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úvodník
Mezi námi,
víte, že na letošní 11. Jarmark řemesel, který
se konal 1. listopadu, zavítalo více než 520 návštěvníků? Finanční částka ze vstupného bude
rozdělena mezi děti ZŠ, MŠ, družinu místní školy, kroužek šachistů žáků, skauty a římskokatolický kostel. Děkujeme Pekařství Boček a jejich
zaměstnankyním – paní Jarce Novobílské a Evě
Štefkové, cimbálovce, majiteli Pohostinství Na
Benátkách MVDr. Aleši Michalcovi za služby,
kterými dodali sváteční atmosféru sobotnímu
dopoledni. Zvláštní poděkování patří skautům.
Všechny příchozí zaujali svým vystupováním
a ochotou. Jeden z nich vrátil nalezenou dětskou peněženku. Na domluvu s nimi je vždy
spolehnutí a jsou připraveni – vědomi si tohoto hesla, které je pro ně závazné. Omlouváme
se Vám všem, které jsme zklamali skutečností,
že na Jarmarku nenašli pražené oříšky, nebo
nápoj Žihadlo. Oba výrobci svou výrobní i prodejní činnost ukončili. Zklamaní byli i zájemci
o hruškové frgály – i tady jsme byli zaskočeni skutečností, že koláče došly správně podle
počtu, ale nesouhlasily druhově. Ujišťujeme, že
se tato situace již nebude opakovat. Věřte, že
k Jarmarku řemesel přistupujeme odpovědně,
vážíme si každého z Vás, návštěvníků, a Vašimi
připomínkami se operativně zabýváme. Děkuji děvčatům, které frgály prodávaly. Děkuji
Martině Helískové za obětavost při přípravě
Jarmarku.
Jsme občany obce – nemusíme dělat velké
věci. Obdarovat penězi z Jarmarku především
děti a žáky škol naší obce, jsou věci malé, které
děláme s velkou láskou.
Připravovat Jarmark, těšit se na setkání
s Vámi, pozorovat nadšení žáků při prodeji
svých výrobků, těšit se z chvály řemeslných
výrobků návštěvníky, obdivovat štědrost
(několikaletou) Pekařství Boček, věřte, byl pro
nás již letošní Ježíšek.
Blíží se závěr roku, období, kdy rekapitulujeme. Vracím se k akcím, které mě oslovily
- v lednu Benefiční koncert, v únoru Spole-

čenský večírek seniorů, v dubnu Velikonoční
prodej v Nautilu, v srpnu Nová Bělá pod otevřeným nebem, začátkem listopadu Jarmark
řemesel a poslední listopadový den Adventní
benefiční koncert v kostele Svatého Ducha
v Ostravě-Zábřehu. Přála bych Vám všem prožít atmosféru při svíčkách za doprovodu skvělého sopránu, cembala a violoncella.
Ať chceme, či nechceme, Vánoce nám ve
vzpomínkách vracejí vše – od dětství až k blízkým, se kterými jsme byli rádi, chodili v jejich
doprovodu do kostela.
Dnes u většiny našeho národa vládne náboženství tržní – namísto slávy Boží, uctívá se
sláva zboží. A co novoroční předsevzetí? Sliby,
kterým mnozí ještě 2. ledna věří. Ale najde se
někdo, komu alespoň jedno předsevzetí vydrží
celý rok. A tady je pro Vás, občany Krmelína,
moje přání: Ať každý Váš krok, je šťastný celý
rok!
Do naší obce přijíždíme cestami, které vedou
mezi lesy a lemují je stromy. Víme, že i sám
život je věčný koloběh, zázračný celek, který
jednou rukou vrací to, co druhou bere. Nikdo to
nesděluje naléhavěji než stromy, které k tomu
nepotřebují jediné slovo. Naučme se je vnímat
a vážit si všech stromů, které obdivujeme v naší
krajině domova.
Čas vánoční je nejen časem klidu a pohody, ale i časem kynutí, žel, mnohdy vlastním.
Některé naše komunikace jsou rozkopány, volte tedy procházky cestami, které jsou schůdné,
podpoří Vaši fyzičku a dodají sebevědomí, že
nejste líní.
Dnes je 1. prosince, poslední den uzávěrky
našeho letošního Zpravodaje. A pranostika na
dnešní den: Když mráz na 1. prosince, vyschne
kdejaká studnice.
Tak uvidíme.
Vážení spoluobčané, přeji Vám požehnaný
advent, zdraví a osobní pohodu v nastávajícím
roce. A přejme si, aby ten příští rok byl pro nás
všechny spíše nadílkou než nadělením.
Zdraví Vaše Ludmila Adámková.
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Usnesení z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce Krmelín, konaného dne 4. 11. 2014
1. Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:

4. Zastupitelstvo obce stanoví

a) složení slibu všech členů zastupitelstva
obce podle § 69, odst. 2 zákona o obcích

5. Zastupitelstvo obce volí:

a) pět členů rady obce

2. Zastupitelstvo obce
schvaluje:
a) program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
b) Jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
c) veřejnou volbu starosty, místostarosty
a členů rady obce a Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

3. Zastupitelstvo obce
určuje:
a) ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce p. Mgr. Jakuba
Čmiela a Ing. Petra Jakubka
b) dlouhodobě uvolněnou funkci starosty
obce (§71 zákona o obcích)

a) volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a členů rady obce:
předseda: Ing. Kamila Balcarová
členové: p. Martina Helísková,
MUDr. Jana Paličková
b) návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce: p. Marie Vašicová,
Ing. Yveta Kovalčíková, p. Petr Mácha
c) starostu obce: Ing. Václava Zezulku
d) místostarostu obce: Ing. Marka Foltu
e) členy rady obce: Ing. Miloslava Kunáta,
p. Zdeňka Šindla, p. Petra Šperlína,

6) Ukládá:
a) zveřejňovat usnesení rady obce na
webových stránkách obce Krmelín

Výsledky voleb do senátu v obci Krmelín
1. kolo
2. kolo

číslo
+1
*2
3
4
5
6
7

6

počet
2
2

Okrsky
zprac.
v%
2
100,00
2
100,00

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Hájek Jiří Bc.
Carbol Jiří Ing.
Fridrich Stanislav Ing.
Vrba Ivan Mgr.
Bača Slavomír
Adamec Martin MUDr.
Pastušková Eva

Voliči
Vydané Volební Odevzdané
v seznamu obálky účast v % obálky
1 815
832
45,84
829
1 815
354
19,50
354

Volební
strana
ČSSD
KDU-ČSL
ANO 2011
KSČM
TOP+STAN
NMFM
ODS

Výsledky hlasování
Navrhující Politická
Počty hlasů
strana příslušnost 1. kolo 2. kolo
ČSSD
ČSSD
206
168
KDU-ČSL KDU-ČSL
158
186
ANO 2011
BEZPP
153
X
KSČM
KSČM
72
X
TOP 09
TOP 09
91
X
NMFM
NMFM
51
X
ODS
ODS
71
X
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Platné
hlasy
802
354

% platných
hlasů
96,74
100,00

% hlasů
1. kolo 2. kolo
25,68
47,45
19,70
52,54
19,07
X
8,97
X
11,34
X
6,35
X
8,85
X
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Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 18. 11. 2014 v Obecním domě
1. Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:

3. Zastupitelstvo obce volí:

a) kontrolu usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
b) informaci o dění v obci od 21. zasedání
zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce
schvaluje:
a) Smlouvu č. 12132591 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí výhradně na akci
„Kanalizace a ČOV Krmelín“ a pověřuje
starostu obce k podpisu této smlouvy
b) nabytí pozemku parc. č. 734/4 – ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 179 m2 v k. ú. Krmelín z majetku p.
Miroslava Krpce a pí. Věry Krpcové, oba
bytem ul. Stará cesta 51, 739 24 Krmelín
za cenu 50 Kč/m2 do majetku obce

Informace k otevření
místního hřbitova v době
vánočních a novoročních
svátků
Oznamujeme občanům, že
místní hřbitov bude v období od
22. prosince 2014 do 4. ledna 2015
otevřen od 7:00 hod. do 20:00 hod.

a) členy finančního výboru:
počet členů: 5
předseda: Ing. Petr Jakubek
členy: Ing. Kamila Balcarová,
Ing. Mojmír Knebl, Ing. Tomáš Stoszek,
Ing. Miloslav Kunát
b) členy kontrolního výboru:
počet členů: 5
předseda: Mgr. Jakub Čmiel
členy: Ing. Yveta Kovalčíková,
Mgr. Kateřina Bonito, Pavel Holík,
Petr Šperlín

4) Zastupitelstvo obce ukládá:
a) zaslat přílohu ke smlouvě č. 12132591
elektronicky všem zastupitelům
b) kontrolnímu výboru aktualizovat stávající platné obecně závazné vyhlášky do
30. června 2015
c) kontrolnímu výboru kontrolu všech
dlouhodobých smluv o dodávkách
služeb obci do 31. prosince 2015

Sdělení obecního úřadu
Ve středu 31. 12. 2014 a v pátek
2. 1. 2015 bude obecní úřad
v Krmelíně uzavřen. V nevyhnutelných případech je možno
volat na mobil – 724 135 569.

Vydává Obecní úřad Krmelín v nákladu 800 kusů. Toto číslo vychází 15. 12. 2014. Za správnost obsahu
článku odpovídá autor. Redakční rada: Ing. Yveta Kovalčíková, Ludmila Adámková, Ludmila
Havránková, Mgr. Jana Klimková. Vychází i na www.krmelin.cz, e-mail: krmelin@krmelin.cz.
Uzávěrka příštího čísla je 12. 3. 2015. Sazba: Taťána Šimečková, tatana.simeckova@seznam.cz.
Tisk: Tiskárna Moravapress, s.r.o., Novinářská 3, Ostrava - Mariánské Hory
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Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
obce Krmelín konaných ve dnech 10. 10. – 11. 10. 2014
Počet
Počet volených
Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné
Okrsky
volebních
členů zastupitelstva
v
seznamu
obálky účast v % obálky
hlasy
v%
obvodů celkem zpr.
15
1
2
2 100,00
1 816
1 041
57,32
1 039
13 899
Kandidátní listina
číslo

Hlasy

název

1 Občanská demokratická strana
2
KRMELÍN 2014
3 Česká str.sociálně demokrat.
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
5
Nestraníci
6 Komunistická str.Čech a Moravy
Kandidátní listina
číslo

název

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
6

Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana

KRMELÍN 2014
KRMELÍN 2014
KRMELÍN 2014
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Nestraníci
Nestraníci
Nestraníci
Komunistická str.Čech a Moravy

abs.

v%

2 920
2 565
2 383
2 270
2 475
1 286

21,01
18,45
17,15
16,33
17,81
9,25

Kandidát

poř.
číslo
2
1
13
3
2
1
1
2
4
2
1
1
2
11
1

Hlasy
Navrhující Politická
příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost abs. v %
Zezulka Václav Ing.
Kovalčíková Yveta Ing.
Vašicová Marie
Balcarová Kamila Ing.
Folta Marek Ing.
Jakubek Petr Ing.
Čmiel Jakub Mgr.
Peter Evžen
Helísková Martina
Paličková Jana MUDr.
Šindel Zdeněk
Šperlín Petr
Kunát Miloslav Ing.
Mácha Petr
Havránek Martin

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Počet voličů v seznamu
Počet vydaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Volební účast v %

8

Přepočtený
Počet
Přepočtené %
Počet Podíly
základ dle počtu
kandidátů
platných hlasů mandátů hlasů
kandidátů
15
13 899,00
21,00
3
X
15
13 899,00
18,45
3
X
15
13 899,00
17,14
3
X
15
13 899,00
16,33
2
X
15
13 899,00
17,80
3
X
15
13 899,00
9,25
1
X

62
49
48
47
33
41
27
44
36
48
56
53
57
36
41

Volební
Okrsek č. 1
1 073
619
619
57,69
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ODS
ODS
ODS
NK
NK
NK
ČSSD
ČSSD
ČSSD
KDU-ČSL
KDU-ČSL
Nestran.
Nestran.
Nestran.
KSČM

ODS
ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ČSSD
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KDU-ČSL
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
Volební
Okrsek č. 2
743
422
420
56,8

419
277
253
325
324
254
244
233
211
342
255
316
270
204
128

Pořadí
zvolení

14,34
9,48
8,66
12,67
12,63
9,90
10,23
9,77
8,85
15,06
11,23
12,76
10,90
8,24
9,95

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
3
1

Celkem
1816
1041
1039
57,32

informace obce
Občanská demokratická strana
1. Ing.Zezulka Václav
419*
2. Ing. Kovalčíková Yveta
277*
3. Vašicová Marie
253*
4. Edelsberger Petr
231
5. MUDr. Horkel Pavel
177
6. Ing. Vojtovičová Alena
189
7. Šlachtová Naděžda
186
8. MUDr. Kolářová Jana
159
9. Janáček Lukáš
173
10. Mgr. Bonito Kateřina
163
11. Hradil Pavel
135
12. Havránková Vlasta
115
13. Lyčka Leoš
161
14. Kanyzová Martina
140
15. Polášek Ladislav
142

Nestraníci
1. Šperlín Petr
2. Ing. Kunát Miloslav
3. Mácha Petr
4. Zborovská Lenka
5. Ides Stanislav
6. Mácha Luděk
7. Ptáček David
8. Vychodil Bohuslav
9. Ing. Zemek Martin
10. Ing. Pergler Vladimír
11. Šindelová Kamila
12. Blačinská Jana
13. Mácha Jiří
14. Malucha Lubomír
15. Koděra Jan

Krmelín 2014
1. Ing. Balcarová Kamila
2. Ing. Marek Folta
3. Ing. Jakubek Petr
4. Ing. Šťastný Martin
5. Foltová Růžena
6. Ing. Staněk Tomáš
7. Ing. Šimeček Richard
8. Ing. Holbein Roman
9. Ing. Sinér Miroslav
10. Ing. Jakubková Šárka Ph.D.
11. Jarolím Tomáš
12. Koděra Tomáš
13. Tatay Petr
14. Stružková Věra
15. Maralík Aleš

Křesťanská a demokratická unie
– Československá strana lidová
1. MUDr. Jana Paličková
342*
2. Šindel Zdeněk
255*
3. Ing. Dr. Brož Jiří, MBA
217
4. Ing. Stoszek Tomáš
192
5. Ing. Šperlín Ivan
185
6. Holík Pavel
124
7. Ing. Slavík Václav
133
8. Kunátová Marcela
143
9. Bc. Gřes Petr
125
10. Konečný Tomáš
96
11. Mgr. Paličková Pavla
121
12. Bc. Staněk Jiří
89
13. Grutman Marek
114
14. Ing. Záboj Zdeněk
71
15. Grutmanová Františka
73

325*
324*
254*
209
205
194
124
139
113
145
161
102
121
110
61

Česká strana sociálně demokratická
1. Mgr. Jakub Čmiel
244*
2. Peter Evžen
233*
3. Helískova Martina
211*
4. Ing. Dvorská Hana
200
5. Ing. Knebl Mojmír
191
6. Bill Tomáš
137
7. Mgr. Klimková Jana
148
8. Krpcová Ivana
127
9. Chamrád Martin
135
10. Ing. Jarecký Lukáš
162
11. Ptáček Lukáš
131
12. Vrlík Miloš
109
13.Niesnerová Lenka
107
14. Kadrnka Aleš
110
15. Ing. Dvorský Jakub
138

316*
270*
204*
203
199
197
149
160
137
121
139
78
118
91
93

Komunistická strana Čech a Moravy
1. Martin Havránek
128*
2. Mgr. Třísková Pavla
125
3. Matušínská Radana
100
4. Haladej Radek
97
5. Liška Richard
96
6. Trojanová Táňa
73
7. Václavík Radim
77
8. Vijačka Miroslav
90
9. Pěluchová Marta
74
10. Koplas Luděk
65
11. Niklová Eva
70
12. Hron Evžen
69
13. Matušinský Miroslav
83
14. Havránek Josef
64
15. Václavík Josef
75
* členové zastupitelstva obce
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Kanalizace a ČOV Krmelín
Od zahájení stavby uběhly více než tři
měsíce. K 30. 11. 2014 je naplněn rozsah
realizace, daný smlouvou se zhotovitelem
na první etapu. Ta ukládala, v termínu do
konce roku, realizaci stokové sítě v krajských komunikacích - ulicích Kostelní,
Paskovská, Bělská a Brušperská. Nad
rámec tohoto úkolu jsme uložili kanalizační sítě v ulicích Školní, Lyskově, Luční, Zahradní, Benátské, Lipové, Na Svahu
a části ulice Na Rybníčku.
V současné době probíhá, nebo bude
probíhat, na jmenovaných ulicích stavba
veřejných částí přípojek, které jsou ukončovány na hranicích soukromých pozemků. Toto doplnění stokové sítě první etapy
bude ukončeno nejpozději do konce března 2015, včetně všech potřebných zkoušek, kamerové prohlídky a dokumentace
skutečného provedení stavby, aby jmenovaný rozsah byl ve správním řízení
převeden do předčasného užívání stavby
a byl tak připraven, v předpokládaném
termínu od měsíce června 2015, k připojování jednotlivých nemovitostí na tuto
převzatou část stavby. Tato kanalizační
síť umožní přítok splaškových vod do
čistírny odpadních vod, pro zahájení zku-

šebního provozu tohoto technologického
celku, který v rámci ročního zkušebního
provozu musí prokázat projektovanou
účinnost čistění a dosažení předepsaných
ukazatelů snížení znečistění na výstupu
z této čistírny odpadních vod.
Vlastníci jednotlivých nemovitostí, kteří již obdrželi, nebo ještě obdrží, zpracovaný projekt soukromé části kanalizační
přípojky od své nemovitosti, mohou po
výstavbě veřejné části, provádět soukromou část přípojky, která je již stavebně
povolena v rámci celkového řešení připojení, kromě vlastního propojení s domovní kanalizaci objektu. To lze realizovat až
po ukončení správního řízení na předčasné užívání stavby této etapy. O tomto termínu budou všichni, kterých se to týká,
uvědoměni písemně obecním úřadem.
K realizaci soukromých přípojek bych
chtěl uvést, že napojovat lze jen splaškové vody od nemovitostí a že obec bude
požadovat kontrolu realizovaného potrubí, před jeho zásypem, pracovníky technického dozoru stavby. Stavbu soukromé
části kanalizační přípojky lze provádět
dodavatelsky, nebo i svépomocí. Obecní
úřad chce pro občany v příštím roce zve-

Foto: Taťána Šimečková
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řejnit na úřední desce obce a webových
stránkách nabídku firem, které vlastní
potřebnou techniku vhodnou k těmto
činnostem.
Obec již obdržela a schválila „Rozhodnutí o přidělení dotace na předmětnou
stavbu“ (ROPD), která zabezpečuje, při
naplnění podmínek rozhodnutí, přidělení dotace ze státního rozpočtu a Fondu soudržnosti Evropské unie ve výši
70 074 842 Kč.
V letošním roce budou práce ukončeny
dne 19. 12. 2014, po splnění provizorní
obnovy stavbou dotčených komunikací.
Stavba bude zajišťovat pohotovostní četu,
aby případné problémy mohly být odstraněny v nejkratším možném čase.
V příštím roce předpokládáme zahájení

prací od 5. 1. 2015 dle povětrnostních podmínek. Chtěli bychom využít vegetačního
klidu a upřednostnit práce na zemědělsky
obdělávaných pozemcích a soukromých
zahradách, abychom co nejméně narušili
současný stav.
Podrobnější informace vám budeme
průběžně zveřejňovat na webových stránkách obce a při jednáních s jednotlivými
vlastníky.
Všem občanům přeji příjemné prožití
svátků vánočních a do nového roku i trošku trpělivosti nad dopady, které stavba
inženýrských sítí v daném rozsahu a hlavně kritických termínech přináší.
Děkuji za shovívavost a v mnohých případech i za nezištnou pomoc.
Ing. Jiří Černík, technický dozor stavby

Plesová sezóna v roce 2015
10. 1. 2015

Moto ples

restaurace Na Benátkách

24. 1. 2015

KDU-ČSL

restaurace Nautilus

6. 2. 2015

ZŠ T. G. Masaryka

sportovní hala - maškarní ples

7. 2. 2015

SDH

sportovní hala

14. 2. 2015

TJ Sokol

sportovní hala

6. 3. 2015

ODS

restaurace Nautilus

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2015
Na základě usnesení představenstva SmVaK, akciové společnosti, byly v souladu
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna
2015 takto:
Voda pitná (vodné)

34,40 Kč/m3 (bez DPH)

39,56 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

Voda odvedená (stočné)

31,88 Kč/m3 (bez DPH)

36,66 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2015.
Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2014
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Svoz a zneškodnění

velkoobjemového odpadu v obci

28. 3. 2015 sobota
v ranních hodinách, odvoz kontejnerů
po 12 hodině

20. 6. 2015 sobota
v ranních hodinách, odvoz kontejnerů
po 12 hodině

3. 10. 2015 sobota
v ranních hodinách, odvoz kontejnerů
po 12 hodině

Rozmístění kontejnerů
1) ulice Stará cesta, prostranství před
paní Známskou
2) plocha vedle prodejny Potraviny – před
Sportovní halou v centru obce

Svoz komunálního odpadu,
svoz separovaného odpadu
v době vánočních svátků
Svoz komunálního odpadu v obci
v době vánočních svátků zůstává
nezměněn, proběhne ve čtvrtek 25.
a v pátek 26. prosince 2014. Ve čtvrtek
1. ledna 2015 se odpad nebude vyvážet,
plánovaný čtvrteční vývoz odpadu je
posunut na pátek 2. 1. 2015 a páteční
vývoz odpadu je přesunut na sobotu
3. 1. 2015. V roce 2015 zůstávají svozové dny pro naši obec vždy ve čtvrtek a v pátek, v případě četnosti svozu
odpadu čtrnáctidenní bude tato služba
nadále realizována v sudém kalendářním týdnu.

Odvoz separovaného odpadu
papír - čtvrtek odpoledne
plasty - 2x týdně úterý odpoledne,
pátek ráno
sklo - 1x měsíčně
– cca v polovině měsíce
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3) ulice Na Brodě – před budovou Českého svazu chovatelů
4) ulice Záhumenní
5) křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za
Křížem
6) parkoviště vedle hostince „Na Světlově“
7) ulice Hajní – před bytovkami

1 kontejner – elektroodpad
– u areálu bývalé autolakovny na ul.
Zahradnické

Sběr nebezpečného odpadu
(přistavení mobilní sběrny na nebezpečné odpady):
- v pátek 27. 3. 2015 od 12 do 17 hod.
plocha vedle Hasičského domu
- v sobotu 3. 10. 2015 od 8 do 12 hod.
parkoviště vedle hostince Na Světlově

Poděkování - odběry krve
Děkujeme touto cestou panu Ladislavu Dostálovi, ul. U Kapličky, Krmelín
370, za 160 bezplatných odběrů krve,
za které obdržel od Českého červeného kříže ocenění ZLATÝ KŘÍŽ 1. třídy
a panu Robertu Adámkovi, ul. Brušperská, Krmelín 380 za 120 bezpříspěvkových odběrů krve za které obdržel od
Českého červeného kříže ZLATÝ KŘÍŽ
2. třídy. Panu Richardu Lasevičovi,
ul. Proskovická, Krmelín 236 a panu
Richardu Liškovi, ul. Hajní, Krmelín
653, kterým prostřednictvím Českého červeného kříže byl udělen ZLATÝ
KŘÍŽ III. třídy za 80 bezpříspěvkových
odběru.
Upřímně děkujeme jménem všech, kterým pomohli navrátit zdraví.
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Majitelům psů
Obecní úřad Krmelín upozorňuje všechny majitele psů, že dle „Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích“
končí termín pro úhradu poplatku ze psů
dne 31. 3. 2015. Poplatek platí fyzická
nebo právnická osoba, která je držitelem
psa staršího 3 měsíce a má trvalé bydliště
na území obce.
Poplatek je možno uhradit od ledna
2015 v kanceláři obecního úřadu hotově,
nebo bezhotovostním stykem:
Číslo bankovního účtu Obce Krmelín:
1681981389/0800
Variabilní symbol: 1341 + číslo popisné
rodinného domu
Specifický symbol: datum narození
Konstantní symbol: 3558

Výše poplatku za kalendářní
rok činí
a) za prvního psa
180 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
276 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu
90 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu
180 Kč,
e) za prvního psa chovaného v nájemním
domě
360 Kč,
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v nájemním domě 540 Kč,
• za psa v nájemním domě, jehož držitelem je poživatel invalidního, starob-

ního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu
180 Kč,
h) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v nájemním domě, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatele sirotčího důchodu 276 Kč.

Od ledna se zavádí veřejná
přeprava pro seniory zdarma
K 1. lednu 2015 dojde k zavedení bezplatné autobusové dopravy občanů starších 70 let v zóně č. 18 systému ODIS.
Tento tarif vyjednalo město Paskov a tamní organizace ČSSD. Senioři tak budou
moci cestovat v této zóně pouze na občanský průkaz. V současnosti tarif pro seniory zdarma platí jen v rámci městských
zón Ostravy 1 – 4.
Pod zónu 18 spadají v Krmelíně zastávky Benátky, Hasičská zbrojnice a U lesa.
Občanům starším 70 let tedy bude stačit na těchto autobusových zastávkách
nastoupit, ukázat řidiči občanský průkaz a cestovat směrem na Ostravu (zóna
18 končí na křižovatce v Nové Bělé, kde
ovšem zase začíná zóna 3) nebo Paskov
(až do Řepišť).
Jízdné zdarma bude platit na lince
MHD č. 39 a linkách společnosti Arriva
Morava a.s. (včetně linky 370 - Interspar).
Bezplatnou přepravu tak budou moci
využít i občané Paskova, Řepišť a Vratimova.
Zavedením zmiňovaného tarifu vznikne samozřejmě dopravci ztráta, kterou
společně uhradí Paskov, Řepiště a Vratimov. Dopad na rozpočet obce Krmelín
tedy nebude žádný. Mgr. Jakub Čmiel
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rozhovor

Rozhovor s panem starostou

Ing. Václavem Zezulkou
nepředvídaná potřeba finančních prostředků, která musí být pokryta z obecního rozpočtu a je rozumné tedy vytvořit
rezervu pro tyto účely.
V závěru roku 2015 se ukáže jaká částka
se může použít na další investiční akce.
Do konce dubna 2016 bude následovat
obnova povrchu komunikací z obecních
prostředků. Jako jeden z patnácti zastupitelů mohu sdělit osobní názor – dokončit
by se měly akce projekčně a stavebně přípravné – úprava okolí pomníků padlých
v I. a II. světové válce (k 70. výročí osvobození), využít avizované vyhlášení dotace
Státním fondem dopravní infrastruktury
v polovině roku 2015 na stavbu chodníku
podél ul. Proskovické a zadat zpracování
projektové dokumentace chodníku podél
ul. Paskovské. Nemalou finanční částkou
se obec zavázala poskytnout TJ Sokol
na dofinancování zateplení a stavebních
úprav haly.

Foto: Taťána Šimečková

Všichni víme, že priorita obce je zdárně dokončit kanalizaci. Problémy v obci
ale nejsou jen kanalizace a tak moje první otázka zní: Jaká je Vaše další priorita,
kterou se musíte zabývat a jaké další projekty jsou v plánu?
Skutečně je prioritou obce zdárné
dokončení kanalizace do konce září
2015. V průběhu stavby se může objevit
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Krmelín má ve svých sběrných místech
kontejnery na oblečení. Jste schopen říct,
zda firma, která v Krmelíně kontejnery
umístila, posílá oblečení na charitu, nebo
na sběru šatstva vydělává a přeposílá ho
do secondhandů, nebo rovnou do zahraničí, kde ho dále zpracovává?
Zbavit se nepotřebného obnošeného
šatstva můžeme v obci dvěma způsoby:
- Odložit je do kontejnerů umístěných
spolu s kontejnery na sběr separovaného odpadu (sklo, papír, plastické hmoty), a to celoročně, tento textil se třídí,
podle další použitelnosti se poskytuje
pro charitativní účely, nebo se zpracovává k použití v průmyslu jako čistící
prostředek.
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- Sběr organizovaný Diakonií Broumov
několikrát ročně s tím, že tento textil
a další materiál (boty, knihy, hračky,
nádobí, sklenice atd.) se shromažďují
po výzvě v prostorách obecního úřadu
k použití výhradně pro charitu.
Jak budete řešit otázku narůstajícího
počtu dětí v obci? MS ODS mělo ve svém
volebním programu, jak tuto situaci řešit.
S tím je spojena i nedostatečná kapacita
školní družiny a její nepříznivý technický
stav. Budete tento plán realizovat, nebo je
ve hře jiné řešení?
Tvrzení o narůstajícím počtu dětí v obci
je zavádějící – může to být současný problém, který v dalších letech pomine. Relevantní je údaj o počtu dětí v dalších letech
–postupné zvyšování či snižování (demografický vývoj), z něhož vyplyne, zda je
nutné se touto problematikou zabývat.
Cituji z volebního programu MS ODS:
„Rozšíříme prostory MŠ pro umístění
všech předškolních dětí v obci“, tedy
ne jak tuto situaci řešit, jak je uvedeno
v otázce. Všechny předškolní děti jsou
umístěny v MŠ již nyní.
V průběhu prázdnin je uvažováno o provedení vodorovné izolace podlahy v místnosti školní družiny a přístavba 1 ks WC.
Zvýšení kapacity školní družiny je
obdobou problematiky uvedené výše. Ze
110 žáků školy jich nyní dochází do družiny 75, čímž se řadíme v širokém okolí ke
školám schopným umístit v družině vysoké procento žáků školy.
Obě záležitosti lze řešit relativně rychle
a levně – organizačními opatřeními.
Ministerstvo životního prostředí chce
po obcích, aby od nového roku 2015,
zajistily svoz a třídění bioodpadu. Je na
to obec Krmelín připravena, v případě, že
bude vyhláška schválena?

Vzorovou vyhlášku týkající se svozu
a třídění bioodpadu Ministerstvo životního prostředí dosud nezpracovalo. Po jejím
vydání bude schválena obecně závazná
vyhláška řešící tuto problematiku podle
podmínek a možností obce.
V současné době zajišťuje firma OZO
Ostrava odvoz biologického odpadu
v době od 1. 4. do 30. 11. běžného roku ve
čtrnáctidenním intervalu prostřednictvím
nádoby o objemu 240 l na základě individuální objednávky.
Jak hodláte řešit špatnou kvalitu
ovzduší v naší obci v období topné sezóny? Bylo by možné umístit na území obce
stanici na měření množství škodlivých
látek v ovzduší a pravidelně informovat
občany? Loni byla tato stanice pořízena
v Brušperku z dotace MS kraje.
Zlepšení kvality ovzduší je složitý problém trápící obce s lokálním topením.
V médiích proběhla diskuse, jak legislativně zajistit kontrolu v kotelnách u občanů, spalujících materiály, které znečišťují
ovzduší. Proti sobě stojí dva názory –
respektování domovní svobody a zajištění čistého životního prostředí.
Měření kvality ovzduší a zveřejňování
jejich výsledků (závisející mimo jiné na
povětrnostních vlivech) určitě nezmění
chování těch, kteří ho zhoršují a neomezí
jednání ostatních. Jediná možnost za stávajících platných zákonů je neustále připomínat občanům co lze spalovat legálně,
využívat možnost separace domovního
odpadu a eventuálně upozorňovat ty, kteří se chovají sobecky vůči svému okolí.
Otázky sestavily:
Mgr. Jana Klimková,
Mgr. Kateřina Bonito
a Ing. Yveta Kovalčíková
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Převezměte
terezínskou štafetu
Žáci Základní školy Vojtěcha Martínka v Brušperku se v rámci dějepisného
kroužku pod vedením Mgr. Jany Klimkové a Mgr. Šárky Teichmannové účastní
soutěže „Převezměte terezínskou štafetu“, která připomíná události pro dnešní
děti nepochopitelné a dávno minulé.
V období 2. světové války byly v pevnostním městě Terezín násilně shromážděny desetitisíce lidí prohlášených nacisty
za Židy. Mezi nimi tisíce malých dětí,
chlapců i děvčat. V postupující temnotě,
tváří v tvář nedostatku, nemocem a hrozbě transportů na východ dokázali mladí
lidé společně se svými vychovateli nejen
vytvářet krásná lidská společenství, ale
také naplnit své dny uměleckou tvorbou,
sebevzděláním, sportem a pomocí slabším i sobě navzájem. A jakkoli život většiny z nich nedlouho nato přervala smrt
v plynových komorách nebo na pochodech smrti, jejich osudy i tvorba jsou
dodnes úžasným svědectvím síly a krásy
lidského ducha.
Soutěž „Převezměte terezínskou štafetu“ dětem toto období připomíná a seznamuje je s životem jejich vrstevníků v Terezíně, jejich každodenními starostmi, ale
především jejich uměleckou tvorbou
– tvorbou časopisů VEDEM, RIM–RIM–
RIM a dalšími.
V úterý 25. listopadu se soutěžící
účastnili v Praze slavnostního vyhlášení
výsledků 1. kola soutěže. Organizátoři
soutěže, učitelé a žáci Přírodní školy na
Strossmayerově náměstí, si pro všechny
vybrané týmy z celé republiky připravili
interaktivní soutěž, besedu s pamětníkem Pavlem Weinerem a prohlídku míst
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spjatých s transporty do Terezína. Ocenění žáci získali hodnotné ceny.
V konkurenci 50 týmů z celé republiky
se naši žáci umístili následovně:
3. místo: Matěj Synovec, Jiří Merta, Filip
Žídek ze 7. B
5. místo: Eliška Karasová, Anna Čelínová,
Marek Vidlička, Jan Ranocha ze 7. A
6. místo: Daniel Gibej, Miroslav Berko
z 6. A, Stanislav Fiala z 6. B
9. místo: Erika Kafková, Kristýna Dvořáková, Kristýna Sváčková, Štěpánka
Adámková, Rozálie Martiníková ze 7. B
11. místo: Andrea Starečková, Tereza
Blažková, Sabina Rychecká z 6. A
14. místo: Jan Maitner z 6. A, Jiří Nykl,
Matěj Stolař z 6. B
19. místo: Natálie Laníková, Izabela Bajerová z 6. A, Eliška Kocourková, Klára
Klečková z 6. B
Mgr. Jana Klimková

Sběr starého papíru
u ZŠ Krmelín
Sběr probíhá vždy od 7.30 do 8.30
hodin každé první pondělí a úterý
v měsíci. V březnu 9. 3. 2015 i v odpoledních hodinách a to od 15.30 - 16.30
hodin.
Starý papír mohou odevzdat i občané, kteří ještě, nebo už na škole žádné
dítě nemají. Podpoříte tak program za
starý papír novou knihu.

Sběr víček od PET láhví
Obecní úřad Krmelín - sběr probíhá celoročně. Akce je zaměřena na
podporu handicapovaného dítěte.
Děkujeme
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S moderními jazyky k úspěšnému studiu

Od poloviny loňského roku pedagogové a žáci krmelínské školy společně
realizovali projekt S moderními jazyky
k úspěšnému studiu (registrační číslo
CZ.1.07/1.1.24/02.102, realizace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, prioritní osa Počáteční vzdělávání, oblast podpory 7.1.1
s názvem Zvyšování kvality ve vzdělávání,
období realizace 1. 7. 2013 – 31. 12. 2014).
Východiskem projektu byl Školní vzdělávací program Naše tvořivá škola, samotný projekt se zaměřil na inovaci výuky
jazykových předmětů, tj. anglického jazyka, českého jazyka a literatury. Plánovanou cílovou skupinou projektu byli všichni žáci školy ve školním roce 2013/2014
a 2014/2015.
Cílem projektu byla modernizace výuky uvedených předmětů zavedením aktivizačních forem výuky a výuky pomocí ICT, zvýšení kompetence pedagogů
v oblasti inovativních forem výuky (absolvování cyklu seminářů a workshop),
zvýšení efektivity výuky jazykových
předmětů, realizace volitelného předmětu angličtiny pro 1. a 2. ročník. V rámci
projektu pedagogové vytvořili inovativní
výukové materiály (sady pracovních listů
a e-learnigových cvičení doplněné metodikami), které byly následně ověřovány
v běžné výuce se žáky. Do tvorby e-learningových cvičení se zapojili rovněž žáci
5. ročníku paní učitelky Romany Tylečkové. Všechna e-learningová cvičení pedagogů i žáků najdete na portálu app.zskrmelin.cfme.net

Přidanou hodnotou celého projektu je
další technické vybavení pro naši školu: 4
učitelské notebooky (ASUS 15,6“, 1007U,
1,5 Ghz, 750 GB, RAM 4G ), 15 tabletů
(Apple iPAD 2, 16 GB, displey 9,7“) pro
žáky a pojezdová interaktivní tabule
ENO s dataprojektorem pro ultrakrátkou
ohniskovou vzdálenost Canon LV 8235.
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

Skvělý sportovní úspěch žáků
krmelínské školy
Oblastní kolo ve florbalu se uskutečnilo 12. listopadu 2014 v Základní škole
V. Martínka v Brušperku. Na měření sil
jsme mohli nominovat pouze pět chlapců
a jedno děvče. Však se také někteří hráči
soupeře po našem nástupu do sportovní
haly ihned pošklebovali:... jé, s nimi hraje holka, tak to je dáme...! Do oblastního
kola bohužel nikdo další z okolních škol
(tj. Stará Ves n. Ondřejnicí, Fryčovice,
Staříč, Hukvaldy) svá družstva nepřihlásil, takže nás čekal pouze jediný, o to však
důležitější zápas o prvenství.
Hvizd rozhodčího zahájil klání a už ve
2. minutě Karel Červenka bezpečně zpracoval přesnou přihrávku Martina Trojana
a zajistil našemu týmu vedení. Celý zbytek 1. poločasu se hráči Brušperku snažili
marně vyrovnat. Jejich tlak vygradoval
v posledních pěti minutách 2. poločasu, kdy naše hráče zatlačili do defenzívy
a vyrovnávací gól padl v předposlední
sekundě zápasu. Čekalo nás pětiminutové nastavení zápasu a v případě, že by
nepadl gól - nájezdy. Našemu družstvu
(na rozdíl od družstva soupeře, které střídalo dvě pětky) se zřejmě představa dalšího prodlužování zápasu moc nezamlouvala a tak Karel Červenka po ukázkovém
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brejku – opět ve 2. minutě zavěsil svůj
druhý a vítězný gól.
Pochvalu za výbornou reprezentaci školy si zaslouží všichni hráči, počínaje gólmanem Tomášem Holbeinem, přes skvělé obránce Ondřeje Litschmanna a Kláru
Opatovou, útočníky Martina Trojana,
Ondřeje Opata a již zmiňovaného střelce našich gólů Karla Červenky. Letošní
vítězství v oblastním kole ve florbalu tak
rozmnožilo vítězství z minulých let (1999,
2002, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011) a doufám, že tento skvělý sportovní úspěch
přivede do řad našich florbalistů nové
zájemce.
Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy

Třetí mezinárodní setkání
projektu Comenius
Třetí setkání projektu “Zábavným
učením k nadšení ve škole” proběhlo
v základní škole na jihu polských Katowic
v základní škole Jana Brzechwy. 13. - 16.
října 2014. Tentokrát se výjezdu zúčastnily čtyři naše žákyně Eva Pomajbová, Adéla Vašková, Karolína Jarolímová a Sára
Bonito. Skvěle naši školu i obec reprezentovaly krátkým hudebním vystoupením
a také neustálou dobrou náladou. Více
o projektu a také fotografie z výjezdu je
možné spatřit na školním webu v záložce
o škole/projekty. Pavla Lejsková koordinátor projektu

Setkání v Katowicích
V rámci projektu Comenius se čtyři žákyně naší školy zúčastnily setkání
v polských Katowicích. Své dojmy sepsala děvčata páté třídy E. Pomajbová a A.
Vašková.
1. den - Dne 13. 10. 2014 jsme ráno v 8:00
vyjížděly s našimi učitelkami Pavlou Lejskovou a Yvonou Voráčovou do Polska.

18

Kolem 9 ráno jsme dojely do polské
školy, odložily jsme si svá zavazadla a jely
jsme autobusem na barbecue s dětmi
z projektu COMENIUS CORNER. Když
jsme dojely na místo, bylo už vše ugrilováno. Pak jsme se svezly kočárem taženým
poníky. Zpět ke škole jsme jely autobusem. Tam jsme si vzaly své věci a šly se
ubytovat k polské rodině. Seznámily jsme
se, vybalily jsme se a potom jsme všechny šly do školy na společnou večeři.
Bylo tam moc dobré jídlo. Po večeři jsme
odešly zpět k rodině. Večer jsme strávily společenskými hrami, stavěním puzzlí a povídáním si s novou kamarádkou
Haniou. Spát jsme šly až pozdě v noci.
2. den - Ráno jsme se probudily, daly
si snídani a hned poté jsme šly všechny
tři do školy. Ve škole pro nás měli připravené vystoupení, kde zpívali, tančili
a hráli divadlo. Moc se nám to líbilo! Po
krásném vystoupení jsme si mohly jít
na chviličku hrát ven na prolézačky. Pak
nás zavolali na oběd. Když jsme poobědvaly s ostatními dětmi, šly jsme s Haniou domů, kde nás čekala její babička
s nachystanou svačinou. Po svačině jsme
si šly hrát. Když přijela maminka Hani
z práce, jely jsme do cukrárny. Tam
jsme si daly zmrzlinu, horké jahody
a pití. Když jsme přijely domů, převlékly
jsme se a jely jsme opět do školy na mezinárodní večer, kde jsme předvedly svůj
nacvičený program. Zpívaly jsme Když
jsem já byla malučka a Přes Krmelín cesta
úzka. Nejprve vystupovali Chorvati, pak
Slováci, Turci a nakonec MY. Po vystoupení jsme jely domů a šly spát.
3. den - Výlet do Krakowa a Wieliczky
Brzy ráno jsme vyjely do Wieliczky,
jsou to solné doly. Po cestě jsme se stavily
do hotelu pro všechny paní učitelky. Když
jsme dojely, vydaly jsme se dolů pod zem.

Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2014

škola
Musely jsme sejít asi 320 schodů. Bylo to
tam moc hezké. Viděly jsme tam laserovou show. Dokonce tam byly sochy a zdi
ze soli. Byly jsme tam tři hodiny. Potom
jsme jely do Krakowa. Když jsme dojely,
tak jsme se vydaly na oběd do italské pizzerie, kde jsme si daly vynikající pizzu.
Dojedly jsme a šly jsme nakupovat na
náměstí. Ten den se nám moc líbil.
4. den (poslední) - Brzy ráno jsme vstaly a začaly se balit. Potom jsme šly do školy a tam jsme se rozloučily se svou polskou rodinou. Po obědě jsme se vydaly na
zpáteční cestu.
Byly to nejlepší čtyři dny na světě!!!
Eva Pomajbová, Adéla Vašková, 5. ročník

Mikuláš v mateřské škole
Podzim skončil svoje barevné malování - a už je tu prosinec - a my všichni
jsme se moc snažili, aby adventní pohoda
nebyla náhoda. Proto jsme se pečlivě připravovali na setkání s čertem, Mikulášem
a andělem, které jsme pozvali andělskou
i čertovskou poštou k nám do mateřské školy. Nejdříve jsme se obávali, aby
k nám našel cestu, ale jaké bylo překvapení, když v pátek 5. prosince 2014, jen
se trochu setmělo - už tu byli!!! Překrásný
anděl, vznešený Mikuláš a čert- chlupatý
a rohatý, jak se na správného pekelníka
patří.
A naše děti? Kdepak, nás nikdo nepřekvapil. V každé třídě si s paní učitelkou
připravily písničky a básničky, zahrály na flétničky, zatancovaly a zazpívaly. A tak čertovi nezbylo nic jiného, než
odejít s prázdným pytlem a děti dostali
od Mikuláše a anděla z nebeského koše
dárečky. To bylo radosti a úsměvů! Tak
jak to v dětském světě má být.
Děkuji čertovi, andělovi a Mikulášovi
za návštěvu v naší mateřské škole. Teď už

se jen těšíme na Vánoce a až k nám přijde
Ježíšek.
Přeji všem dětem krásné a šťastné prožití vánočních svátků.
Přeji Vám všem, ať zdraví a láska jsou
Vám nablízku po celý rok 2015 i na blízku
těch, které máte rádi.
Jitka Janková, ředitelka mateřské školy

Omluva
Redakční rada Zpravodaje Krmelín
se omlouvá Mateřské škole Krmelín za
nezveřejnění článku z pobytu v Chorvatsku o letních prázdninách ve Zpravodaji
č. 3. Zde jej uveřejňujeme:

Mateřská škola v Chorvatsku
V příspěvku z naší školičky se vrátíme
na začátek letních prázdnin, kdy jsme se,
stejně jako v loňském roce, vypravili na
ozdravný pobyt k moři do Chorvatska, do
městečka Biograd na Moru.
Ubytováni jsme byli v malém rodinném kempu, v dřevěných chatkách a zděné budově, přímo u pláže, cca 10 minut
pohodlné chůze do centra města. Pobytu
se zúčastnilo 17 dětí s doprovodem dospělých. Příležitost strávit více než týden se
svými vnoučky přivítaly nejen babičky,
ale i tatínkové a maminky. Nemuseli se
starat o vaření- cena pobytu zahrnovala
také polopenzi s polední polévkou.
Jak vidíte na fotografiích, počasí nám
přálo, takže na programu bylo hlavně
koupání v teploučkém moři. V poledních
hodinách si děti odpočinuly ve stínu při
společné četbě a tvoření, podvečer jednoho dne jsme zasvětili hledání pirátského
pokladu. Kdo měl zájem, mohl si pobyt
ještě více zpestřit několika pěknými výlety po okolí.
Mgr. M. Ryšková, třída „Zelení“
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včelaři
Včelařský podzim
Slunné září s odeznívajícím létem odešlo.
Probarvený a proměnlivý říjen s majestátně zlátnoucím listím již také odvály plískanice. Včelaři naposledy zkontrolovali svá
včelstva, upravili sediska včel a provedli
kontrolu napadení včelstev kleštíkem včelím, známým také jako Varroa Destructor.
Právě tento roztoč se díky velmi příznivým
podmínkám množil v neobvyklé míře. Včelař, který podcenil situaci a správně nezasáhl, jen těžko svou chybu napraví. Podle
předběžných výsledků celorepublikového
sledování ČSV došlo na území ČR již nyní
ke značným úhynům včelstev. A to právě
díky přemnožení tohoto roztoče.
Pro přiblížení laické veřejnosti: Tento
drobný roztoč o velikosti menší špendlíkové hlavičky, avšak s úžasnou chutí
k jídlu napadá nejdříve včelí plod v larválním stádiu. Prokousává obal měkkého tělíčka včelí larvičky a saje její šťávy
(hemolymfu). Zároveň je převážně nakazí
dalšími viry a infekcemi. Takto oslabené larvy i včelky jsou velice náchylné na
další onemocnění. Kleštík je schopný se
také přisát na dospělou včelu. Pokud bychom přirovnali včelku k velikosti pejska,
pak kleštík by byl velký jako želva, co je
zakousnutý do svého hostitele. A v případě invazivního napadení, má roztoče
dva i tři. Pak jistě pochopíme, že tento
„černý pasažér“ včelku značně oslabuje
a trápí. A oslabená a nemocná včelstva
mnoho medu nepřinesou a nevytvoří.
Přitom med je nezastupitelnou potravinou, kterou lidé vyrobit nedokáží, pro
látky dodané výhradně včelami. Med byl
odpradávna vysoce ceněnou surovinou,
pochutinou i lékem na mnohé lidské
neduhy. Však jisté přísloví praví. Med sto
nemocí léčí a tisíce předchází.
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V těchto dnech můžete potkávat některé členy naší základní organizace jak
obcházejí své kolegy a provádějí podzimní ošetření zazimovaných včelstev na území naši obce. Rád bych jim poděkoval za
ochotu a práci, kterou provádějí ve prospěch nás všech. Vždyť se s úspěchem
starají o 252 včelstev. Popřejme jim hodně
úspěchů. Citát ing. Václava Ducháče, učitele včelařství se zakládá na celoživotní
zkušenosti.
„Neznám žádný jiný obor z lidské činnosti, který přírodě více dává než odebírá.“

Včelařská schůze
Na konci listopadu se uskutečnila schůze naší ZO včelařů v klubovně důchodců.
Při té příležitosti si včelaři předávali zkušenosti z prošlého včelařského roku.
Předseda R. Tříska provedl přednášku
na téma Varroa destructor – Vliv roztoče na rozvoj včelstva. Zde se pozastavil
nad prováděnými praktikami ošetřování
a možnostech jeho zlepšení. Schůze proběhla v přátelské a družné atmosféře.

Včelařský kroužek
Od první středy v měsíci říjnu se opět
rozběhl včelařský kroužek. Vedení kroužku se pro letošní školní rok ujal předseda
naši ZO p. Tříska. Na schůzkách, které
zatím probíhají v ZŠ naší obce, se děti
seznamují s různými oblastmi včelaření. A to formou výkladů, pracovních listů, kvízů i her, kterých není nikdy dost.
Zkoumání včelího tělíčka pod mikroskopem, vyrábění vlastní stolní hry, bylo
jistě příjemně stráveným časem v kruhu
kamarádů.
Budete-li chtít, přijďte mezi nás!
Včelaři Vám přejí klidné prožití svátků
vánočních.
Radek Tříska
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Z činnosti místního klubu seniorů
Zdařilou akcí Klubu seniorů v měsíci
září byl mimo jiné zájezd do ostravské
ZOO. Přispělo k tomu i hezké počasí.
Účastníci si mohli prohlédnout zvířata
nejen v pavilonech, ale i ve výbězích. Prošli se hezkou přírodou. Nejvíce se snad
těšili na malého slona, kterého si mohli
i zblízka vyfotit.
V tomto roce však nejvýznamnější událostí místního klubu seniorů byla připomínka 45 let trvání a aktivní činnosti Klubu. Původně Klubu důchodců a od roku
2009 Klubu seniorů. Akce se uskutečnila
2. října 2014 a možno říci, že se vydařila po všech stránkách. Program zpestřili
svým krásným kulturním vystoupením
žáci místní základní školy T. G. Masaryka
pod vedením paní učitelky Mgr. Voráčové,
žákyně z Oprechtic sólovým vystoupením
ve hře na flétnu, cimbálová muzika Tragač
a rovněž hudební skupina místního Klubu seniorů Krmelanka. Stěžejním bodem
programu však byla zpráva o vzniku a celé
45 leté činnosti Klubu.
Další akcí bylo listopadové přátelské
posezení členů v klubovně, pro které členky Klubu Jana Hudečková a Albína Tošenovská připravily překvapení ve formě
bramborového guláše. K pobavení dále
hrála Krmelanka.
Na 4. prosince bylo připraveno přátelské posezení s Mikulášem, na které členky Klubu připravily pro účastníky akce
a pro členy, kteří se již z vážných zdravotních důvodů akcí Klubu nemohou zúčastnit, dárečky ve formě zdobených perníkových zvonků, připomínajících příchod
svátků vánočních. Program opět zpestřili
žáci místní základní školy.
Na 13. prosince připravil výbor Klubu
autobusový zájezd do předvánočního Rož-

nova pod Radhoštěm a do tamní výrobny
svíček.
Prvou akcí Klubu v roce 2015, kterou
výbor Klubu připravuje na 5. ledna nejen
pro své členy, ale i další zájemce, má být
beseda s cestovatelem panem Homolou
z Brušperka.
V lednu také Klub seniorů na své výroční schůzi zhodnotí výsledky své celoroční
činnosti v roce 2014 a vytyčí si plán aktivit
na rok 2015.
Kvapně se blíží Vánoce – svátky klidu
a pohody. Členové výboru Klubu přejí všem spoluobčanům jejich příjemné
a spokojené prožití, pokud možno v kruhu rodiny a přátel a do roku 2015 hlavně
dobré zdraví.
Zpracoval F. Novák

PRÁ-SKÁ-NÍ
Již 6. Krmelínské PRÁ-SKÁ-NÍ se konalo 7. listopadu v restauraci Na Benátkách.
Výtěžek z této akce bude věnován na
opravu laviček na hřišti TJ Sokol Krmelín.
Myslím, že ti co přišli, se skvěle bavili, ale jsem zklamaná, jak málo lidí přišlo
podpořit tuto akci. Vzhledem k tomu, že
toto hřiště i lavičky využívají nejen Sokoli, ale i jiné organizace na své akce, chodí
sem děti jak ze školy, tak i ze školky, věřila jsem, že podpora bude napříč obcí.
Našli se i sponzoři, Pekařství Boček
2 000 Kč, Kominictví Chmelíček 500 Kč,
menší částky věnovali i další. Manželé
Michalcovi poskytli zdarma svůj sál. Bylo
to i 99 platících lidí, kteří si přišli zatančit. Unie rodičů při ZŠ se také rozhodla
přispět symbolickou částkou 1 000 Kč.
Doufejme, že 7 000 Kč, pomůže k nákupu dřeva a barvy. Nezbývá než věřit, že se
najde aspoň pomoc při jejich jarní opravě.
Mnohokrát všem za organizátory děkuje
Hajcman Production a Yveta Kovalčíková
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TJ Sokol

TJ Sokol informuje
V posledních letech se odborníci v ČR,
kteří se u nás zabývají pohybovou vyspělostí žactva, dorostu i dospělých shodli
na tom, že úroveň pohybově zdatnějších
všeobecně klesá. Ten pokles je tak zásadní, že v případě nějaké válečné komplikace by bylo velmi obtížné se přiměřeně
bránit. K tomu je v současné době velmi
nepopulární se tímto problémem zabývat. Vždyť i zrušením povinné základní
vojenské služby, se část našich mladých
mužů prakticky až na nějaké výjimky
sportovců, pohybu zcela vzdala. Není
to jen výsledek naší maličké země, ale
tento poznatek mají ve všech vyspělých
zemích. Mládež, od žactva počínaje, lákají
televize, počítače, videa, tablety a spousta dalších elektronických lákadel, které
mládež přitahují daleko více než hříště,
tělocvičny, procházky, hory, skály, silnice
apod. Horší je to však s těmi, kteří utápějí své mládí v hospodách, holdují drogám
a jejich konce jsou pak „všelijaké“. V naší
malé vesnici máme tu výhodu, že naše
Tělovýchovná jednota, tenis, školy, skauti, hasiči i další mají snahu něco udělat
pro zdravějšího člověka. Všude se kolem
sportu něco děje, pořádají se různé závody, soutěže, cyklostezky, sjezdy apod.,
které jednak upevňují zdraví a hlavně
jednotlivci se zapojují do širšího kolektivu. Bavíte-li se na toto téma třeba s učitelem – tělocvikářem, tak ten vám rovněž
potvrdí, že situace ve srovnání s minulými léty, je dost kritická a těch opravdu
vyspělých jedinců značně ubývá. Lepší
je to na vesnicích, ale velmi špatné je to
ve městech a o velkoměstech ani nemluvě. Proto buďme rádi, že my v Krmelíně,
máme dostatek institucí, kde je možno
sportem se zabývat, ale najdou se přesto
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i takoví, které sport vůbec nezajímá a na
sportovištích jich nikdy nepotkáš…
Pro ty, kteří se na našich venkovních
hřištích a v tělocvičnách chtějí v naší jednotě pravidelně potkávat, máme pestrý
rejstřík různých nabídek, jež jsou všechny uvedeny na vývěsné tabuli při vchodu
do prostor naší sportovní haly (od potoka) – v rubrice program ve sportovní hale.
Dopolední hodiny jsou věnovány vesměs
škole, kde si škola, dle jednotlivých tříd,
organizuje tělocvičné aktivity na házenkářském hřišti nebo v hale. Ještě každou
středu od 10 do 11 hodin chodí do tělocvičny naše maminky s těmi nejmenšími
dětmi. Odpolední hodiny (hned po obědě)
jsou určeny pro družinu, nebo sportovní
kroužky školy. Především si je organizují
vedoucí jednotlivých sportů se souhlasem
výboru TJ. Pokud se jedná o hromadná
cvičení, či sporty, stav je už několik sezón
skoro nezměněný. Nově, stejně jako
v minulém roce, jsou dva kroužky atletického mládí pro ty nejmenší každou středu
vždy od 16,30 do 18,30 hodin, které vede
trenérka atletiky z Vítkovic. V pátek jsou
odpolední a večerní hodiny jen pro oddíly,
večer zájmový fotbal. Soboty a neděle jsou
rezervovány pro turnaje oddílů a zájmové
sporty. Své místo každou sobotu si od
18 do 20 hodin zabezpečují volejbalisté.
Jinak se lze dohodnout se správcem naší
haly (602 763 980), je možno domluvit
i jiné aktivity (tenis, malá kopaná badminton apod.)
Oddíly sportů (házená, futsal, karate
a stolní tenis) mají již dlouhodobě
své hodiny stanoveny, řídí se podle nich
řadu let a velmi neradi je mění.

Házená
Házenkáři mistrovská utkání podzimu již skončili. Muži v MS lize nebyli na
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podzim vůbec poraženi a bez ztráty bodů
vedou tabulku o 4 body před Trnávkou
a Orlovou. I střelecky se naši házenkáři
prosadili, 3. místo obsadil Petr Mácha se
60 brankami, na 6. místě skončil Radek
Vojtovič se 45 góly a na 12. místě se
umístil František Binek se 40 brankami.
Muži v poločase soutěže z devíti družstev vedou tabulku: 1) Sokol Krmelín 8 0
0 - 258 : 167, 16 bodů, což je za poslední
léta jedno z nejlepších umístění i přesto,
že je to jen vítězství po podzimní části
soutěže…
Naši nejmenší, 2 družstva minižactva,
si rovněž nevedla špatně. Mají častá zápasová utkání, hodně toho najezdí a dělají
dobrou průpravu pro mladší žáky, kteří
se budou prosazovat v příštích letech.
Řídící sekce o této soutěži nevede žádnou oficiální evidenci. Jen snad to, že obě
družstva mají, dle naší evidence, pozitivní výsledky. Družstvo starších žáků, které

z mladších žáků přešlo do vyšší kategorie, se v nové kategorii jen zaučuje, skončilo na předposledním místě. Dalo se to
očekávat, vždyť přechod do vyšší soutěže je vždy složitý. Naši starší žáci mají
ve skupině 5 družstev, která hrají na dvě
kola. Z osmi zápasů získali jen 2 body se
skórem 128: 178. Mezi nejlepší střelce se
zapsali naši hráči na 7. místě Radek Tannert s 34 brankami, na 9. místě Kamil
Křístek s 29 a na 10. místě David Břežný
s 28 góly.

Stolní tenis
Začátkem října zahájila své mistrovské soutěže i naše dvě mužská družstva
ve stolním tenise. Obě družstva „A“,
která hrají 2. třídu okresní soutěže jsou
ze 12 družstev po 10 kolech na 6. místě s 26 body a „B“, které hraje 3. třídu
okresní soutěže, je na 4. místě rovněž
s 26 body. Tato soutěž je vyrovnanější.

Foto: Petr Mácha
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TJ Sokol
Do kádru „Áčka“ se vrátil Zdeněk Manda, což určitě herně prospělo. Srovnámeli momentální umístění obou družstev
před posledním kolem podzimu, musíme
být spokojenější, neboť naše družstva se
vždy pohybovala skoro na sestupových
místech. V letošních soutěžích se blýská
asi na lepší časy, jen aby jim to vydrželo
i v jarní části, která začíná v lednu příštího roku.

Karate
Oddíl karate, který odchodem bratrů
Muladiů z naší obce prakticky skončil
s dospělými složkami, a jen díky příchodu manželů Zezulkových, kteří se vrátili
po 12 letech z Prahy do Krmelína, a začali
s tou nejmladší generací od těch nejzákladnějších cviků. Zahájil velmi úspěšné
tažení za novou generací tohoto sportu
v Krmelíně. Naše karate bylo vždy na špici nejen v regionu, ale i v ČR. Je opravdu štěstí, že právě v tuto dobu se vrátili
Mirek Zezulka s manželkou a chopili se
právě těch nejmenších. Je opravdu radost
se dívat na zájem té naší drobotiny, je jich
vždy přes 20, s jakým elánem a zaujetím
ke karate přistupují. Tento zájem se určitě
zhodnotí v následujících letech.

Futsal
Oddíl futsalu, který do mistrovských
soutěží nastupuje vždy jako poslední
z našich oddílů, si špatnou sezónu, doufáme, vybral v loňském roce a letos bude
pokračovat v lepším světle. „Áčko“ hrající
divizi skupinu „F“ podává lepší výsledky
než v loňském roce. Určitě k tomu přispěl
i návrat Josefa Škrkoně, který se letos
už několika brankami znovu připomněl.
Radikální omlazení družstva v loňském
roce bylo sice perspektivní záležitostí,
ale vše se musí dít v rozumných mantinelech. Přistoupí-li k tomu ještě nějaká
zranění či stop na nějaká utkání, je to
pro konečný výsledek velmi nepříznivé.
V současné době, kdy naše obě družstva
jsou teprve na začátku nové sezóny, je
situace podstatně lepší než v minulém
roce. „Áčko“ je po pátém kole na 2. místě
s třemi vítězstvími, jednou remízou a jednou porážkou. „Béčko“ ztratilo v zahajovacím turnaji pouze bod za jednu remízu.
Je to pěkný příslib do sezóny 2014 – 2015.

Chystáme
Co nás čeká v TJ v následujících dnech.
V sobotu 6. 12. se konají již potřetí

Foto: http://krmelin.mska.cz/
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„Mikulášské trhy“ od 14 do 18 hodin na
házenkářském hřišti. Program je už tradiční, především pro mládež, hry a bruslení dle počasí. Betlém a znovu Mikuláš
s andělem a čertem budou rozdávat dárky
těm nejmenším. Pro dospělé budou opět
svařáky, grog apod. Jsou přislíbeny prodeje masa, vánočních ozdob, sýrů apod.
Bude i teplé občerstvení a děti si mohou
malovat pod stany perníčky.
Jako každé období kolem vánočních
svátků bude naše TV jednota organizovat
vánoční turnaje v mnoha sportech. Jelikož zájemců je mnoho, musíme některé
turnaje předsunout, aby se na všechny
dostalo.

Volejbal

Turnaje - Program

Zateplení haly

So 20. 12. 2014 16.00 stolní tenis
zodp. Jamroz Láďa
Ne 14. 12. 2014 8.30 malá kopaná
Vychodil B.,mem. M. Hanzelky
Čt 25. 12. 2014 8.00 nohejbal
Mácha Pavel
Pá 26. 12. 2014 8.00 tenis dvojic
Balcar Tomáš
So 27. 12. 2014 8.00 volejbal
Janus Frant.
So 27. 12. 2014 14.00 šachy,
pož. zbrojn.
Holaň Sláva
So 27. 12. 2014 17.00 házená, muži
Šindel Petr
Ne 28. 12. 2014 8.00 házená, žáci,
turnaj
Vijačka Mir.
Ne 28. 12. 2014 17.00 házená, muži
Šindel Petr
Ne 3. 1. 2015 9.00 badminton
Zborovská

V minulém krmelínském zpravodaji jste
byli celkem podrobně informováni o získání dotace na „Snížení energetických
ztrát sportovní haly TJ Sokol Krmelín“.
Nyní nastalo období, kdy se musí provést
výběr firmy pro samotnou realizaci stavby. Byla pro tuto činnost vybrána společnost HRAT, s.r.o., s kterou byla uzavřena
smlouva na provedení výběrového řízení
k veřejné zakázce. Projektová kancelář,
musela dokumentaci přepracovat tak,
aby byla v souladu s novou příslušnou
vyhláškou č. 62/ 2013 Sb. platnou od 1.
1. 2014 a mohla být použita jako zadávací
dokumentace pro výběrové řízení. Zároveň se připravují podklady pro stavební
povolení. Bude to velmi náročná akce,
kde vedle zateplení je třeba zlikvidovat
copylity, doplnit zdivo a vyměnit spoustu
oken i venkovních dveří a vrat. To všechno se musí dodělat do 30. 11. 2015 s prokazatelnými energetickými úsporami. Je
to velmi náročný úkol, s kterým si musíme v příštím roce poradit.
Pchálek Leoš, st.

Přijďte si zasportovat nebo zafandit.
Držte se vánočního hesla: „Méně jídla,
méně vysedávání u televize a více pohybu
a sportu!“

Dne 8. 11. 2014 naši volejbalisté v rámci spolupráce se sousedními volejbalisty
uspořádali VIII. ročník turnaje v naší
sportovní hale. Je již vžitým pravidlem,
že tyto turnaje se každoročně opakují
v tělocvičnách a ten poslední je tradičně
v Krmelíně. Tohoto turnaje se zúčastnilo
celkem 6 smíšených družstev a vítězství
si odnesli volejbalisté z Horních Datyň
před Krmelínem 1 a Novou Bělou. Úroveň
turnaje byla zase o něco vyšší než v minulém roce a ukazuje se, že když se sportu
dlouhodobě věnujete, výsledky se vždy
dostaví.
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hasiči

Z činnosti hasičů
Žákovská družstva
Měsíc září po prázdninách opět zaplnily
zbylé soutěže MSL mládeže. Děti skončily v konečném pořadí v zadních pozicích.
Mladší 10. a 16. z 18 družstev, starší 16. z 18
družstev. Na vedení 2 kolektivů mladších
a 1 starších se v současné době podílí 3
zkušenější vedoucí a jedna nová, po absolvování potřebného školení. Družstva by
dosahovala lepších výsledků, ale ukazovalo
se, že zásadním handicapem, oproti jiným
sborům, je již slabý dětský stroj, zaostávající výkonem, navíc ze strany spřáteleného sboru už nebylo možné půjčovat jejich
stroj oběma našim družstvům. V příštím
roce dostanou žáci soutěžní stroj mužů
a žen, který obdobně zaostává v soupeření
na soutěžích dospělých. Pro rok 2015 před
námi stojí úkol sehnat dostatek finančních
prostředků a pořídit nový závodní soutěžní
stroj pro muže a ženy, který by byl srovnatelný s předními družstvy ligy.

Muži a ženy
již bez nadějí na lepší umístění dokončili soutěže Beskydské ligy. Muži si polepšili po 14. pozici v roce 2012 a 13. v roce
2013 a zakončili ligu na 11. místě. Historie
ženského umístění (2011–8.; 2012-7.) po 4.
místě v roce 2013 napovídala postupnému
zlepšení, ale konečná 8. příčka v letošním ročníku odrážela těžkosti, jímž holky
v letošním roce čelily. Tradičními akcemi
na konci sezóny jsou pro soutěžní kolektivy zakončení ligových soutěží. Děti je měly
ve Fryčovicích, muži a ženy v Bašce.

Zásahová jednotka
měla v uplynulém období spoustu práce. Kromě dalšího prověřování a doplňování materiálu a výzbroje v cisternové
automobilové stříkačce TATRA Terrno,
byli členové jednotky vybaveni pracovními stejnokroji, botami a dalšími nezbytnými a potřebnými ochrannými pomůckami, jak pro výcvik, tak pro ostrý zásah.
A že je toto všechno potřeba, si mohlo
ověřit 5 jejich členů, kteří byli povoláni

Foto: Lenka Kneblová

26

Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2014

hasiči
k výbuchu a požáru Celního úřadu v Paskově.
„Sedm jednotek hasičů zasahovalo od
úterního rána 18. 11. 2014 u výbuchu
s následným požárem, který se stal uvnitř
patrové budovy. Bylo evidováno celkem
sedm zraněných, z toho až pět těžce, skončili v nemocnicích. Výbuch poničil jak zeď
úřadu, tak sousední přízemní objekt autoservisu.
Hasiči byli o výbuchu informováni krátce před osmou hodinou. Na místo vyjelo
celkem 16 hasičských vozidel sedmi jednotek z okresů Frýdek-Místek a Ostravaměsto. Na místě zasahovaly dvě jednotky
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje – ze stanic Ostrava-Zábřeh
a Frýdek-Místek, dále hasiči z Biocelu Paskov a letiště Ostrava-Mošnov a tři jednotky
dobrovolných hasičů – Paskov, Krmelín
a Vratimov.
Hasiči po příjezdu na místo provedli evakuaci zhruba tři desítek osob. Zdravotnické záchranné službě MSK předali celkem
šest zraněných osob (hlavně s popáleninami). Krmelínští hasiči pomáhali s transportem zraněných do vrtulníku letecké
záchranné služby a vnímali při tom zranění postižených (rozsáhlé popálení) - drsnou stránku reality při zásahu.
Hasiči dostali oheň pod kontrolu během
několika minut, pak už obtěžoval okolí pouze silný kouř. Mj. i proto, že nebylo jasné,
zda všechny osoby unikly včas do bezpečí,
dostali hasiči do rukou lopaty a vidle a vyhazovali sutiny a zbytky písemných materiálů
z přízemních kanceláří oknem ven.
Na místě pracovalo vedle zasahujících
jednotek hasičů také několik hasičských
vyšetřovatelů z HZS MSK, z Policie ČR
i pyrotechnici. Příčina vzniku výbuchu
a požáru nebyla známá, do pátku pak pro-

bíhalo další měření plynu v budově i okolí.
Závěr vyšetřování konstatoval dlouhodobé
nahromadění metanu v podzemních prostorách budovy a okolí, které iniciací způsobilo výbuch, požár a havárii budovy.“
(Zdroj: www. pozary.cz – zkráceno a upraveno)
Kromě toho měla jednotka několik technických pomocí, čerpání vody a řezání
stromů.

Spolková činnost
Ve sportovní hale na přelomu roku
máme již tradičně zajištěny hodiny, jak
pro mladé hasiče, tak i pro dospělé. Děti
se věnují různým hrám a zábavnému sportování. Dospělí hrají odbíjenou, vybíjenou,
florbal a futsal.
Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno
na internetových stránkách sboru na adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete informace o sboru, fotografie, odkazy na videa
a další.
Měsíc prosinec bude pro sbor hodnotícím a valná hromada v sobotu 13. 12. 2014
jej zakončí. Představí zprávy o činnosti
sboru, pokladní, jednotlivých kolektivů,
velitele a revizní komise, předá členům
medaile a další ocenění a předestře, jakým
směrem se bude sbor ubírat.
Na soboru 3. 1. 2015 se skalní účastníci
a další chystají znovu ztéci vrchol Moravskoslezských hor – Lysou horu.
Hasičský ples se skupinou Proxima
Orchestra v sobotu 7. 2. 2015 přinese
skvělou zábavu, přehršel hudebních stylů, domácích i světových hitů, odmění
nejoriginálnějšího nositele symbolu plesu, přiláká na tombolu, bohatě obsazenou
zajímavými cenami a nebude chybět ani
vystoupení skupiny DýmTým.
Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín
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kostel
V červenci tohoto roku
k nám do farnosti přišel
nový pan farář

Bohuslav Novák

padesátiny, pozval mě sem. Zrovna doopravoval faru. Byl jsem překvapený, jak to tady
má pěkné – a pěkné to tu zůstalo.“
Jaká byla vaše první starobělská bohoslužba, kterou jste sloužil?
Lidé mě přivítali moc pěkně a první
velké a příjemné překvapení bylo složení
v kostele. Musel jsem tam skoro hledat
babičku či dědečka, byla tam ponejvíce
střední a mladší generace, spousta rodin
s malými dětmi.
Proč vás tak překvapili mladí lidé
v kostele. V Kravařích byly spíš babičky?
V Kravařích bylo ve dvou kostelích
1200 lidí, to je obrovské množství. Také
tam byly mladé rodiny s mnoha dětmi,
ale více se mezi těmi staršími ztrácely.
A jak se Vám líbí u nás v Krmelíně?
Kostel je pěkný, opravený, složení věřících je dobré. Také se mi líbí nové poutní
místo na Krmelínském kopci, kde jsem
již prožil krásnou slavnost při žehnání
úhelného kamene. Prozatím stále ještě
očekávám, jaká bude spolupráce s farníky a jaké aktivity se budou prožívat.
Vaše cesta k bohoslovectví nebyla přímočará. Vyučil jste se, pak si dodělal
průmyslovku, pracoval, a pak se dal teprve na studium teologie. Proč to bylo tak
komplikované?

Foto: Kamil
Šperlín

V půlce června se farář Bohuslav Novák
dozvěděl, že se z Kravař přestěhuje do Staré
Bělé a povede zdejší farnost. Poslední červencovou neděli už v kostele Sv. Jana Nepomuckého sloužil první mši. Nešel úplně do
neznáma, před pár lety tady navštívil svého
spolužáka ze semináře, někdejšího starobělského faráře Antonína Kocurka. „Když měl
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Odmalička jsem k tomu měl namířeno, ve druhé třídě jsem začal ministrovat. Měli jsme v Místku dobrého kaplana a ten říkával, že z ministrantů často
bývají kněží. Já nikdy nechodil do školy
moc rád, což nevím, zda je dobré dávat
veřejně ve známost. Byl jsem z věřící rodiny, tatínek byl staniční dělník, maminka
uklízečka. V deváté třídě jim na rodičá-
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ku řekli, že mě z náboženských důvodů
nemohou doporučit ke studiu.
Potkal jsem kamaráda, který se učil
za stolaře, tak jsem se stal taky učněm.
Byly to krásné tři roky, práce se dřevem
je něco úžasného, je to voňavé řemeslo.
Pak se ale zase začalo ozývat něco ve
mně, představil jsem si, že už celý život
budu jen stolařem, tak jsem chtěl udělat maturitu. Pracoval jsem šest let ve
Válcovnách plechu, než přišlo to samé:
vědomí, že už budu do konce života dělat
jen tohle, a už to ani nebylo dřevo, byl to
plech. Nastaly prázdniny, s mládeží jsme
tajně někam vyjeli, bylo to ještě v totalitě, proto tajně. Večer jsme si četli evangelium, úryvek z Písma svatého, příběh
o Zacheovi. Člověk, který byl celníkem,
v opovržení pravověrných Židů, chtěl
vidět Krista. A protože byl malý, vylezl na
strom. Ježíš přišel k tomu stromu a řekl
mu: Zachee, pojď dolů, dnes musím být
ve tvém domě. A mně najednou přišlo,
že jsem taky pořád na stromě a dívám se
dolů - jestli se ženit, nebo jít do semináře, že jsem jako na houpačce, chvíli na té
straně, chvíli na té – a jakoby se v tu chvíli ozvalo ono: Skoč, Zachee, pojď dolů.
Udělej to, co zrovna považuješ za správné. Tak jsem podal přihlášku do semináře, kupodivu mě hned napoprvé přijali,
dostal jsem se do Litoměřic a od té doby
je to pořád vše jasné.
Už se nikdy houpačka nevrátila na
opačnou stranu?
Už ne, dodneška je to jasné a jsem za
to vděčný.
Co byste na závěr vzkázal našim krmelínským čtenářům?
Těším se na setkání se staronovým sta-

rostou a věřím, že uskutečníme i nějaké
společné aktivity, které budou nejen pro
křesťany, ale i pro celou obec.
Zároveň bych vás chtěl pozvat do krmelínského kostela 26. 12. 2014 v 18 hodin
na Vánoční příběh, který si připravily
naše děti a také na již tradiční benefiční
koncert 11. 1. 2015 v 15 hodin. Výtěžek
bude použit na sociální zázemí kostela.
Všem krmelínským farníkům a obyvatelům Krmelína přeji, ať adventním
časem procházíte tak, abyste mohli
o Vánocích s úžasem vnímat Ježíše Krista jako toho, který přišel, aby nalomenou
třtinu nedolomil a doutnající knot neuhasil. Ať nás všechny tato skutečnost Vánoc
vede k podobnému prožívání jakéhokoliv
lidského společenství, zvláště manželského a rodinného.

Otec Bohuslav
Bohuslav Novák
• pochází z Frýdku-Místku, kde se vyučil
stolařem, na slévárenské průmyslovce
složil maturitu a na šest let nastoupil
do Válcoven plechu. Teprve pak se dal
na studium teologie: vystudoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu
Univerzity Karlovy v Litoměřicích
• knězem se stal v roce 1990, po studiích
nastoupil coby kaplan (farní vikář) ke
Svatému Mořici v Olomouci a po roce
do Zábřehu na Moravě. V roce 1993
zamířil do Oder, kde se z kaplana stal
farářem. Působil tam deset let. V roce
2003 nastoupil do Kravař, odtud jej po
jedenácti letech biskup letos v létě přemístil do Staré Bělé
• má rád turistiku (s věřícími pořádá
pravidelné výšlapy na Lysou) a četbu
detektivek (například Dicka Francise)
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Mše svaté ve Starobělské farnosti o Vánocích 2014
V Krmelíně, v kostele sv. Jana a Pavla
24. 12. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2014
26. 12. 2014
28. 12. 2014
31. 12. 2014
1. 1. 2015
6. 1. 2015

Štědrý večer – Vigilie Slavnosti Narození Páně
1. svátek vánoční – Boží hod vánoční, Slavnost Narození Páně
2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána
Vánoční příběh
Svátek Svaté rodiny
sv. Silvestra, poděkování za uplynulý rok
Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie
Tři králové - Slavnost Zjevení Páně

22:00
8:45
8:45
18:00
8:45
16:45
8:45
16:45

Ve Staré Bělé, v kostele sv. Jana Nepomuckého
24. 12. 2014
24. 12. 2014
24. 12. 2014
25. 12. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2014
26. 12. 2014
28. 12. 2014
31. 12. 2014
31. 12. 2014
1. 1. 2015
6. 1. 2015

Ranní chvály
Mše svatá pro děti
Štědrý večer – Vigilie Slavnosti Narození Páně
1. svátek vánoční – Boží hod vánoční,
Slavnost Narození Páně
Návštěva u jesliček
2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána
Návštěva u jesliček
Svátek Svaté rodiny
sv. Silvestra, poděkování za uplynulý rok
Předpůlnoční adorace
Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie
Tři králové - Slavnost Zjevení Páně

6:55
15:00
22:00
7:30, 10:00
11:00 - 17:00
7:30, 10:00
11:00 - 17:00
7:30, 10:00
17:00
23:30
7:30, 10:00
6:55, 18:00

V Proskovicích, v kostele sv. Floriána
24. 12. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2014
26. 12. 2014
28. 12. 2014
1. 1. 2015

Štědrý večer – Vigilie Slavnosti Narození Páně
1. svátek vánoční – Boží hod vánoční, Slavnost Narození Páně
2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána
Zpívání u jesliček
Svátek Svaté rodiny
Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie

22:00
10:00
10:00
16:00
10:00
10:00

Tři králové v Krmelíně 3. a 4. 1. 2015
Jako každý rok proběhne Tříkrálová sbírka také v naší obci. Skupinky králů se
vydají do ulic Krmelína v sobotu 3. 1. a v neděli 4. 1. 2015 v odpoledních hodinách.
Děkujeme všem, kteří koledníky přijmou a tuto sbírku podpoří. Lenka Staňková
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Tři králové budou koledovat v Ostravě
Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje celorepublikové Tříkrálové sbírky,
kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika. Tříkrálová
sbírka 2015 bude v rámci Ostravy a okolí probíhat ve dnech 1. – 14. ledna 2015.
Charita Ostrava se této tradiční veřejné
sbírky zúčastní ve spolupráci s partnerskou Charitou sv. Alexandra. Z finančních příspěvků dárců budou v Ostravě
podpořeny tyto projekty:
• Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské
službě sv. Kryštofa
• Podpora seniorů v pečovatelské službě
Matky Terezy
• Podpora lidí bez domova - zřízení
pohotovostní služby v charitním azylovém domě a noclehárně sv. Františka
• Podpora lidí bez domova ve startovacích bytech sv. Lucie
• Podpora matek s dětmi v tísni v azylovém domě sv. Zdislavy
• Podpora seniorů a uživatelů služeb
sociální prevence
• Přímá hmotná humanitární pomoc
lidem v nouzi
• Dofinancování rekonstrukce tréninkových prostor pro lidi ohrožené sociálním vyloučením v Charitním středisku
sv. Lucie - startovací byty
• Rozvoj chráněných dílen Charity sv.
Alexandra
• Podpora chráněného bydlení Charity
sv. Alexandra
Hledáme různé finanční a jiné možnosti,
jak uskutečňovat naše aktivity na pomoc
lidem v obtížných životních situacích.
Obracíme se proto na Vás, vážení občané,
s žádostí o pomoc při této celostátní akci,
pořádané na pomoc těm, kteří to nejvíce

potřebují. Všem, kteří se budou jakýmkoliv způsobem podílet na realizaci Tříkrálové sbírky 2015, předem děkujeme!
V loňské Tříkrálové sbírce 2015 se
v Ostravě vykoledovalo 1 474 273 Kč.
Finance byly využity v průběhu letošního roku na projekty na podporu aktivit
Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra
pro lidi bez přístřeší, lidi v závěrečném
stádiu života, seniory, lidi se zdravotním
postižením a přímou humanitární pomoc
lidem v nouzi. Více o využití výtěžku na
webu: http://ostrava.caritas.cz/dobrovolnici/trikralova-sbirka-charita-ostrava/.
Pořadatelem Tříkrálové sbírky 2015 je
Charita Česká republika se sídlem v Praze. Sbírka je osvědčena Magistrátem hl.
města Prahy podle zákona č.117/2001 Sb.
O veřejných sbírkách.
Při pořádání Tříkrálové sbírky Charity
Ostrava jsou sbírkové pokladničky úředně zapečetěny i rozpečetěny Magistrátem
města Ostravy, celý finanční výnos je
uložen na sbírkové konto 66008822/0800
u České spořitelny. Využití a vyúčtování
financí z Tříkrálové sbírky pro záměry
Charit jsou předkládány ke kontrole Diecézní charitě ostravsko–opavské. Děkujeme všem dárcům, koledníkům, úřadům
i farním společenstvím, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojují.
Charita Ostrava, Kořenského 1323/17,
703 00 Ostrava-Vítkovice, tel./fax: 596
621 094, 733 676 692, e-mail: veronika.
curylova@charita.cz, www.ostrava.charita.cz
Charita sv. Alexandra, Holvekova
651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky,tel./fax:
596 237 831, e-mail: alexandr@charita.cz,
www.charita-sv-alexandra.cz
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Vítání občánků a výročí svateb
I v letošním roce se díky vám, občanům obce, dařilo zachovat letitou tradici
- vítání našich nejmenších dětí do svazku obce. Od loňského podzimu se takto
naše obec rozrostla o 23 nových občánků.
Děkujeme všem rodičům, kteří ohlásili
tuto radostnou rodinnou událost obecnímu úřadu a umožnili tak členům komise pro občanské záležitosti připravit pro
naše nejmenší a jejich rodinné příslušníky krátká slavnostní nedělní dopoledne
v obecním domě.

Taktéž děkujeme rodinám za oznámení
výročí svateb, v letošním roce popřáli členové komise čtyřem našim manželským
párům k významnému výročí společného
života.
Naše žádost vám, občanům, o ohlášení rodinných událostí obecnímu úřadu
zůstává i nadále v platnosti a předem
děkujeme všem, kteří se chtějí spolu
s námi o svá jubilea podělit. Bližší informace naleznete na webových stránkách
obce Krmelín.
S poděkováním Hana Plačková

Foto: Mgr. Pavla Paličková

Foto: Mgr. Pavla Paličková
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Foto: Mgr. Pavla Paličková

Foto: Mgr. Pavla Paličková
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zajímavosti z obce

130. let budovy Obecního úřadu
V roce 1879 přišel do naší obce řídicí učitel Alois Šulc, který učil v naší
obci až do roku 1919. Po jeho příchodu do obce se začalo uvažovat o stavbě
nové školy, neboť stav dosavadní školní budovy z roku 1836 byl nevyhovující. Podle původních záměrů se měla
nová škola stavět na obecním pozemku
zvaném pastýrka, nakonec však obec
zakoupila pozemek ve výměře 554
čtverečních sáhů od soukromé majitelky Anny Kaločové. Stavba byla zadána
Jakubu Matulovi z Rychaltic za 4 290
zlatých s podmínkou, že obec dodá cihly, písek, vápno, kamení a vodu.

Stavba
Dne 17. dubna 1884 se započalo s vykopáním základů a 17. října byla už nová

škola úředně přijata (dnešní obecní
úrad). Dne 19. října novou školu vysvětil farář František Zelinka ze Staré Bělé.
Budova školy byla jednopatrová. Zpočátku sloužila jako dvojtřídka, později jako
trojtřídní škola. Ve dvacátých letech 20.
století již tato budova nestačila kapacitně žákům a tak se v roce 1930 postavila
nová školní budova. Proto budova staré
školy začala sloužit pro obecní účely. Byla
zde obecní kancelář, mateřská škola a byt
řídícího učitele. Okolo roku 1948 se začalo uvažovat o přestavbě budovy na kulturní dům. Dokonce byla k tomuto účelu
povolena státní subvence ve výši 250 000
Kč. Provedení tohoto záměru se nakonec
neuskutečnilo.
V pozdějších letech se v budově již
nacházela jenom mateřská škola. V roce

Foto: Taťána Šimečková
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1987 se k budově nynějšího obecního
úřadu provedla přístavba mateřské školy.
Dne 1. 9. 1989 byly nové prostory otevřeny pro mateřskou školu. Stará část budovy znovu začala sloužit jako obecní úřad.
Také se zde přestěhoval místní poštovní
úřad.

Rekonstrukce
Na jednání zastupitelstva obce dne 26.
3. 2007 byl schválen definitivní rozpočet
na rok 2007, jehož součástí byly i investiční akce a projekty. Z velkého počtu
projektů byl dominantní projekt rekonstrukce budovy Obecního úřadu s předpokládanými náklady ve výši 11 mil. Kč.
Na výše uvedenou stavbu obdržela obec
dotaci ze státního rozpočtu na rok 2007
ve výši 9 mil. Kč a 2 mil. byly z vlastních
prostředků. Na základě výběrového
řízení byla smlouva o dílo na realizaci
této stavby uzavřena s firmou Beskydská stavební, a. s., Třinec s cenou ve výši
11 622 284 Kč včetně DPH. V polovině
roku se přestěhovaly kanceláře Obecního úřadu do sálu Hasičské zbrojnice.
Provoz pošty měl být zachován, ale jak
se později ukázalo, i on si vyžádal pře-

rušení již začátkem srpna, neboť rekonstrukce byla složitější. V první polovině
roku 2008 došlo k úplnému dokončení
místností obecního úřadu. Jako zhotovitel interiéru obecního úřadu byla ze tří
uchazečů vybrána firma Ing. Jiří Janošek
– Alba Interiér, Stará Ves nad Ondřejnicí,
cena byla 1 347 734,50 Kč včetně DPH.
Během prázdninových měsíců probíhala dodávka nábytku pro obecní úřad.
Montáž byla provedena až po snížení
vlhkosti v místnostech (závěr srpna). Od
22. 9. 2008 byl, po rekonstrukci budovy,
zahájen plný provoz nového obecního
úřadu.
Martina Helísková,
kronikářka obce Krmelín

Zastupitelstvo obce a pracovníci
obecního úřadu
přejí spoluobčanům příjemné
prožití vánočních svátků
a v novém roce mnoho zdraví, štěstí,
pracovních i osobních úspěchů.

AUTOŠKO L A JE L ÍNEK
• výuka a výcvik AM, A1,
A (do 25 kW), A (bez omezení)
• B, B+E, C, C+E, T, D
• kondiční jízdy
• školení řidičů
• autobusová doprava
• půjčovna motocyklů
• pojištění vozidel (6 pojišťoven)

KRMELÍN - HASIČSKÝ DŮM
Jiří Jelínek, U Paleska 281
739 24 Krmelín
telefony: 737 575 139
776 702 892
558 641 041
e-mail: AJepe@seznam.cz
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Občanské sdružení Diakonie Broumov

Vyhlašuje
Sbírku použitého ošacení
•
•
•
•
•
•
•

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látek
Domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky)
Vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek
Obuvi – veškerou nepoškozenou
Hraček – nepoškozené a kompletní
Sbírka se uskuteční:

23. 3. – 3. 4. 2014
Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic můžete odevzdat
na obecním úřadě (u vchodu do bývalé knihovny).
Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace
tel.: 224 316 800, 224 317 203
Více na www: diakoniebroumov.org

KAMENICKé PRáCE
Zdeněk Matušík
• broušení starých pomníků a žuly
• zhotovení nových pomníků
• sekání písma, příseky, opravy
• veškeré betonáže a opravy kolem pomníků
• prodej lamp, váz a vitrín
ul. Výstavní 398 • 739 24 Krmelín • mobil 602 705 466

LPG Stará Ves n/O
Cena pohonných hmot:

16,70 Kč/litr

Prodej bramb
- odrůdy červené a žluté

Výměna PB láhví:

Luděk Mácha

10 kg (320 Kč), 33 kg (1 100 Kč), 2 kg (100 Kč)

+420 732 703 789, +420 732 206 903

Otvírací doba: 7 hod. - 20 hod. (pondělí - neděle)

Záhumenní 17, Krmelín, 739 24
Možnost nákupu
i na splátky!

Automatické kotle (splňují emisní třídu 3),
poloautomaty, klasické kotle na tuhá paliva
Nabízíme široký sortiment úsporných, ekologických kotlů na tuhá paliva firmy Witkowski
(PL) zal. r. 1984. Automatické kotle s přídavným
vodním roštem se šnekovým nebo tlakovým
podavačem na peletky, hnědé i černé uhlí, poloautomatické kotle i klasické kotle. Záruka 5 let!

Doprava zdarma! Servis a sklad náhradních dílů
v ČR. Dodání náhradních dílů do 24 hod! Český
firemní zástupce. Více než 200 spokojených
zákazníků po celé ČR. Navštivte naše web.
stránky, kde se dozvíte více informací, nebo
volejte pro bližší informace.

Kvalita za rozumnou cenu!

www.kotle-witkowski.cz

Výhradní zastoupení pro ČR - PZT spol. s r. o., Dušan Pospíšil
Školní 118, 739 24 Krmelín, tel. 733 522 420 • e-mail: dusan11p@seznam.cz • Skype: mbdusa220

GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY - PLETIVA
Garážová vrata výklopná od 9 999 Kč.
Dále nabízíme sekční a dvoukřídlá.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové
ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní
barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.
Ploty - pletivo: Prodej a výstavba oplocení.
Pletivové, kované, svařovaná pletiva,
svařované panely, branky
a brány. Při nákupu materiálu nad
7 000 Kč doprava ZDARMA.
Thuje na živý plot: Sazenice od 10 Kč/kus
i vyšší stromky nad 100 cm.
Černá mulčovací textilie,
stínící tkanina 35–90%.
Potřeby pro chov drůbeže: líhně, napáječky, krmítka, klece pro křepelky, krmivo pro
křepelky. www.prodrubez.cz

www.KANCLIR.cz

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00, Tel.: 722 550 000.
Otevírací doba v pracovní dny 8:00 – 15:00 hod.

akce v obci
Rej duchů
Rej duchů letos proběhl opět v režii
Unie rodičů a skautů z Krmelína. Průvod
vyšel, již tradičně, od základní školy, kde
byl sraz všech děsivých strašidel. Cestou
k Dolu na malá strašidla čekala ta větší,
a musím říci, že letos to bylo opravdu
strašidelné. Konec průvodu byl na hřišti
TJ Sokol Krmelín, kde bylo připraveno
malé občerstvení a hry, které si pro děti
nachystali skauti a UR.
Děkujeme všem zúčastněným i pomocníkům. Za UR Yveta Kovalčíková

Rozsvěcování vánočního
stromu v Krmelíně
Zdá se, že „Rozsvěcování vánočního
stromu v Krmelíně“, se již stává zapuštěnou tradicí. Lidí přišlo opravdu hodně. I přes chladné počasí si udělali čas
v páteční podvečer poslechnout si vystoupení dětí ze ZŠ pod vedením paní učitelky Kovalové a paní učitelky Voráčové.
Dále vystoupil komorní ženský sbor „Ostravská klika“, který byl opravdu profesionální, a na závěr jejich vystoupení jsme
si mohli s nimi zazpívat známé vánoční
písně.
Opět nesmí chybět poděkování sponzorům, bez jejichž peněžní nebo jiné podpory by tato akce nemohla proběhnout.
Pekařství Boček (občerstvení pro vystupující), Zahrady Ostrava!!! Lukáš Janáček
(hořící ohně), David Ptáček (ozvučení,
pódium), obec Krmelín (energie), Jana
Zmeškalová, Jana Máchová (pomoc UR
při prodeji), paní učitelky (program dětí),
ohňostroj - Kominictví Chmelíček, Autodoprava Kokeš Nová Bělá, Ing. Martin
Kovalčík.
UR: Míša Klimková, Martin Vrkoč,
Martina Holíková, Hanka Červenková,
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manželé Kocmundovi, Regína Otáhalová, Růžena Foltová, Yveta Kovalčíková
a Hasiči Krmelín
Musím se omluvit, že jsem Vás nabádala k zasílání sms zpráv do soutěže o nejhezčí strom, ale firma EKOLAMP letos
tuto soutěž patrně neotevřela.
Takže nezbývá, než Vás pozvat na další, již čtvrté rozsvěcování, a to v roce
2015 v pátek 27. listopadu. Popřát Vám
všem krásný adventní čas, veselé Vánoce
a šťastný nový rok.
Za organizátory UR a Hasiče Krmelín
přeje Ing. Yveta Kovalčíková

Vánoční strom
Dne 28. listopadu se v Krmelíně rozsvítil již potřetí vánoční strom. Ale v letošním roce si připomínáme také 90. let od
založení této tradice. Poprvé byl Vánoční
strom republiky rozsvícen 13. prosince
1924 na brněnském náměstí Svobody
(spolu s německým Výmarem, byl první
v Evropě) a tato tradice se postupně rozšířila i do ostatních měst. Hlavním iniciátorem této myšlenky a tradice se stal
novinář a spisovatel Rudol Těsnohlídek.
Ten roku 1919 v lesích okolo Bílovic nad
Svitavou nalezl se svými přáteli odložené
(rok a půl staré) děvčátko, které později
dostalo jméno Liduška. Těsnohlídka tato
událost natolik zasáhla, že inicioval v roce
1924 první charitativní sbírku pro chudé
a opuštěné děti. První vánoční strom byl
do Brna přivezen z Bílovic nad Svitavou.
Martina Helísková
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Silvestrovská vatra
Z iniciativy rady obce Krmelín bude
31. 12. 2014 zapálena s příchodem
půlnoci vatra na krmelínském kopci.

Rej
duchů
29. 10. 2014
Foto: Taťána Šimečková

Vánoční jarmark
1. 12. 2014
Foto: Taťána Šimečková

Mikulášský jarmark
6. 12. 2014

Foto: Taťána Šimečková

