Házená Paskov - TJ Sokol Krmelín
TJ Sokol Krmelín – TJ Sokol Trnávka
HC Hlučín - TJ Sokol Krmelín
TJ Sokol Krmelín – Meteor Orlová
T.J. Sokol Klimkovice - TJ Sokol Krmelín

10. 9. 13:00
10. 9. 15:30
25. 9. 9:00
25. 9. 10:20
8. 10. 14:45
8. 10. 16:00
22. 10. 13:00
22. 10. 15:30
19. 11. 14:00
19. 11. 15:15
4. 12. 13:00
4. 12. 14:20

TJ Sokol Krmelín – KH Kopřivnice B
TJ Sokol Krmelín – Pepino SKP Frýdek-Místek B
SKH Polanka N.O. B - TJ Sokol Krmelín
TJ Sokol Krmelín – HK Kopřivnice B
T.J. Sokol Klimkovice - TJ Sokol Krmelín
TJ Sokol Krmelín – HC Nový Jičín
TJ Sokol Krmelín - T.J. Sokol Klimkovice
TJ Sokol Krmelín – HCB Karviná B
HCB Karviná B - TJ Sokol Krmelín
TJ Sokol Krmelín - Pepino SKP Frýdek-Místek B
HC Nový Jičín - TJ Sokol Krmelín
TJ Sokol Krmelín - SKH Polanka N.O. B

10. 9. 9:00
10. 9. 11:30
9. 10. 11:15
9. 10. 12:30
22. 10. 9:00
22. 10. 10:15
12. 11. 9:00
12. 11. 11:30
27. 11. 10:15
27. 11. 11:30

TJ Sokol Krmelín - HC Hlučín
TJ Sokol Krmelín - T.J. Sokol Klimkovice
SKH Polanka N.O. B - TJ Sokol Krmelín
HC Hlučín - TJ Sokol Krmelín
Pepino SKP Frýdek-Místek B - TJ Sokol Krmelín
TJ Sokol Krmelín – HC Hlučín
TJ Sokol Krmelín - T.J. Sokol Klimkovice
TJ Sokol Krmelín - SKH Polanka N.O. B
SKH Polanka N.O. B - TJ Sokol Krmelín
HCB Karviná B - TJ Sokol Krmelín
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Vdolekop 3. 9. foto Ing. Petr Zedník
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HASIČI Krmelín
Požární sport
Činnost mladých hasičů za červen, červenec a srpen a plány do konce roku.
V červnu jsme se zúčastnili 7 ligových
soutěži. Kategorie, výsl. čas/ proudy L a P/
pořadí/ z celkového počtu zúčastněných
družstev.
Trojanovice - 7. kolo MSL MH - 4. 6. 2022
mladší 17,624 s/ LP 17,624 s/ PP 16,497 s/
4. místo z 29 družstev
starší 19,427 s / LP 19,427 s/ PP 18,453 s/
15. místo z 23 družstev
Jistebník – 8. kolo MSL MH – 5. 6. 2022
mladší 19,50 s/ LP 19,50 s/ PP 18,52 s/
12. místo z 31 družstev
starší 24,16 s/ LP 19,29 s/ PP 24,16 s/
17. místo z 23 družstev
Hnojník – 9. kolo MSL MH – 11. 6. 2022
mladší 26,12 s/ LP 17,62 s/ 26,12 s/
16. místo z 25 družstev
starší 14,97 s/ PP 14,05 s/ 14,97 s/ 5. místo
z 19 družstev
Lubno – 10. kolo MSL MH – 11. 6. 2022
mladší 42,56 s/ LP 41,17 s/ PP 42,56 s/ 24.
místo z 26 družstev
starší 13,62 s/ LP 13,53 s/ PP 13,62 s/
1. místo z 20 družstev
Řepiště – 11. kolo MSL MH – 18. 6. 2022
mladší 19,84 s/ LP 18,79 s/ PP 19,84 s/ 10.
místo z 27 družstev
starší 14,62 s/ LP 14,61 s/ PP 14,62 s/
3. místo z 18 družstev
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Oprechtice – 12. kolo MSL MH – 19. 6. 2022
mladší 16,027 s/ LP 15,181 s/ PP
16,027 s/ 5. místo z 31 družstev
starší 15,205 s/ LP 15,205 s/ PP 14,130 s/
3. místo z 21 dzužstev
Vyšní Lhoty – 13. kolo MSL MH – 24. 6. 2022
mladší 21,19 s/ LP 18,61 s/ PP 21.19 s/ 13.
místo z 26 družstev
starší 14,37 s/ LP 14,37 s/ PP 13,66 s/
2. místo z 27 družstev
V průběžném pořadí jsou mladší žáci na
krásném 12. místě z 20 družstev. Starší jsou
na vynikajícím 3. místě z 18. družstev.
Do konce ligy nám chybí 4 kola, které se
uskuteční po prázdninách. Čeká nás noční
soutěž v Bruzovichích a denní soutěže na
Lučině, v Brušperku a Nýdku.
Červenec a srpen mají děti prázdniny
i v hasiči. První tréninky začínají 14 dní
před koncem prázdnin, podle toho, jak se
vracejí z dovolených, a družstva už nyní začala pilně trénovat. Koncem prázdnin bývá
soutěž v Oprechticích a Petřvaldě, obě jsou
noční.
Koncem září už také začne příprava na
Závod požárnické všestrannosti, který se
uskuteční v říjnu. V Listopadu bude slavnostní vyhlášení Hyundai MSL-MH v požárním sportu ve Frýdlantu nad Ostravicí
za účasti cca 500 dětmi.

MH SDH Krmelín
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Výlet zasloužilých hasičů Lysá hora

Přes zimu s dětmi chodíme cvičit do
haly a na prosinec připravujeme Mikulášskou besídku se zdobením perníčku.
za vedení mladých hasičů
Christiane Bednářová

Družstvo mužů
Družstvo mužů z Krmelína se letos opět
účastní již 4. ročníku Ligy netradičních soutěží. Celkem má odběhnuto již 9 ligových
soutěží. Jednu soutěž mimo ligu a to ve
Staré Vsi nad Ondřejnicí, kde se umístilo
na 5. místě. V Lize netradičních soutěží je
družstvo mužů průběžném 9. místě z 11.,
ale ještě má před sebou jednu soutěž
v Nižních Lhotách.

Družstvo žen
Činnost žen je plně nabitá. Na trénink
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musíme každý týden dojíždět do Staré
Vsi nad Ondřejnicí nebo do Košatky, jelikož v obci Krmelín není dosud trať, natož
tréninková plocha, vhodná k tomu účelu.
Stále čekáme na schválení nového územního plánu, v němž je naplánovano využití
plochy na Světlově, kde by měl být vybudový víceúčelový areál. Poněvadž jsme
nový tým, stále se společně sehráváme.
Snažíme se jezdit na závody každou sobotu. Zúčastnily jsme se už 11 závodů. Z toho
se nám podařilo jeden vyhrát ve Starém
Městě s překážkou pro proudaře s časem
21,39 s. Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí jsme
obsadily 3. místo. S vedením tréninků nám
pomáhají Christiane Bednářová s Jirkou
Bednářem.
Vedoucí družstva Dominika Ručková
jako členka družstva Skalice zúčastnila

krajského kola v požárním sportu dospělých a obsadila s ním celkové 2. místo, když
skončili 2. v útoku, 2. ve štafetě, 4. na testech a 4. na 100 m s překážkami.
za vedení žen Ručková Dominika Mgr., DiS.

Spolkový život
Měsíc květen byl náročný, když jsme
během tří týdnů organizovali stavění máje,
spolupracovali na slavnosti obce a uspořádali pohárové soutěže. Závěr měsíce května tradičně patří kácení máje a tak když si
připomeneme „potíže“ s jejím postavením
tak zkácení bylo daleko jednodušší. Akce
byla určena pro všechny pracující a ty,
kteří se nejvíce podíleli prací a pomocí.
Měsíc červen byl poklidným, až na pátek
24. 6. 2022, kdy jsme zajišťovali občerstvení na Rockshow v rámci krmelínské pouti.
Proběhlo několik menších výšlapů na kole,
např. jeden z tradičních do Vojkovic za Koníčkem. Už to vzpomenula vedoucí družstva žen. Krmelínu stále schází tréninková
plocha na nácvik požárních útoků. Smráká
se i nad pohárovou soutěží MSL MH v Krmelíně, kde zásadním omezením je asfaltový povrch, MSL prosazuje travnatý, kde
je daleko menší riziko zranění. Tak uvidíme,
zda si ji na hlasování sborů přes zahájením
ligy v příštím roce ostatní prohlasují, třeba

kvůli výborné organizaci a ostatním podmínkám, nebo ji definitivně odsunou mezi
soutěže neligové. Není bez zajímavosti, že
Krmelín jezdí trénovat, pokud to je v konkrétním termínu v tom kterém sboru je
možné: MH – Oprechtice nebo Petřvaldík, ženy a muži – Stará Ves n. O a Košatka
a muži ještě zkoušejí Žabeň nebo Staříč.
Dne 30. 6. 2022 byl pro zasloužilé hasiče
okresu Frýdek-Místek uspořádán, na základě povolení majitele účelové komunikace, zájezd na Lysou horu autobusem HZS
Ostrava. Po Velké Čantoryji a Javorovém
přišla na řadu královna Beskyd. Účastníci
měli možnost obejít všechny strany vrcholku, navštívili meteorologickou stanici,
monitorující počasí od roku 1954, kdy byla
otevřena a rovněž se dostali do útrob vysílače, majestátní dominanty Lysé hory. Na
zpáteční cestě navštívili zrekonstruovanou
hasičskou zbrojnici v Krásné-Mohelnici,
kde bylo krátké posezení.
Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno
na internetových stránkách spolku na adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete
informace články, fotografie, odkazy na
videa a další.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2022

63

SDH Krmelín družstvo mužů

SDH Krmelín družstvo žen

64

Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2022

Krmelínský zpravodaj – číslo 3/2022

65

AQUAAEROBIC
- ZDRAVÉ CVIČENÍ
Bazén Brušperk,
po.: 17.00 a 19.00 hod.
Zápis do kurzu záříprosinec 2022
lenka.kolarcikova@seznam.cz
tel.:608745605

Gynekologická ambulance
Brušperk, s. r. o. se bude stěhovat do

nových prostor.
Plánovaný termín otevření nové
ordinace je stanoven na 3. 10. 2022.
Nová adresa bude:
Dr. Martínka 194, 739 44 Brušperk.
Aktuality sledujte na našem Facebooku,
Instagramu a webových stránkách –
www.gynbrusperk.cz.

ČIŠTĚNÍ F≈M
vývoz žump a septiků

≈ Revize domovních čistíren
odpadních vod (DČOV)

DISTEP a.s.

≈ Vývoz žump a septiků (doklad o vývozu)

Vývoz:
604 282 325

≈ Čištění kanalizací tlakovou vodou
a kamerová kontrola potrubí

Revize DČOV:
606 093 947

www.cistenifm.cz

MONTÁŽE OPLOCENÍ
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
•
•
•
•
•

KLASICKÉ PLETIVOVÉ PLOTY
SVAŘOVANÁ PLETIVA
SVAŘOVANÉ PANELY 2D, 3D
BRANKY, BRÁNY, i na míru
MOBILNÍ PLOTY – PRODEJ, PRONÁJEM – DOPRAVA i MONTÁŽ.
• MŘÍŽE před okna i dveře,
• klasické tyče, nebo výplň tahokov.
• Povrchz žárový zinek, nebo ZN+RAL.
OSTRAVA - Nová Bělá, Hrabovská 5/39

Garážová vrata: dvoukřídlá, výklopná – www.vrata-ostrava.cz

Kč

Získejte

až

na ochranné

sportovní
pomůcky
až

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu

kompletní přehled na

Přihlaste se k nám
do 30. září 2022
Klientské centrum:

Frýdek-Místek

Ostravská 1556
(vedle banky Creditas)

Kč

Pouť, foto Antonín Ručka

