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úvodník

Mezi námi,
vážení občané, dnes v den uzávěrky příspěvku do našeho Zpravodaje je již téměř
jisté, že Velký pátek bude čtrnáctým svátečním dnem. Chybí ještě podpis pana prezidenta. Ale svátky velikonoční budou až
v příštím roce, vraťme se ještě k minulému
měsíci letošního roku.
Jarmark řemesel navštívilo dle prodaných vstupenek 510 občanů. Děti, které
přišly za deštivého počasí, neplatily. Hrnčíř, pražené oříšky, marcipán, baňky, dřevěné hračky byly středem zájmu. Škoda,
že vnitřní prostory nejsou nafukovací, ale
majitel Pohostinství je již o naší vizi na příští rok informován a chce být nápomocný.
Vám všem, kteří jste jarmark navštívili, patří naše poděkování.
Děkujeme všem, kteří se na plynulém
chodu podíleli. Skautům, Janě Máchové
a Dáši Balcarové u frgálů. Barunce Gáliové
u prodeje kalendářů, paní Andree Krobotové a Jarmile Novobilské u prodeje jemného
pečiva a chleba Pekařství Boček. Všechno
pod vedením pí. Martiny Helískové splnilo
očekávání, děkuji, byli jste skvělí!
Částku 16 280 Kč jsme rozdělili mezi děti
a žáky školy mateřské, základní, školní
družinu, zájmové kroužky: šachy, chovatele, atletickou školu, skauty, kostel, organizace: hasiče, sokol. Ať námi darované přinese užitek a radost!
Pro radost dětem a žákům našich škol na
svátek Mikuláše opětovně darovalo, věrno
tradici, Pekařství Boček celkem 182 čertů
z kynutého těsta. Za obdarované děkujeme.
O našem záměru, nabídnout Kalendář
2016 co možná nejlaciněji, jsme informovaly 4 občany. Jejich operativní vstřícností
jsme byly mile překvapeny. Jejich peněžní
dary téměř pokryly náklady na přípravu
a tisk tak, že byl v prodeji v ceně 20 Kč
za1 ks. Občanům: Ing. Josefu Bočkovi,

Ing. Lumíru Bočkovi, Štěpánu Němcovi
a Františku Tatayovi patří naše poděkování
a stále platí: kdo chce pomoci, ptá se jak.
V případě výše uvedených občanů vše platí
dvojnásob. Za všechny majitelé kalendářů
děkujeme.
Věřte, k sestavování kalendáře jsme přistupovali s odpovědností a pokorou. Ale,
v mém případě, při čtení konceptu a již
vytištěného, jsem objevila chyby, které jsem
přehlédla. Omlouvám se pí. MUDr. Haně
Bočkové, zubní lékařce, za neuvedení tel.
kontaktu její ordinace: 558 674 317 a mylně
uvedeného telefonu Pekařství Boček, které
mělo být: 558 674 039. Prosím, nezlobte se,
dlouho mě moje nedůslednost bude mrzet
a Vy, vážení, v kalendáři si vše uveďte
v souladu se skutečností. Děkuji.
Advent je čas rozjímání, zklidnění.
O svátcích vánočních již nic nedoženeme.
A tak se snažme zamyslet a bilancovat, co
se to všechno ve světě děje. Škoda, že učení Mistra Jana Husa zatím nepomohlo ke
sjednocení náboženství, že jsou upřednostňovány jiné hodnoty, než morální a hnací
silou jsou peníze. Snad každý z nás známe
prostředí nemocnice. V případě nutnosti aplikují injekce proti bolesti. Škoda, že
ještě neexistují injekce pro ohleduplnost,
odpovědnost, lásku k bližnímu a pod.
Injekce nejsou, snažme se tedy sami.
Při zapalování svíce na adventním věnci
si připomeňme slova J. A. Komenského:
„Ať mír zůstává s touto krajinou…“ I tento
obsah a dopad slov patří k adventnímu rozjímání.
Požehnané Vánoce, zdraví, pohodu
a radost z každého dne roku 2016.
Ať vše, co Vás potká, bude nadílkou, ne
nadělením!
Vaše Ludmila Adámková
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informace obce

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 29. 10. 2015 v Obecním domě
1. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí:
a) Kontrolu usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce
b) Informaci o dění v obci od 7. zasedání
zastupitelstva obce
c) Informaci o problematice provozování
kanalizace v obci
d) Projednání zápisu ze 7. schůze Kontrolního výboru

2. Zastupitelstvo obce
schvaluje:
a) Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2015
k ochraně životního prostředí, zeleně
v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
b) Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
576 453,08 Kč včetně DPH uzavřenou
mezi obcí Krmelín, ul. Kostelní, 739 24
Krmelín 70, IČ 00296848 jako poskytovatelem a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 jako
příjemcem na pořízení 1 ks dopravního
automobilu v rámci realizace projektu
„Nákup dopravních automobilů pro JPO“
c) Nabytí pozemků parc. č. 1047/41, parc. č.
1047/42, parc. č. 1047/46 a parc. č. 1047/51
v k. ú. Krmelín od ČR – Ředitelství silnic
a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, a to bezúplatně do majetku obce

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) Nadále trvá bod 3. b z 6. zasedání zastupitelstva obce – průběžně informovat zastupitele o vývoji
b) Zjistit pozemky v majetku obce, které jsou
honebními pozemky
c) Finančnímu výboru – oslovit peněžní ústavy s možností umístit bankomat v obci
Krmelín
d) Radě obce – zjistit možnosti umístění automatu na svíčky na místním hřbitově
e) Zjistit možnost provést obcí elektronickou
aukci pro občany na dodávku elektřiny
a plynu v rámci SMOPO

4. Zastupitelstvo obce si
vyhrazuje:
a) Schvalovat cenu stočného

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

Vydává Obecní úřad Krmelín v nákladu 900 kusů. Toto číslo vychází 18. 12. 2015. Za správnost
obsahu článku odpovídá autor. Redakční rada: Ing. Yveta Kovalčíková, Ludmila Adámková, Mgr. Jana
Klimková, Táňa Trojanová, Ludmila Havránková. Vychází i na www.krmelin.cz, e-mail: krmelin@
krmelin.cz. Uzávěrka příštího čísla je 29. 2. 2016. Grafická úprava a sazba: Taťána Šimečková,
tatana.simeckova@seznam.cz. Tisk: Tiskárna Moravapress, s.r.o., Novinářská 3, Ostrava - Mariánské Hory.
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Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 12. 11. 2015 v Obecním domě
1. Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
a) Kontrolu usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce.
b) Zápis z jednacího řízení bez uveřejnění – veřejné zakázky „Kanalizace
a ČOV Krmelín“ – dodatečné stavební
práce spolufinancované za zdrojů EU
– z Operačního programu životní prostředí, zadávané v jednacím řízení bez
uveřejnění podle zák. č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

2. Zastupitelstvo obce
schvaluje:
a) Rozšíření programu o bod 7a) – Změnu účelového určení finančního transferu pro TJ Sokol Krmelín, původně
schváleného ve Smlouvě o poskytnutí účelového finančního transferu
z rozpočtu obce č. j. 20/2015 takto:

Čl. II. Příjemce se zavazuje použít tento finanční transfer na zajištění pokrytí
výdajů – opravu terasy u bytu správce
(72,8 tis. Kč), zbývající část na pokrytí
výdajů energií (127,2 tis. Kč).
b) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu
a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Krmelín.
c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
akci „Kanalizace a ČOV Krmelín“,
č. j. 643/2014 původní cena za dílo
102 401 428,90 Kč bez DPH se nově
sjednává ve výši 105 284 199 Kč bez
DPH

3. Zastupitelstvo obce
ukládá:
a) Sledovat plnění bodů 3 a) a 3 c) z 8.
zasedání zastupitelstva obce.

Oznámení o změně ceny vodného
a stočného od 1. 1. 2016
Na základě usnesení představenstva SmVaK, akciové společnosti, byly v souladu
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1.
ledna 2016 takto:
Voda pitná (vodné)
35,39 Kč/m3 (bez DPH) 40,70 Kč/m3 (vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné) 32,33 Kč/m3 (bez DPH) 37,18 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2016.
UPOZORNĚNÍ: Cena stočného se netýká občanů, kteří jsou napojeni na novou kanalizační síť. Zde probíhá zkušební provoz, který bude ukončen na podzim roku 2016. Do té
doby není nově napojeným účtováno stočné, pouze vodné.
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nové vyhlášky

OBEC KRMELÍN
Obecně závazná vyhláška
obce Krmelín č. 1/2015
ze dne 12. 11. 2015
o stanovení systému
shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívaní
a odstraňování komunálního
odpadu a nakládání se
stavebním odpadem na území
obce Krmelín
Zastupitelstvo obce Krmelín se na svém
zasedání dne 12.11. 2015 usnesením č.
2 b) usneslo vydat na základě § 17 odst.
2 zákona č. 185/2001 sb. o odpadech
a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o odpadech) a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o obcích“), tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen
„vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce Krmelín, včetně nakládání se stavebním odpadem1.
1
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Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů a postup při udělování souhlasu
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Vyhláška se vztahuje na:
fyzické osoby, které mají na území
obce Krmelín trvalý pobyt2, a na ostatní
fyzické osoby, které produkují komunální
odpad na území obce Krmelín,
fyzické osoby, které mají na území obce
Krmelín ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci3,
ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Článek 2
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na složky:
Biologické odpady rostlinného původu
Papír
Plasty včetně PET láhví a nápojových
kartonů
Sklo
Kovy
Nebezpečný odpad
Objemný odpad
Textil
Směsný komunální odpad
Směsným komunálním odpadem se
rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1)
písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).

Článek 3
Shromažďování tříděného odpadu
Tříděný odpad je shromažďován do
zvláštních sběrných nádob.
Zvláštní sběrné nádoby na složky dle
2 § 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
3 § 3 písm. d) vyhlášky č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích stavby, ve znění pozdějších předpisů
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článku 3, odst. 1, písm. b), c), d) a h) jsou
umístěny:
• za prodejnou potravin HRUŠKA na ulici Brušperská, pozemek parc. č. 54/1
• na ploše u výjezdu z ulice Stará Cesta
na sil. II/486, pozemek parc. č. 1047/26
• na křižovatce ulic Záhumenní a Vodárenská, pozemek parc. č. 926/1
• na ploše vedle hostince Na Světlově,
pozemek parc. č. 494/3
• ul. Proskovická mezi ul. Hajní a RD
č.p. 360, pozemek parc. č. 1048/3
Zvláštní sběrné nádoby podle písm. a)
jsou umístěny:
• individuálně u rodinných domů.
• Zvláštní sběrné nádoby podle písm. e)
jsou umístěny:
•
u bývalé autolakovny na ulici
Zahradnická, Krmelín č. p. 375 – po
dohodě s pracovníky Obecního úřadu
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně
odlišeny a označeny příslušnými nápisy
• biologické odpady – barva hnědá
• papír – barva modrá
• plasty, PET láhve, nápojové kartony –
barva žlutá
• sklo – barva zelená
• kovy – kontejner.
Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny.
Článek 4
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz nebezpečných odpadů je
zajišťován dvakrát ročně Obecním úřadem Krmelín jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanoviš-

tích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto sběru určených. Informace
o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v obecním Zpravodaji, v místním rozhlase a na internetu.
Shromažďování nebezpečných odpadů
podléhá požadavkům stanoveným v článku 3, odst. 4.
Článek 5
Sběr a svoz objemného odpadu
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže
být umístěn do sběrných nádob. Objemným odpadem nejsou pneumatiky.
Sběr a svoz objemného odpadu je
zajišťován Obecním úřadem třikrát ročně jeho odebráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo
do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účelu určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce obecního
úřadu, v obecním Zpravodaji, v místním
rozhlase a na internetu.
Shromažďování objemného odpadu
podléhá požadavkům stanoveným v článku 3 odst. 4.
Článek 6
Shromažďování směsného
komunálního odpadu
Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí typizované sběrné nádoby – popelnice, kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu
a odpadkové koše umístěné na veřejných
prostranstvích v obci Krmelín sloužící
pro odklad drobného směsného komunálního odpadu.
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem další-
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ho nakládání se směsným komunálním
odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo
společná pro více uživatelů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
2. 12. 2015.
Ing. Václav Zezulka, starosta
Ing. Marek Folta, místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 11. 2015
Sejmuto z úřední desky dne: 1. 12. 2015

Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem
Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad
není odpadem komunálním.
Stavební odpad lze použít, předat či
odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem.
Pro odložení stavebního odpadu je
možné prostřednictvím obecního úřadu
objednat kontejner, který bude přistaven
a odvezen za úplatu.
Článek 8
Kontrola a sankce
Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky včetně ukládání pokut provádí obec
Krmelín prostřednictvím pověřeného
zaměstnance.
Porušení povinností stanovených touto
vyhláškou se postihuje podle zvláštního
předpisu4.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se
zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
Krmelín č. 1/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem ze dne 26.
3. 2007.
4

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
a Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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Svoz odpadu
v období 25. 12. 2015
– 8. 1. 2016 a likvidace
velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
v roce 2016
V pátek 25. 12. 2015 (sudý kalendářní týden) proběhne svoz odpadu dle
stávajícího harmonogramu (tj. všechny nádoby),
- svoz z pátku 1. 1. 2016 (lichý týden)
bude přesunut na sobotu 2. 1. 2015,
- v pátek dne 8. 1. 2016 (lichý týden)
bude proveden svoz odpadu u týdenních i čtrnáctidenních tarifů.
Čtrnáctidenní svoz odpadu pak
bude pokračovat dle celoročního harmonogramu sudých a lichých kalendářních týdnů.
Svoz velkoobjemového odpadu je
plánován na 2. 4. 2016 na obvyklých
stanovištích v obci Krmelín v dopoledních hodinách. Sběrna nebezpečného
odpadu bude přistavena před hasičskou zbrojnici 20. 5. 2016 od 12:00
do 17:00 hodin. V sobotu 21. 5. 2016
bude převezena na parkoviště na Světlov a otevřena v době od 8:00 do 12:00
hodin.
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OBEC KRMELÍN

Sdělení obecního
úřadu

Obecně závazná vyhláška
obce Krmelín č. 11/2015
ze dne 12. 11. 2015

Ve čtvrtek 31. 12. 2015 bude
obecní úřad v Krmelíně uzavřen.
V nevyhnutelných případech je
možno volat na mobil
– 724 135 569.

k ochraně životního prostředí,
zeleně v zástavbě a ostatní
veřejné zeleně
Zastupitelstvo obce Krmelín se na svém
zasedání dne 29. října 2015 usnesením
č. 2. a) usneslo vydat podle ust. § 10 písm.
c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Předmětem této obecně závazné
vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je stanovení povinností k ochraně zeleně v zástavbě
a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná
zeleň“).
Cílem této vyhlášky je zajištění zdravého životního prostředí, zlepšení estetického vzhledu obce a zajištění sekání trávy
na veřejném prostranství.
Článek 2
Ochrana veřejné zeleně
Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně
je povinen zeleň udržovat formou pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně
třikrát ročně. Po provedené seči musí být
posekaná hmota odstraněna nejpozději
do tří dnů.
Každý je povinen počínat si tak, aby
nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně.

Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
• vjíždět na ně a parkovat motorová vozidla;
• rozdělávání ohňů a kempování;
• stanování.
Článek 3
Sankce
Porušení povinností stanovených touto
vyhláškou se postihuje podle zvláštního
předpisu.1
Článek 5
Závěrečná ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška
obce Krmelín č. 3, o ochraně životního
prostředí ze dne 27. 9. 1991.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 17. 11.
2015.
Ing. Václav Zezulka, starosta
Ing. Marek Folta, místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu
dne: 2. 11. 2015
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu
dne: 16. 11. 2015
1

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
a Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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Odkaz na webové
stránky SMOPO
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, jehož je Krmelín součástí,
hlavní odkaz:

www.smopo.cz
Další informace na webu: www.
infobrusperk.cz/smopo/

Ekologická likvidace
potravinářských tuků
S postupným napojováním rodinných
domů na splaškovou kanalizaci se objevil
problém, jak ekologicky likvidovat potravinářské tuky z domácností. Navíc je
likvidace tuků vypouštěním do splaškových vod dle kanalizačního řádu zakázána (kanalizační řád pro zkušební provoz
ČOV Krmelín je k nahlédnutí na Obecním úřadě Krmelín). Nejlepším řešením
problému je provést příslušná organizační opatření bez nároku na investiční prostředky, tj. rozšířit již existující možnosti.
Kuchyně ZŠ T. G. Masaryka odpadní
potravinářské tuky ukládá dlouhodobě
do nádoby, kterou pravidelně vyprazdňuje k tomu specializovaná firma.
V prostorách ZŠ se 1x za měsíc sbírá
odpadní papír, a to vždy první pondělí
a úterý v měsíci v době od 7 do 9 hod. ve
spolupráci s pracovníky obecního úřadu.
Není nic jednoduššího než v těchto termínech potravinářské tuky v místě sběru papíru odevzdat (do společné nádoby
budou vylity z přepravních kanystrů, které
je možné znovu použít).
Ing. Václav Zezulka
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TUNY PROŠLÝCH LÉKŮ:
kde končí?
Dalším nebezpečím nejen pro kanalizaci jsou prošlé léky. V běžném odpadu
končí tuny prošlých léků a téměř polovina lidí neví, že je může bezplatně odevzdat. Léky patří do kategorie nebezpečných odpadů, a jako s takovými by s nimi
mělo být i nakládáno.
Nejjednodušší způsob, jak se zbavit
prošlých léků je odevzdat je v jakékoliv
lékárně. Za službu lidé nic neplatí, všechny lékárny ji poskytují zdarma.
Druhým způsobem je, a ten platí i pro
občany Krmelína, léků se zodpovědně
zbavit při mobilním sběru a svozu nebezpečných odpadů, který probíhá několikrát ročně.
Buďme proto zodpovědní za své životní
prostředí a nevhazujte léky ať už do kanalizační sítě, tak do směsného komunálního odpadu.
Ing. Yveta Kovalčíková

Redakční rada
oznamuje
k dispozici je nová emailová adresa:
krmelinskyzpravodaj@seznam.cz.
Můžete nám napsat, jak jste spokojeni či nespokojeni s celkovou grafickou
i obsahovou stránkou zpravodaje. Jaká
témata, popřípadě pravidelné rubriky,
by mohl zpravodaj podle Vás obsahovat.
První akcí, kdy můžete novou emailovou adresu využít bude Fotosoutěž.
Těšíme se na vaše podněty.
Redakční rada zpravodaje
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Bazén Brušperk

Děkujeme za knihy!

Plavecká škola uzavřela první sérii kurzů pro předškolní a školní děti. Mezi nimi
byly i děti z Krmelína. Chuť dětí plavat
byla obrovská a výsledky vloženému úsilí odpovídají. Některé děti z MŠ Krmelín
budou bazén navštěvovat i v dalších měsících, tj. po celý zbytek školního roku.
Naším cílem je děti naučit co možná
nejlépe technicky i výkonově plavat, ale
hlavním smyslem těchto aktivit je radost
z pohybu ve vodě. Aktivní pohyb, to je
investice pro celý jejich život…
Od konce listopadu 2015 lze na bazénu
využít kartu Benefit Plus. Jedná se o kartu, kterou lze platit v mnoha zařízeních
z oblasti sportu, zdraví, vzdělávání, kultury aj. (benefit-plus.eu). Další skupinou
poukázek, které bude možno na bazénu
uplatnit, jsou šeky a produkty ze skupiny Ch que Déjeuner (benefitní poukázka
Unišek+, dárková poukázka Cadhoc, Poukázka Unišek+ FKSP). Informace jsou na
webu www.seky.cz
Další novinkou je možnost bezhotovostní platby. Návštěvníci mohou služby
hradit platebními kartami (např. MasterCard, Maestro, VISA).
Od 1. prosince budou úterky odpoledne pravidelně obsazeny zájmovými spolky. V čase od 15:30 do 19:20 hod. bude
bazén pro veřejnost vždy uzavřen. Aktuální informace naleznete na webu bazenbrusperk.cz

Jak přivést děti ke čtení? V dnešní době
docela těžký úkol. Způsobů je mnoho.
Domácí četbou, školními projekty na rozvoj čtenářské gramotnosti, čtenářskými
dílnami, odpoledním čtením v družině,
návštěvami knihovnických lekcí v místní
knihovně...
Základem všeho je dobrá kniha - kniha,
která děti zaujme, pobaví, upoutá jejich
pozornost.
V naší škole vznikl letos nápad - obohatit školní knihovnu o četbu, která by děti
přitáhla. Paní učitelky pečlivě a promyšleně sestavily seznam oblíbených knih.
Unie rodičů nápad zrealizovala! Objednali a nakoupili téměř čtyřicet kusů knih.
Za to jim moc děkujeme a věříme, že je to
zase krůček k tomu, aby děti vzaly knihu
do ruky a ponořily se do jejího kouzelného světa.
Na své si přijdou ti nejmenší, ale i páťáci. A tak vedle populární Astrid Lingrenové, Pavla Šruta s jeho Lichožrouty, se
mohou žáci začíst vedle mnoha dalších
titulů i do klasiky - např. do Kytice Karla
Jaromíra Erbena.
Těšíme se a po slavnostním předání
knižní nadílky Unií rodičů dne 4. prosince se do čtení s radostí pustíme!
Za nadšené čtenáře
Mgr. Yvona Voráčová

Provoz knihovny mezi vánočními svátky
neomezen
Knihovna bude uzavřena vždy o státních svátcích, ostatních
svátcích a významných dnech roku!
Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2015

13

slovo starosty

Vážení
spoluobčané,
v závěru roku je tradičně prostor pro
připomenutí si jeho průběhu. V jarních
měsících byla provedena úprava terénu
před pomníky padlých v I. a II. světové
válce, původně zvelebené občany v roce
1977. Nyní je dokončováno schodiště
k obecnímu úřadu a oplocení pozemku
podél budovy mateřské školy – drobné
stavební práce z pohledu největší investice v historii obce – kanalizace a čistírny odpadních vod. Akce je stavebně
dokončena, nyní se zajišťuje provedení
její kolaudace. V souvislosti se stavbou
kanalizace byly v celém rozsahu opraveny
místní komunikace zasažené výstavbou
položením nové asfaltové vrstvy.

předmětem realizace další etapy kanalizace po projektové přípravě a vyřešení
majetkoprávních problémů.
Dne 22. 12. 2015 bude svoláno zasedání zastupitelstva obce, které bude schvalovat rozpočet na rok 2016. Jeho součástí
je i plán investičních akcí, s nimiž budete seznámeni v 1. čísle zpravodaje v roce
2016.
Závěrem Vám všem přeji v celém roce
2016 tolik potřebné zdraví, pohodu, toleranci a velkorysost, neboť klid v duši
zajistí tolerantní mezilidské vztahy a sounáležitost, jenž je zárukou dalšího rozvoje
obce – a to je náš společný nejvyšší zájem.
Radostné Vánoce prožité šťastně v kruhu nejbližších přeje
Ing. Václav Zezulka
starosta obce

Výše uvedené je ideální příležitostí
poděkovat dodavateli stavby firmě Skanska – ing. Čubovi a jeho spolupracovníkům a subdodavatelům za provedení díla
v tak krátkém čase a v takovém rozsahu.
Náš dík patří i technickému dozoru investice ing. Jiřímu Černíkovi a ing. Bohuslavu
Schneiderovi za konzultace poskytnuté
bezděčně a věcně občanům po celý průběh stavby se znalostí místních poměrů.
Vám občané, kterým bude stavba
sloužit, děkuji za trpělivost, pochopení a toleranci. Není divu, že se vyskytly
občas problémy. Při tak rozsáhlé investici
tomu nemůže být ani jinak. Poznali jste,
že naše snaha byla vždy odstranit je v co
nejkratším možném termínu.
Po napojení všech rodinných domů
na kanalizační síť dojde k výraznému
zlepšení životního prostředí v celé obci.
V nepatrné části katastrálního území není
kanalizace dosud vybudována, což bude
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Okrskové kolo
II. kategorie
florbalového turnaje
Dne 18. listopadu 2015 se konalo na ZŠ
V. Martínka v Brušperku okrskové kolo
turnaje ve florbale. Turnajového klání se
zúčastnily chlapecké oddíly ze škol ZŠ
Fryčovice, ZŠ T. G. Masaryka Krmelín
a pořádající základní školy.
Z naší školy se zúčastnilo 6 chlapců, což
je minimální počet hráčů jednoho florbalového týmu. Tudíž všichni chlapci odehráli kompletně celé zápasy bez možnosti
střídání, na rozdíl od oddílů ostatních
škol, které střídající hráče měly v menším
či větším počtu k dispozici.
Naše družstvo porazilo hráče ZŠ Fryčovice 4:2 a podlehlo týmu ZŠ V. Martín-

ka 3:10. Naši florbalisté se tak umístili na
zaslouženém 2. místě.
Děkujeme všem hráčům naší základní školy za lví úsilí a nadprůměrný výkon.
Jmenovitě gólmanovi Matěji Dlouhému,
útočníkům Antonínovi Koděrovi, Jakubovi
Norysovi a Jakubovi Černíkovi a obráncům
Tomáši Turoňovi a Martinovi Šperlínovi.
Poděkování náleží i trenéru Mgr. Dušanovi Ignačíkovi za svědomitou přípravu
a vedení florbalových hráčů.
Napsala: Zuzana Bernatíková

Poděkování školáků
Děkujeme za nový nábytek do I. třídy
paní Mgr. Lucii Bockové a panu Petru
Durčákovi za jeho montáž a ustavení.
Děti I. třídy
a tř. učitelka Mgr. Romana Tylečková

Foto Mgr. Romana Tylečková
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T. G. M. a Krmelín
V úterý 1. září 2015 jsem měl příležitost,
společně s prof. Karlem Paulíkem, navštívit a prohlédnout si krásnou školu
v Krmelíně. Uvítal jsem to - pozdravil
jsem známé, setkal se s ředitelem a viděl
v aule obraz akad. malíře Karla Harudy
(mistr zemřel 31. 7. 2015 ve věku 90 let).
Ale to nebylo všechno.
Musím se vrátit do r. 2011, kdy jsme
v Proskovicích odhalili pamětní desku T.
G. M. Přítomni byli i starostové Staré Vsi
nad O. a Staré Bělé, kteří navrhli zmapovat, jak si občané v severní části CHKO
Poodří připomínají osobnost našeho
Prezidenta Osvoboditele. To jsem udělal v časopisu POODŘÍ (2012/1). Později jsem byl dotazován, proč jsem nepsal
i o krmelínské škole, která byla v r. 1930
otevřena a pojmenována Školou T. G.
Masaryka. Ano, je takto pojmenována,
ale Krmelín se v CHKO nenachází přesto,
že potoky Starec, Jarkovský i Machůvka
vody z Krmelína do Odry odvádějí.
S p. profesorem Paulíkem jsme společně pozdravili paní učitelky, prohlédli
si dvě třídy, viděli Harudův obraz a obdivovali kanadský javor. V. Máchy, který
„znovu oživl“. Při rozloučení vyslovil p.
ředitel Dušan Ignačík otázku: „Zajímalo
by mě, jak se vůbec prezident Masaryk
nejvíce fyzicky přiblížil Krmelínu?“ Slíbil
jsem mu, že se „na to podívám“. Stalo se
a tak mohu čtenářům sdělit, že to bylo v r.
1924. Přidám k tomu několik slov.
První zprávy o návštěvě prezidenta na
Ostravsku se objevila v dobovém tisku
2. 6. 1924.
Následoval článek o správném vyvěšování čs. státní vlajky. DENÍK avizoval,
že „výzdoba ostravské radnice bude pro-
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vedena co nejvkusněji“. Psalo se ve věcné rovině, pozornost věnovaly noviny
programu i pokynům spolkům a kázni
občanstva. Prezident cestoval 24. 6. po
Hodonínsku, navštívil Znojmo („dosti
německé“) a Slavkov a pak jel vlakem
přes Hranice a Studénku do Svinova.
Do Opavy cestoval autem a tam nocoval. Noviny se často zmiňovaly o českoněmeckých vztazích. Určitě oprávněně se
psalo o vstřícnosti, chápavosti a vzájemnosti. Prezident je vítán jako muž práce.
To byla jistě nejpřesnější charakteristika.
Nastala středa 25. června 1924. Z Opavy prezident odjel v 7.40 hod, „v obcích
byly slavobrány, domy i chaloupky ozdobeny, někde byla nadšenými občany cesta
zatarasena“. Význam návštěvy a pobytu
T. G. M byl tehdy obrovský! Hlučínsko
bylo teprve od r. 1920 připojeno k ČSR.
V Petřkovicích „se rozloučil s krajinou
hlučínskou“ a na mostě přes Odru byl
uvítán ministerským radou Navrátilem,
policejním ředitelem Bucharou, veslaři
PERUNu a sokolskou jízdou. V Přívoze
byl uvítám Orly, „česká i německá drobotina provolávala Nazdar!, Hóch! a Heil!“.
V Ostravě vítal Masaryka poslanec
Prokeš a „proslovem překvapil německý
aktivista dr. Brix“.
Pak navštívil koksovnu a jámu František a obědval v Národním domě. Ve Vítkovických železárnách (uvítán gen. řed.
dr.ing. Sonnescheinem) sledoval odpich
VP č. 3, prohlédl si elektrocentrálu (dnes
atraktivní Dolní oblast) a chvíli sledoval
výrobu ve válcovně. Celý program ale
splněný nebyl, např. nenavštívil již tehdy
proslulou průmyslovou školu.
Začaly poslední minuty, kdy se Masaryk „blížil“ ke Krmelínu. V 16.00 hodin
odjel vlakem z vítkovického nádraží, příjezd do Frýdku byl plánovaný na 16.20
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hod.. Můžeme tedy předpokládat, že
Paskovem projel presidentský vlak mezi
16.10 – 16.15 hod. ve středu 25. června
1924 a tím se Tomáš Garrique Masaryk
fyzicky přiblížil Krmelínu nejblíže. Dobový tisk zdůraznil, že „v Paskově budil na
nádraží pozornost živý obraz, znázorňující alegorie našich dějin“.
Návštěvy se týkala i ostraha železniční
trati. Mezi Frenštát a Bordovice byli odveleni mj. 4 četníci ze sousední Staré Bělé
(čas průjezdu 17.35 hod.).
Návštěva pokračovala 26. 6. „v Masarykově volebním kraji - ve Valašském Meziříčí. Věnoval se i Zemskému ústavu pro
výchovu hluchoněmých, gobelínové škole a Státní odborné škole pro zpracování
dřeva“. DUCH ČASU pak konstatoval, že
„lašský i valašský lid … pozdravil jej velmi
nadšeně“.
To je ve stručnosti sdělení o cestě Prezidenta Osvoboditele v naší krajině v r.
1924, kdy se pohyboval 5 km od Krmelína. Po více než devadesáti letech je to
pořád zajímavé, inspirující a v Krmelíně
také zavazující.
Karel Sýkora, Proskovice

Drakiáda
Bylo krásné, slunečné odpoledne
2. října 2015 a na Krmelínském kopci se konal další ročník drakiády. Ze
začátku ještě vál alespoň mírný vánek,
který vynesl nad stromy pár dráčků.
Když však měla být vyhlášena soutěž
o nejvýše vypuštěného draka, přestalo
foukat úplně. A byla to škoda, protože
se zde sešla spousta šikovných dětí
s nádhernými létajícími výtvory všech
možných tvarů a barev. Děti si daly čaj
a svačinku a společně si pak ještě hrály a povídaly. Bylo to velice příjemné
setkání dětí i rodičů. Pohodové odpoledne navíc zpestřila projíždějící skupinka na koních pod vedením pana
Tyšera.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří
přišli a těšíme se zase za rok na viděnou na kopci. Krásný konec starého
a začátek nového roku přeje Unie rodičů.
Regína Otáhalová

Poděkování paní Foltové
Dovolte, abych jménem celé organizace ZŠ a obce Krmelín poděkovala bývalé
vedoucí školní jídelny v Krmelíně paní Růženě Foltové, která koncem tohoto roku
odešla do důchodu. Paní Růženka, jak ji skoro všichni oslovují, vykonávala svou
práci vždy svědomitě s plným nasazením nad rámec běžných povinností. Vždyť
v Základní škole v Krmelíně působila 30 let. Pod jejíma rukama prošlo několik
generací Krmeláků. Vždy měla pochopení pro děti i jejich rodiče. Pomáhala při
chystání různých akcí konaných na Základní škole, ale i v obci.
Přejme ji klidné prožití následujících let, pevné zdraví, lásku, boží požehnání, ale
hlavně radost ze svých dětí a vnoučat.
Martina Helísková
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Pomník Padlých
v Krmelíně
V letošním roce jsme si připomněli 70.
výročí od konce 2. světové války. K tomuto významnému dni bylo upraveno okolí
pomníku k světovým válkám v Krmelíně,
který je připomínkou utrpení a bolesti,
ale také statečnosti našich občanů a rodáků Krmelína. Jak a kdy tyto pomníky
vznikly?
Pomník na levé straně je připomínkou
obětavosti krmeláků v 1. světové válce.
O postavení pomníku se uvažovalo již
po válce, ale zhotoven byl až v roce 1922
sochařem Rudolfem Vávrou z Moravské
Ostravy. Náklady činily 13 500 Kč, které
byly uhrazeny z daru a ze sbírky. Obec
přispěla částkou 500 Kč. Místo pro postavení pomníku (tam kde dnes stojí) věnovali zdarma manželé Hermína a Ludvík
Máchovi z Krmelína. Pomník byl slavnostně odhalen 28. října 1922 a řečníkem
byl pan ředitel Eliáš z Orlové. Na druhé
straně pomníku jsou napsaná jména 27
mužů z naší obce, kteří padli a jejichž hroby jsou roztroušeny po celé Evropě. Hned
při prvních velkých bojích u Lublína padli
Karel Golka, Jan Durčák a Karel Šimecka.
Zranění v nemocnici podlehl Alois Vávra.
V dalších bojích padli: Mácha Alois, Hranický Josef, Durčák Josef, Mácha Vojtěch,
Zhýbala Arnošt, Zhýbala František, Sýkora Arnošt, Slavík Isidor, Brus František,
Holaň Alois, Langar Jan, Jarolím Albín,
Lysek Ludvík, Vávra Romuald, Mácha
Antonín a Jarolím Rudolf padl jako legionář na Sibiři. Nemocem a útrapám válečným podlehli Linhart Alois (legionář na
Sibiři), Hranický Adolf, Hranický František, Folta Alois, Merta Arnošt, Mácha
Josef, Viliamus Metoděj.
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Foto: Taťána
Šimečková

Pomník II. světové válce byl zbudován v roce 1948. Byl postaven u vchodu na hřbitov. Navrhl ho akademický
sochař Brázdil z Místku. Sbírka na něj
vynesla mezi občany 68 495 Kčs. Z toho
obec darovala 3 000 Kčs, Občané obce
darovali od 20 Kčs do 2 000 Kčs. Později byl pomník přemístěn k pomníku I. svět. války (tam, kde jsou dnes).
Osmnáct krmelínských rodáků zahynulo za šest let okupace: Josef Tumlíř (1914
- 1941), Zdeněk Linhart (1913 - 1941),
Vilém Šimecka (1913 - 1941), František
Holaň - starosta obce (1893 - 1943), Arnošt
Balcar (1906 - 1944), Mojmír Mácha (1912
- 1944), Karel Matýsek (1912 - 1945),
Štepán Zezulka (1909 - 1945), Alois Vávra
- kapitán čs. letectva (1914 - 1943), Václav
Kubík (1900 - 1942), Vojtěch Mácha (18881942), Alois Kaloč (1904 - 1943), Jaroslav
Frýdecký (1920 - 1944), František Pavliska (1922 - 1945), Jan Jarolím (1905 - 1945),
Vladimír Kurovec (1918 - 1945), Oldřich
Kaloč (1908 - 1945) a Hynek Tošenovský
(1912 - 1944).
Martina Helísková, kronikářka obce
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Ze života 5. třídy
… a jsou z nich páťáci. Najednou je
jich všude plno, srší energií, jsou hluční,
o přestávkách vymýšlejí „lumpárny“. Jak
na ně? Je třeba je co nejvíce zaměstnat.
Všimla jsem si, že někteří ochotně
pomáhají p. učitelce v 1. třídě – nachystají malým dětem pomůcky, zařadí výkresy
do složek atd. „Co kdybychom se zapojili
všichni…“ stačilo je jen naťuknout a projekt Pomáháme prvňáčkům byl na světě.
Rozepsali si služby, vymysleli pár her pro
prvňáčky na přestávky, ale hlavně vybudovali si hezký vztah k mladším spolužákům.
Zájemci z řad „chytrých mozků“ měli
možnost se přihlásit do Logické olympiády, což je vědomostní celorepubliková
soutěž. Z naší třídy se jich přihlásilo 12!

Nejlépe si vedl Tomáš Holbein, který se
probojoval do krajského semifinále.
V další vědomostní soutěži KVARTETO
byla zase nejlepší Lucie Sochorková. Kromě Lucky se účastnili další 4 žáci.
Máme zde i spoustu hudebně nadaných
dětí, které můžete vidět a hlavně slyšet
na mnohých veřejných krmelínských
akcích. Nejlepší z nich jsou Sára Bonito
a Kája Jarolímová, které se umístily na 1.
a 2. místě v pěvecké soutěži.
Ani sport nezůstává stranou. Mezi nejlepší „běžce“ patří Tonda Koděra, Tomáš
Holbein, Petra a Sára Slavíkovy, Saša Balcarová a Justa Gřesová.
V současné páté třídě je spousta talentů, doufám, že budou své silné stránky
rozvíjet tím správným směrem a že o nich
ještě uslyšíme.
Mgr. Jarmila Adámková, tř. uč.

Foto Mgr. Jarmila Adámková
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Ukončili jsme stavbu Kanalizace
a ČOV Krmelín
Výzva k připojení bude pro všechny vlastObnovou krytu komunikace II/486, ul.
Brušperská jsme ukončili stavbu Kanalizace a ČOV Krmelín.
Zkrátili jsme tak smluvní termín této
stavby, jenž plánoval obnovu předmětné
komunikace až v termínu 04/2016. Pro
občany, kteří mají připomínky k rozdílné
úpravě komunikací Bělská a Brušperská
oproti komunikacím Kostelní a Paskovská
jedno vysvětlení – rozdílná úprava vychází
z plánované celkové rekonstrukce komunikací Bělská a Brušperská, která má být
realizována nejpozději v roce 2017 obdobně jako provedená rekonstrukce v letošním
roce od Krmelína do Fryčovic.
V současné době probíhají ještě v obci
úklidy zbytkových materiálů po obnově
komunikací a odstraňování vad a nedodělků, jejichž seznam je přílohou předávacích
protokolů ukončené stavby. Odstranění
nedodělků v oblasti terénních úprav včetně
ozelenění a odstranění poklesů šachet bude
prováděno až v jarních měsících roku 2016.
Kromě úklidových činností a odstraňování závad probíhá v tomto období příprava
podkladů pro dodatečné stavební povolení
v částech, kdy projektované stoky zasáhly
parcely v povolení neobsažené a rovněž
projekce a schválení kanalizačních přípojek, které nebyly obsahem zadávací dokumentace stavby.
Teprve po dodatečném povolení změn
bude žádáno o kolaudaci stavby do trvalého užívání.
Připojování nemovitostí druhé etapy realizace tedy nebude v letošním roce, ale až
v roce 2016.
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níky učiněna písemně, časový průběh bude
upřesněn na webových stránkách obce.
Do konce listopadu bylo připojeno na
kanalizační síť 1. etapy přes 80 nemovitostí, což representuje přes 400 EO – tedy
více než čtvrtina cílového stavu. Na ČOV
byly zahájeny odběry vzorků pro posouzení jakosti a parametrů vyčištěné vody. Přes
poměrně malý přítok splašků jsou výsledky více než uspokojivé a hlavně jsou v souladu se zákonnými limity.

Stavba Kanalizace
a ČOV v číslech
co bylo vybudováno a v jakých nákladech:
• realizovaná délka hlavních stok je
13 287,99 m
• realizovaná délka výtlaků je 902,31 m
• realizovaná délka veřejných částí přípojek je 2 589,96 m
• celková délka vybudované kanalizační
sítě je 16 780,26 m
• ČOV pro kapacitu 1550 EO (ekvivalentních obyvatel )
• čerpací stanice č. 1 – hlavní na Novém
Světě
• čerpací stanice č. 2 a 3 – podružné na
ulici Paskovské a V Zahradách

Ekonomické vyhodnocení
• projektovaná cena dle zadávací dokumentace 102 401 428,90 Kč, s rezervou
110 593 543,20 Kč
• dosažená konečná cena včetně ocenění všech víceprací a méněprací je
105 284 199,00 Kč
• celkový podíl nákladů obce a dotací
není dosud vyčíslen
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• na obnovu místních komunikací bylo
z prostředků obce vynaloženo více než
6,5 mil. Kč.
Zpracoval Ing. Jiří Černík

Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů
Výpis z insolvenčního rejstříku

POZNÁMKA: na 8. zastupitelstvu byly zodpovězeny otázky zastupitelů k fungování nové
kanalizační sítě. Můžete najít v zápise ze zast.
na webu obce

Datové schránky

Co je Czech POINT

Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob se rozumí:

Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál, tedy Czech POINT
je projektem, jehož cílem je zredukovat
přílišnou byrokracii ve vztahu občan –
veřejná správa. V současnosti musí občan
často navštívit několik úřadů k vyřízení
jednoho problému. Czech POINT slouží
jako asistované místo výkonu veřejné
správy, umožňující komunikaci se státem
prostřednictvím jednoho místa tak, aby
„obíhala data ne občan“.
Projekt Czech POINT přináší značné
ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden
úřad.

- spolkový rejstřík

Služeb projektu Czech POINT
mohou občané využít na
Obecním úřadě v Krmelíně.

Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů

Základní registry
Výpis z Veřejných rejstříků

- nadační rejstřík
- rejstřík ústavů
- rejstřík společenství vlastníků jednotek
- obchodní rejstřík
- rejstřík obecně prospěšných společností
Pracovník kontaktního místa Czech
POINT může vydat:
- Úplný výpis - jsou v něm obsaženy
všechny informace, které byly zapsány
v obchodním rejstříku po dobu existence firmy.
- Výpis platných - obsahuje souhrn
informací o firmě k aktuálnímu datu.

Další informace o projektu lze vyhledat na internetových stránkách Ministerstva vnitra http://www.czechpoint.cz/
web/?q=node/22

Co poskytuje Czech POINT

Autorizovaná konverze dokumentů

Upozornění
Výpisy, které získáte na kontaktních
místech Czech POINT jsou primárně
určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro
vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci
nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na
příslušním katastrálním pracovišti, výpis
z RT přímo na Rejstříku trestů).
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Poplatek ze psů
V souvislosti s novým rokem připomínáme držitelům psů, že do 31. 3. 2016 je
dle Obecně závazné vyhlášky obce Krmelín č. 1/2010 o místních poplatcích splatný poplatek ze psů. Poplatek platí fyzická
nebo právnická osoba, která je držitelem
psa staršího tři měsíce a má trvalé bydliště nebo sídlo na území obce Krmelín.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa
v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců,
nebo v den, kdy se stal držitelem psa
staršího tří měsíců. Vznik své poplatkové
povinnosti je držitel psa povinen ohlásit
obecnímu úřadu do 15 dnů ode dne jejího
vzniku.
Stejným způsobem je povinen oznámit
také zánik své poplatkové povinnosti. Od
poplatku ze psů je osvobozen držitel psa,
kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postižením,
které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního
předpisu, osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob nebo
osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,
která je od poplatku osvobozena.

Foto: Taťána
Šimečková
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Poplatek je možno uhradit od ledna
2016 hotově v kanceláři obecního
úřadu, případně bezhotovostně:
číslo bankovního účtu Obce Krmelín:
1681981389/0800
variabilní symbol: 1341 + číslo popisné
rodinného domu
specifický symbol: datum narození
konstantní symbol: 3558

Sazba 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, starobního, 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.
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Rozsvěcování
poděkování

všechna světla zkontroloval a nefunkční
vyměnil. Za elektrickou energii, jež svícení spotřebuje se zaručila obec.

Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem vystupujícím, kteří letos zazpívali
před velkým publikem při již 4. rozsvěcování vánočního stromu v Krmelíně.
Paní učitelce Vašicové za premiéru těch
nejmenších, byli opravdu úžasní a paní
učitelce Kovalové za přípravu dětí a programu žáků základní školy, kterým se to
také moc povedlo. Nezklamala ani Ostravská klika (ženský pěvecký sbor), který
tuto adventní atmosféru převedl do profesionální roviny. Aby všechny bylo slyšet
zařídil David Ptáček se svými kolegy.
Dále chci poděkovat všem sponzorům
a organizátorům, bez nichž by letošní rozsvěcování nemohlo proběhnout. Jsou to:
Manželé Bočkovi - připravili občerstvení pro vystupující.
Na financování letošního ohňostroje se
podíleli manželé Michalcovi, Kovalčíkovi,
pan Kokeš z Nové Bělé a největší podíl
má pan Mgr. Ivo Peterek, jemuž vděčíme
za tento krásný ohňostroj, který předčil
všechna očekávání a završil tak úspěšné
rozsvícení.
Za to, že se strom opravdu na poprvé
rozzářil, děkujeme panu Leoši Lyčkovi, jež

Nesmím zapomenout na velkou skupinu hasičů a rodičů dětí ze základní školy – unii rodičů, bez kterých by tuto akci
nebylo možné zorganizovat.
Přeji všem krásný, ničím nerušený
vánoční čas a vše nejlepší v novém roce
2016.
Za organizátory děkuje Yveta Kovalčíková

Vystoupení dětí
Celý měsíc listopad se děti Krmelínské školy připravovaly na vystoupení při
rozsvěcování vánočního stromu dne 27.
11. 2015. Nejprve nacvičovaly v jednotlivých třídách se svými třídními učitelkami
a nakonec vše dávaly dohromady v sále
školy pod vedením paní učitelky Kovalové. Nebylo lehké vydržet v klidu, až přijdou na řadu, výrazně vyslovovat nebo
nahlas zpívat a ještě se doprovázet na
rytmické nástroje. O to větší radost měly
děti po vystoupení, když slyšely pochvaly
rodičů, učitelů a jiných občanů Krmelína.
Za odměnu dostaly děti koláče pana Bočka a výborný čaj, což sponzorovala Unie
rodičů při ZŠ v Krmelíně.
Děkujeme. (Mgr. Dagmar Kovalová)

Foto: Taťána Šimečková
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Vánoce
v našem kostele

1. 1. 2016

Rád bych pozval všechny krmelínské
občany na vánoční mše svaté, jejichž rozpis je přiložen.
Také vás zvu do kostela 26. 12. 2015
v 18 hodin, kdy naše děti zahrají Příběh o Vánoční Naději, který pojednává
o smyslu Vánoc.
Těším se, že se spolu setkáme na
Vánočním benefičním koncertu, který
se uskuteční 10. 1. 2016 v 15 hodin. Jako
každý rok budou vystupovat krmelínské
děti z mateřské i základní školy a hosté.
Výtěžek bude použit na vybudování sociálního zázemí kostela.
Přeji Vám všem, ať o Vánocích prožijete
ve svých rodinách pravý pokoj a radost,
který nám přináší narozený Ježíš. Kéž
tento pokoj a dobro přinášíme všude tam,
kde jsme či pracujeme. Požehnané Vánoce a pokojný nový rok.
Otec Bohuslav Novák

Mše svaté ve Starobělské
farnosti o Vánocích 2015
V Krmelíně, v kostele sv. Jana a Pavla
24. 12. 2015 Štědrý večer – Vigilie
Slavnosti Narození Páně
22:00
25. 12. 2015 1. svátek vánoční –
Boží hod vánoční,
Slavnost Narození Páně
8:45
26. 12. 2015 2. svátek vánoční –
svátek sv. Štěpána 8:45
26. 12. 2015 Příběh o Vánoční Naději
18:00
27. 12. 2015 Svátek Svaté rodiny 8:45
31. 12. 2015 sv. Silvestra, poděkování

6. 1. 2016
10. 1. 2016

za uplynulý rok
16:45
Nový rok –
Slavnost Matky Boží
Panny Marie
8:45
Tři králové - Slavnost
Zjevení Páně
16:45
Benefiční koncert 15:00

Ve Staré Bělé, v kostele
sv. Jana Nepomuckého
24. 12. 2015 Ranní chvály
6:55
24. 12. 2015 Mše svatá s otvíráním
Betléma
15:00
24. 12. 2015 Štědrý večer – Vigilie
Slavnosti Narození Páně
22:00
25. 12. 2015 1. svátek vánoční – Boží
hod vánoční, Slavnost
Narození Páně 7:30,10:00
26. 12. 2015 2. svátek vánoční
– svátek sv. Štěpána
7:30, 10:00
27. 12. 2015 Svátek Svaté rodiny
7:30, 10:00
31. 12. 2015 sv. Silvestra, poděkování
za uplynulý rok
17:00
31. 12. 2015 Předpůlnoční adorace
23:30
1. 1.2016
Nový rok – Slavnost
Matky Boží Panny Marie
7:30, 10:00
6. 1.2016
Tři králové - Slavnost
Zjevení Páně
18:00
Starobělští skauti zvou všechny rodiny s dětmi k Živému betlému před farní
budovu ve Staré Bělé 24. 12. od 16.15.
hod.
Více informací o dění a akcích v naší
farnosti si můžete najít na internetových
stránkách: http://starabela.farnost.cz/
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Zpráva ZO českého
zahrádkářského
svazu v Krmelíně
Letošní sezóna byla u zahrádkářů
o něco pestřejší, než tomu bylo doposud. Mimo hlavní úkol - moštování ovoce v podzimním období, jsme v letošním
roce uskutečnili několik akcí, kterými
chceme navázat, aspoň částečně, na dřívější činnost zahrádkářů z období let
před rokem 2000 a to zejména v osvětě
a přibližování znalostí ze zahrádkářského
prostředí.
Víme, že pěstovat trvale zdravou zeleninu a ovoce naráží na spoustu nástrah, které bez základních znalostí a praktických
zkušeností není jednoduché. Pokud se to
podaří, je to radost, pokud ne a navíc je
špatný rok a počasí nám nepřeje, přijde
naše celoroční úsilí vniveč. Sami sebe
se pak ptáme, jestli nám to stojí za tu
námahu, když si to můžu koupit v marketu nebo někde na tržišti. A v tom je to
kouzlo zahrádkáře, na jaře
na to zapomene a znovu se
pustí do úpravy zahrady,
rýpe se v záhonech, běhá
po zahradě s postřikovačem
a těší se, že to letos bude
lepší než loni.
Svou činností a organizováním vhodných akcí chceme napomáhat tomu, aby
každý, kdo má zájem, mohl
těmto nástrahám lépe čelit
a pokud možno se vyvarovat chyb, které pěstování
zeleniny a ovoce přináší.
Pro příští rok chceme opět
připravit odborné přednášky a instruktážní akce, kde
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se budeme navzájem informovat o vlastních zkušenostech a praktických znalostech. O všech těchto akcích budeme
veřejnost informovat. Budeme se těšit na
účast a zájem o takovýto druh vzájemné
spolupráce.
Kromě toho nás čekají v příštím roce
drobné stavební práce a úpravy v areálu moštárny, kde chceme především
zrekonstruovat staré sociální zařízení
s napojením na obecní kanalizaci, zajistit opravu a pravidelnou údržbu vlastního
technologického zařízení, provést úpravy
a částečné zvelebení zanedbané klubovní místnosti, abychom se mohli scházet
v důstojnějším prostředí.
Budeme se vždy těšit a budeme vděční za to, když nás podpoříte svou účastí
a zájmem o naplánované a uskutečněné akce a přejeme mnoho pěstitelských
úspěchů a radost z výsledků zahradničení
v příštím roce.
Ing. Jaromír Havránek
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chovatelé
Foto: Taťána Šimečková

Chovatelé
Jak jsem již psal v minulém čísle Zpravodaje, tradiční výstavu s grilováním
a hudbou jsme uspořádali ve dnech 5.- 6.
9. 2015. Počasí nám přálo, takže se akce
vydařila. Na zvířata se přišly podívat
i děti z mateřské a základní školy. Děti,
které navštěvují chovatelský kroužek,
přišly pomoct při stavění klecí, dávaly
krmítka a věšely visačky, což nám hodně
pomohlo, neboť členové mohli dělat jiné
práce. I díky dětem jsme výstavu měli již
ve středu celkem celou připravenou. Je
ovšem smutné, že po prázdninách navštěvuje kroužek pouze 8 dětí z původních
24. Dvě dívky se zúčastnily 3 výstav jako
vystavovatelé s velice dobrými výsledky.
Uspořádali jsme s dětmi výlet na kolech
na výstavu do Staré Vsi nad Ondřejni-

cí. Zúčastnilo se 5 dětí a jeden otec jako
doprovod. Všem se tento výlet líbil a děti
měly možnost zhlédnout celou výstavu
i s ohodnocením zvířat. Scházíme se ve
středu a čtvrtek vždy od 16:00 do 17:00
hod. v chovatelském středisku. Momentálně si vyprávíme o králících, druzích
plemen a zkoušíme si testy, které jsou
na okresních kolech soutěže. V květnu
se pravděpodobně dva členové zúčastní
okresní soutěže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Jinak plánuji s dětmi návštěvu
družebních výstav. Doufám, že i přes
malý počet dětí v kroužku, v soutěži uspějeme.
Přeji všem příjemné prožití svátků
a nabrání nových sil do chovatelství.
Za ZO ČSCH vedoucí kroužku Miroslav
Klimeš
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senioři

Klub seniorů
informuje
Letošní zářijové „babí léto“ prožívalo
osm našich členů, dá se říci, že už skoro
tradičně, na třítýdenní dovolené ve Vrasně. Sluníčko jim přálo a parta se sešla
výborná.
Ostatní, kteří zůstali doma, přišli na
čtvrteční posezení v Klubu. Naše jednatelka přivítala členy a předala Věře
Cintlerové řečnickou metu. Recitovala nám ze starého kalendáře básničky
a říkala zajímavá pořekadla. Posezení
bylo obohaceno o kolo štěstí. Výhry byly
zajímavé a vtipnými průpovídkami nás
bavil p.Václavík. Atmosféru nám zpříjemnil J. Vijačka se svou harmonikou a písničkami. Rozezpíval nás pak všechny.
Na netradičním pohoštění - bramborové
placce - si smlsli všichni. A protože dobrá
nálada prochází žaludkem a hezká písnička ladí na duši, veselá atmosféra vládla až
do konce.
V září jsme také přijali pozvání na
výstavu drobného zvířectva našich chovatelů, která i letos měla velkou účast. Dvacet našich členů se přišlo podívat, pobavit
a dobře najíst, sedm z nich se pak aktivně
zapojilo do příprav a organizace a podíleli se na přípravě grilování prasete, které
bylo součástí programu výstavy. K dobré
náladě přispěla naše Krmelanka.

6. horolezecký výplaz na K1
K našemu překvapení se někteří senioři, kterým to zdravotní stav umožnil, překonali, kyslíkové přístroje doma vykopali
a v základním táboře na Benátkách čekali
na odstartování 6. horolezeckého výplazu
na K1. Ostré startovací tempo jimi sice
zacloumalo, ale úspěšně dobyli 2. tábor,
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kde načerpali novou mízu, aby dobyli
vrchol K1. Jestli došli zpět na základnu
nevíme, ale v dobré náladě a ve zdraví přišli opět mezi nás. Děkujeme za účast!

Křesla pro hosta
Přát hodně zdraví není klišé. To, že spirální diagnostika pomůže na ztuhlý krk
a bolavé klouby jsme se dozvěděli v Křesle pro hosta. Pan Miroslav Zezulka nám
připravil zajímavou přednášku o našem
zdraví – o rehabilitaci a masážích a jejich
účincích na naše tělo.
Do dalšího Křesla pro hosta usedl Ing.
Jaromír Havránek. Začalo to sběrem, pak
jsme přešli ke kvašení, prošli jsme fermentací, čištěním a filtrací a nakonec jsme
vnímali unikátní spojení chutí a vůní.
Prostě vyprávění bylo o víně. Samozřejmě
také o tom jeho, které můžeme vyzkoušet
u něho ve sklípku.
Také letos se ze svých cest i k nám na
skok zastavil pan Ing. Jiří Homola. Listopadové Křeslo patřilo jemu, jeho zážitkům
a vyprávění. Zaujaly nás jako vždy krásné
snímky z přírodních rezervací, buddhistické chrámy, města, vesničky a samotný
život Vietnamců. Poutavé bylo promítání
videa. Pokud mu to zdravíčko dovolí, rádi
s ním budeme“ cestovat“ i v příštím roce.
Byla listopadová sobota.Většinu členů Klubu, ale i ostatní příznivce medu,
zaujala zajímavá přednáška MUDr. Jany
Hajduškové. Jaké typy medu máme, na
co všechno jsou prospěšné a zdravé, jak je
skladovat a užívat, kde nakupovat a co vše
obsahují a mnohem více jsme se dozvěděli ze zajímavého odborného vyprávění.
Den medu, který zajistili, připravili a zorganizovali včelaři místní organizace s jejím předsedou panem Třískou, se povedl.
Zajímavé vyprávění bylo doprovázeno
prodejní výstavou. Kupovala se medovi-
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senioři
na, svíčky, med, perníčky, propolis, keramika, prostě včelí produkty. Z kuchyňky
voněl guláš a popíjela se teplá medovina.
Posezení v Klubu s hudbou Krmelanka
je vždy oblíbené a pohodové.V kuchyňce
se opékaly chleby s vajíčkem a sýrem,
které provoněly celou místnost. Nejen, že
dobře voněly, ale i skvěle chutnaly.
Paní Alenka Musálková z Řepišť nám
zapůjčila krásné a zajímavé věci na
výstavku. Byla to keramika, přívěsky,
náušnice, obrazy- technika, abstrakce,
zahradní keramika, bižutérie, košíčky
z papíru, prostě krásná všehochuť lidové
tvorby, tvořivé práce a nápadů.
S radostí jsme přijali pozváni na pokrmášovou do Kozlovic, kde se nás nakonec
sešlo 16 členů. Do Paskova na „Vinobraní“, jsme dorazili v počtu desíti. Všude
bylo dobře a veselo.

Sport
Jediné sportovní akce, a to bowlingu, se
zúčastňují stálí členové, dvanáctičlenné
družstvo mužů a žen. Výhodou bowlingu
je skutečnost, že na nás neklade výrazné
fyzické omezení a díky rychlému střídání hráčů na dráze má hra napětí a spád.
Porovnáváme své průběžné výsledky
a aktuální bodové zisky. Sport je to pohodlný a bezpečný a díky skutečnosti, že se
jeho zápasy konají v krytých prostorech,
i nezávislý na případné nepřízni počasí,
je náš oblíbený.
A je tady Mikuláš s mikulášskou nadílkou. Mikuláš, čert a andílek těm hodným
přináší balíček cukroví.V programu hraje Krmelanka a svým vystoupením nás
obveselí „Trakař“ z Brušperka. Jsou mezi
námi hosté, které jsme pozvali z Kozlovic
a z Paskova. Vyzdobili jsme si klubovnu
na Vánoce a na Nový rok, abychom se
cítili dobře v příjemném prostředí. Na

30. prosince připravujeme sami sobě Silvestra s překvapením – s vlastním vystoupením.
V měsíci lednu 2016 budeme mít výroční schůzi Klubu seniorů, kde se zhodnotí výsledky naší celoroční práce. Pak na
únor připravíme večírek Klubu seniorů
a další aktivity, které budeme plánovat.

Poděkování
Na závěr roku chci poděkovat všem,
kteří se zapojují do aktivit, členům i výboru, kuchyňce, vedení kroniky, blahopřání
k narozeninám. Těm, kteří se zapojují do
různých akcí, jestli je to pečení, výstavka, výzdoba, zajišťování různých akcí,
ale i těm, kteří tady rádi chodí jen tak si
popovídat a přijít na jiné myšlenky.Členové Klubu přeji všem občanům svátky
klidu a pohody v kruhu rodiny a do roku
2016 hlavně pevné zdraví.
Zpracovala Svatava Hronová
foto: Michaela Trojanová
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hasiči

Z činnosti hasičů
Sportovní dění
Dvěmi posledními soutěžemi Beskydské ligy (BL) byl uzavřen soutěžní rok
2015. Výsledky ze Pstruží 12.9. s umístěním našich družstev. (M - 10. z družstev
BL/13. v pořadí soutěže/celkově 17 družstev zúčastněných, Ž - 5./6./10), a Fryčovic
19.9. (M – 8./12/26, Ž - nejlepší výkon
sezóny 2./2./13).
V celkovém pořadí skončili muži 10.
z 12 družstev, ženy na 7. pozici z 9-ti
a kat. +35 obsadila 6. místo ze sedmi
kolektivů, oproti předním družstvům je
u našeho větší zastoupení žen, stejně jako
u posledního Brušperku. Rovněž mladí
hasiči objeli zbylé soutěže MSL.
Oproti dospělým se alespoň družstvo
mladších dostalo výše na 10. místo z celkem 16. družstev, starším se už tak nedařilo a obsadili předposlední místo z 13
kolektivů.
Nový ročník celoroční soutěže pro MH
byl otevřen Závodem požárnické všestrannosti ve Frýdku-Místku 17.10.2015,
kde mladší získali 15. místo z 20 hlídek
a starší 20. místo z 24.

Zásahová jednotka
Zásahová jednotka se zabývala hlavně
technickou pomocí, jako čerpání vody,
řezání stromů ale byla účastna i při jednom větším požáru na okraji obce dne 15.
10. 2015.
„Operační středisko hasičů bylo o ohni
informováno krátce před osmou hodinou ranní. Na místo vyjela jednotka HZS
MSK ze stanice ve Frýdku-Místku, společně s ní čtyři jednotky dobrovolných hasičů – z obcí Paskov-Oprechtice, Paskov,
Krmelín a Brušperk.
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Při dojezdu hasičů stoupal ze zahrady
rodinného domku vysoký plamen a hustý dým a zprvu nebylo jasné, zda nehoří
také domek. Hasiči dostali oheň přízemní hospodářské budovy o půdorysu 5×4
metry pod kontrolu za tři minuty, zaměřili se na to, aby oheň nepřeskočil na rodinný domek, vzdálený jen několik metrů.
Z hospodářské budovy mj. včas vynesli
několik tlakových lahví.
Objekt byl uhašen velmi rychle. Před
devátou hodinou se už mohly první hasičské jednotky začít vracet na své základny.“ (zdroj. www.pozary.cz)
Situace s novým dopravním autem je
nyní ve fázi, kdy budou v prosinci 2015
dodána na HZS MSK, kde se bude ověřovat vybavení a provádět registrace. Termín předání byl předběžně stanoven na
únor roku 2016.
V minulém čísle jsme psali o Hasičském
domu (HD) z pohledu ohlašovny požárů.
Rada obce, na základě výběrového řízení, vybrala nového nájemce bytu v HD,
p Roberta Staňka. Věřme v jeho spolehlivé vykonávání správce HD a funkce
domovníka jak ku prospěchu zásahové
jednotky, tak Sboru dobrovolných hasičů
i ostatních organizací a občanů využívajících prostory HD.

Spolkový život a 120. výročí
založení SDH
V pátek 27. 11. jsme ve spolupráci
s Unií rodičů při ZŠ připravili 4. rozsvícení vánočního stromu obce Krmelín.
Výroční valná hromada 12. 12. 2015
uzavře tento rok a na začátku příštího
vstoupíme do roku slavnostního, v němž
oslavíme 120. výročí sboru od svého
založení.
První lednovou sobotu si tradičně výšlápneme Lysou horu. Hasičský ples má

Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2015

hasiči
pevně stanovený termín v sobotu 6. února 2016. Kromě stavění máje a pohárových soutěží MSL MH a BL připravujeme
v letních měsících Hasičskou slavnost
na hřišti s večerním programem skupiny
HEC.

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

Foto Tomáš Lach
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informace

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Provoz územních pracovišť Finančního úřadu
pro Moravskoslezský kraj v závěru roku
Finanční úřad pro Moravskoslezský
kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že
posledním dnem pro příjem hotovosti
v daňových pokladnách bude středa 16.
prosince 2015. V tento den je letos naposledy možno platit na daňových pokladnách na těchto adresách:

Všechny informace k placení daní,
k provozu územních pracovišť finančních
úřadů v závěru roku i k elektronickým
podáním pro Finanční správu ČR jsou
zveřejněny také na internetových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz.
Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí

Územní pracoviště

adresa územního pracoviště

Ostrava I

Jurečkova 940/2, 700 39 Ostrava 1

Ostrava II

Horní 1619/63, 700 30 Ostrava-Jih

Ostrava III

Opavská 6177/74A, 708 13 Ostrava-Poruba

v Opavě

Masarykova tř. 310/2, 746 01 Opava

v Bruntále

Ruská 1870/3, 792 01 Bruntál

v Novém Jičíně

Svatopluka Čecha 2027/47, 741 01 Nový Jičín

ve Frýdku-Místku

Na Poříčí 3208, 738 01 Frýdek-Místek

v Karviné

Fryštátská 89/2, 733 01 Karviná

Daňové pokladny se počínaje dnem 17.
prosince uzavřou a budou opět otevřeny
až v pondělí 4. ledna 2016.
Ve dnech, kdy budou daňové pokladny
uzavřeny, lze daň nadále uhradit bezhotovostním převodem z bankovního účtu
nebo poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty.
Ve čtvrtek 31. prosince 2015 budou
podatelny výše uvedených územních pracovišť a podatelna Finančního úřadu pro
Moravskoslezský kraj v provozu do 13:30
hodin. Jiné podatelny územních pracovišť
Finančního úřadu pro Moravskoslezský
kraj v provozu nebudou.
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Provoz Územního pracoviště FÚ
ve Frýdku-Místku v závěru roku
Pokladna pro výběr daní v hotovosti:
posledním dnem pro příjem hotovosti
v daňové pokladně bude středa 16. prosince 2015. Daňová pokladna se počínaje
dnem 17. prosince uzavře a bude opět otevřena až v pondělí 4. ledna 2016.
Provoz podatelny Územního pracoviště dne 31.12.2015: Ve čtvrtek 31. prosince 2015 bude podatelna ÚzP ve FrýdkuMístku a taktéž podatelna Finančního
úřadu pro Moravskoslezský kraj v Ostravě v provozu jen do 13:30 hodin.
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Informace pro
občany České
republiky

ve dnech středa 23. 12. 2015, středa 30.
12. 2015 a čtvrtek 31. 12. 2015 Magistrát
města Frýdku-Místku pro veřejnost uzavřen.

Odstávka systému
pro nabírání žádostí
a předávání Občanských
průkazů a cestovních
dokladů
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních
dokladech bude ve dnech 24. prosince
2015 až 31. prosince 2015 odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a
jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují
odstávku systému občanského průkazu .
Podávat žádosti o vydání a cestovního
pasu a předávat vyrobené doklady bude
možné na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze
na úřadech městských částí nejpozději do
23. 12. 2015 včetně
V době odstávky bude možné požádat
o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti
jeden měsíc, za jehož vydání nebude
vybírán správní poplatek.

Oznámení Magistrátu
města Frýdku-Místku
V době od 24. 12. 2015 do 31. 12. 2015
nebude z důvodu celostátní odstávky
systému CDBP možné nabírat žádosti
o občanské průkazy a cestovní pasy ani
vyhotovené doklady předávat. Infomační
leták viz. níže
Z provozně technických důvodů bude

Na našem úřadu tedy nebude možné
podávat žádosti o e-OP/e-pasy ani předávat vyhotovené doklady už od středy 23.
12. 2015 až do konce roku 2015. Budeteli mít jakékoliv dotazy ohledně odstávky
či vydání „dočasného“ OP s platností na
1 měsíc (k vydání toho dokladu je nutné
doložit 2 ks tzv. „dokladových“ fotografií
o rozměru 3,5 cm x 4,5 cm), prosím, volejte mi nebo pište.
Jana Tlučková
vedoucí oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů odbor
vnitřních věcí, Magistrát města Frýdku-Místku, tel. 558 609 455, e-mail: tluckova.jana@
frydekmistek.cz

Komise pro kulturu,
školství a sport

informuje
Připravili jsme pro Vás sadu dvou
nových pohlednic Krmelína. První
pohlednice by měly být k dispozici
na OÚ, v budoucnu možná na více
prodejních místech, o kterých Vás
budeme informovat na webových
stránkách obce i ve zpravodaji.
Další sada vznikne z Fotosoutěže,
které se jak doufáme zúčastníte.

Ing. Yveta Kovalčíková
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rozhovor

Otázky pro radního

Petra Šperlína
V poslední době jsme stále častěji svědky, že sběrná místa na tříděný odpad jsou
neustále plná. Naskýtá se otázka, jestli
obec bude na tuto situaci reagovat a přidá
více kontejnerů, případně, zdali je bude
častěji nechávat vyvážet?
Kontejnery na separovaný odpad
bývají občas přeplněny taky vinou těch,
kteří odpad do kontejneru ukládají bez
předchozího zmenšení objemu. PET láhve jsou neslisované, papírové krabice
v původním tvaru. Kontejnery tak obsahují vzduch a ne odpad. Zvětšovat počet
kontejnerů není řešením, neboť jsou omezeny prostory pro jejich uložení. Papír
se odváží každý pátek, plasty v úterý
a pátek. V těchto dnech se odváží odpad
postupně z více obcí, není možné zajistit
odvoz samostatně jen z Krmelína.
Kdo kontroluje, zda byly kontejnery
opravdu vyvezeny, protože byly zaznamenány případy, kdy v době, kdy měl být
odpad podle harmonogramu vyvezen, se
tak nestalo?
Pracovníci obce provádějí pravidelně
úklid a kontrolu kontejnerů po jejich
vyprázdnění.
Častou otázkou a zároveň požadavkem
a potřebou občanů je zřízení sběrného
dvora, případně obecních kontejnerů na
bioodpad. Dobré zkušenosti z této oblasti mají některé okolní obce, které využily
dotace na zakoupení kontejnerů, kompostérů, ale i techniky, která s tím souvisí. Bude realizovat obec rozšíření těchto
služeb pro naše občany?
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Obec zatím neplánuje zřízení sběrného
dvora - dosud se nenašel vhodný pozemek a jeho provoz je finančně náročný.
Systém odvozu bioodpadu pomocí popelnice je již zažitý a pro občany nejpohodlnější. Volně přístupný kontejner na
bioodpad nemůže být po zkušenostech
ponechán bez dozoru – byl by znečištěn
jiným odpadem.
Zastupitelstvo obce letos schválilo
hned několik nových obecních vyhlášek.
Jak jsou tyto vyhlášky ze strany občanů plněny a jak mají občané postupovat
v případě, že je některá z vyhlášek porušována? Na koho se mohou obrátit se
stížností, případně o radu?
Ten občan, který zjistí porušení obecně
závazné vyhlášky tuto skutečnost nahlásí
Policii ČR, oddělení v Brušperku, která
sepíše protokol o této události a následně
zašle na Magistrát města Frýdku-Místku,
odbor vnitřních věcí, přestupkové oddělení.
Naše obec je členem Sdružení měst
a obcí povodí Ondřejnice (SMOPO).
Jak se Krmelín – zastupitelstvo i občané, máme možnost aktivně zapojit do
akcí SMOPO? Jak je možné spolupráci
se SMOPO rozšířit ve prospěch občanů
Krmelína?
Občané se mohou zúčastnit sportovních popřípadě kulturních akcí pořádaných členskou obcí SMOPO s tím, že
akce je určena pro všechny obce sdružení.
Záleží jen na zájmu zúčastnit se.
Bude obec akční a nebude se bát zintenzivnit a zpružnit komunikaci s krme-

Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2015

rozhovor
línskými občany formou například SMS,
e-mailů nebo zveřejněním rozhlasového
vysílání na webových stránkách obce?
Byl by to zcela jistě krok kupředu pro
získání oboustranných informací i řešení
komplikací či realizaci nápadů a námětů.
O dění v obci jsou občané informování
na webových stránkách obce, tuto informaci lze rozšířit o zveřejňování textu hlášení v místním rozhlase.
Otázky kladly Táňa Trojanová
a Ing. Yveta Kovalčíková na podněty občanů

Komise pro
kulturu, školství
a sport
vyhlašuje
fotografickou
soutěž

Ukliďme Česko
neboli Krmelín
Akce Ukliďme Česko je určena všem,
komu vadí černé skládky a nepořádek
v přírodě, městech a obcích, ale především mají chuť s tím něco udělat. Jejím
cílem je zbavit česká města, vesnice
a přírodu volně odhozeného nepořádku a černých skládek. Zároveň upozornit na dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek a přispět tím
k prevenci jejich vzniku do budoucna.
Cílem akce je zaangažovat co možná
největší počet dobrovolníků a s jejich
pomocí zmapovat a uklidit co nejvíce
odpadků z naší vesnice a přírody.

Podělte se s ostatními o své
fotografické snímky z naší obce.
Zašlete nám Vaše fotky z Krmelína
a okolí na adresu

Postup pro ohlášení skládky je jednoduchý - každý, kdo ji najde a má
po ruce chytrý telefon, si může za pár
vteřin zdarma stáhnout aplikaci ZmapujTo. S její pomocí pak do interaktivní mapy označí, kdy, kde a jak velkou
skládku našel, případně ji nahlásí na
obec.
I vy se můžete zapojit do této buď
organizovaně, nebo i samostatně.

krmelinskyzpravodaj@seznam.cz
Můžete se tak podílet na tvorbě
pohlednic, kalendáře a jiných
propagačních materiálů obce
Krmelína.
Bližší informace najdete na stránkách obce www.krmelin.cz

Ukliďme česko
3. ročník Ukliďme Česko společně
v jeden den se uskuteční

16. 4. 2016
Pojďme se připojit a Ukliďme společně Krmelín!!!
Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2015
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informace policie

Pozor na
podvodníky!
Policií ČR je evidováno zvýšení majetkové trestné činnosti na seniorech, konkrétně krádeže a podvody pod smyšlenou
legendou. Přestože tato trestná činnost
patří již několik let k prioritám Policie
České republiky a probíhají různá preventivní opatření, nedochází k zásadnímu poklesu. Z dosavadních zkušeností
a vyhodnocením poznatků je zjišťováno,
že této trestné činnosti se dopouští jednak
jednotlivci, ale zejména organizované skupiny z České republiky, ale i ze zahraničí,
např. ze Slovenska a Polska.
Pachatelé si počínají velmi sofistikovaně, účelově si vybírají seniory jako své
oběti, senior je pro ně snadno napadnutelná oběť. Pro znesnadnění činnosti policie ve zjišťování jejich totožnosti a následném pátrání a dokazování trestné činnosti
využívají různé prostředky a metody
(paruky, změna oblečení). Specifikou
podvodné trestné činnosti je využívání
legend – záminek. Účelem používání těchto legend je získání důvěry seniora, který
poté z neopatrnosti pachatelům umožní
vstup do svého obydlí. V mnoha případech senior komunikuje pouze s jedním
pachatelem, který nepozorovaně umožní
vstup dalším osobám, které bez vědomí
seniora prohledávají jeho byt či dům.

A nyní několik nejčastěji
používaných legend:
Služby - fiktivní kontroly plynu, vody,
elektřiny, různé opravy apod.
Příjmy – finančně „výhodné“ nabídky,
přeplatky služeb, výhry v soutěžích,
příspěvky různých institucí
Příbuzní – pachatelé si často vytipováva-
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jí své oběti z řad seniorů za pomoci
telefonních seznamů pevných linek
a to na základě v dnešní době méně
používaných křestních jmen (Anastázie, Alžběta apod.). Pachatel v telefonu
předstírá, že je vnuk nebo příbuzný
v tíživé situaci, pošle svého kamaráda
pro finanční hotovost.
Deky – nabídka prodeje vlněných dek,
často jako součásti zdravotního pojištění, pachatelé po odvedení pozornosti
oběti odcizí finanční hotovost.

Jak se vyhnout podvodu
nebo krádeži:
• Nedůvěřujte neznámým lidem, nikdy
neotevírejte dveře, nevíte-li, kdo je
za nimi. *Pořiďte si panoramatické
kukátko, nebo bezpečnostní řetízek na
dveře, což Vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout.
• Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či
jiných služeb – nechte si předložit
jeho průkaz a případně zavolejte na
patřičný úřad nebo instituci – v případě jakýchkoliv pochybností trvejte na
tom, že o nabízenou službu nestojíte.
• Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí a výhodných koupí –
v naprosté většině jde o podvod. Nedejte podvodníkům šanci chvilkovou
neopatrností připravit Vás o mnohdy
celoživotní úspory!!!

Důležité pokyny na závěr:
• Důležitá telefonní čísla (policie,
záchranná služba, hasiči) mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co
nejrychleji přivolat pomoc. V případě
spáchání podvodné trestné činnosti
bezodkladně oznamte na linku tísňového volání 158. Zapište si podrobné
informace: 1. Vzhled pachatele, 2. Čas
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události, 3. Údaje k vozidlu. Nechte vše
v původním stavu pro zajištění případných stop: neuklízet, ničím nemanipulovat, nevyhazovat věci, které pachatel
zanechal, držel v ruce apod.
npor. Mgr. Kamil Václavík
Vedoucí oddělení OOP Brušperk

PRÁ–SKÁ–NÍ
Již 7. ročník krmelínského Prá–ská–ní
padl na pátek 13. listopadu. Výtěžek měl
být věnován na dresy mladých hasičů
a sokolů z Krmelína. Nevím, co způsobilo
tak nízkou účast (přišlo 61 platících návštěvníků), jestli to bylo to magické datum,
nebo jen nezájem podpořit tuto akci.
V každém případě je jasné, že částka
potřebná na výrobu dresů se nevybrala.
Nic méně ti, kteří se zúčastnili, se dobře bavili, a i přes to bude rozděleno mezi
mladé sokoly a hasiče částka 5 000 Kč, za
což můžeme děkovat hlavně sponzorům
a těmi byli:
manželé Bočkovi, Michalcovi, Kovalčíkovi, pan Kokeš Autodoprava Nová
Bělá a Martin Balcar, organizátor akce.
Nesmím zapomenout poděkovat i dvěma
pánům („Sokolník“ a „Bejk“), co vybírali
vstupné.
Yveta Kovalčíková

skauti. Svítilo sluníčko, a tak jsme čekali
alespoň na setmění a čas si krátili soutěžemi a hrami.
V momentě, kdy se jen trochu setmělo, začaly první příšery procházet lesem
a užívaly si to strašidelné napětí. V době,
kdy prošla poslední strašidla, už byla
opravdová tma a průvod se vydal na cestu směrem k hřišti TJ Sokol Krmelín. Tam
bylo jako vždy zázemí pro občerstvení,
rejdění a hry.
Skauti letos zapracovali na kostýmech
a z některých šla opravdu hrůza. Stezka
odvahy byla dobře připravená a za pomoc
při této akci jim moc děkujeme.
Děkujeme i TJ Sokol Krmelín, která
opět poskytla zdarma zázemí na hřišti a samozřejmě rodičům z UR a jejich
rodinným příslušníkům za obětavou
pomoc při organizaci akce.
Za UR při ZŠ Krmelín Yveta Kovalčíková

Rej duchů
Letošní rej duchů jsme na přání některých dětí i rodičů znovu uspořádali na
Krmelínském kopci.
Bohužel při plánování termínu nikomu
nedošlo, že ještě nebude posunutý letní
čas, a tak sraz v 17 hodin byl trochu nedomyšlený.
Přišlo opravdu mnoho příšer a ty byly
nedočkavé, zúčastnit se stezky odvahy,
kterou si pro ně připravili krmelínští

Foto: Yveta Kovalčíková
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Tři králové
v Krmelíně
2. a 3. 1. 2016
Jako každý rok proběhne Tříkrálová
sbírka také v naší obci. Skupinky králů
se vydají do ulic Krmelína v sobotu 2. 1.
a v neděli 3. 1. 2016 v odpoledních hodinách.
Děkujeme všem, kteří koledníky přijmou a tuto sbírku podpoří.
Lenka Staňková

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 2016 bude v rámci Ostravy a okolních
měst a obcí probíhat ve dnech 1. – 14. ledna 2016. Charita Ostrava se této tradiční veřejné sbírky zúčastní ve spolupráci
s partnerskou Charitou sv. Alexandra.
Z finančních příspěvků dárců jsou
tradičně podporovány lokální sociální
a zdravotní služby poskytované lidem
v nouzi – ohroženým dětem, lidem se
zdravotním hendikepem, seniorům,
lidem v závěru života, lidem bez domova. Část výtěžku sbírky je využíván také
na aktivity regionálního, republikového
a zahraničního charakteru. Konkrétně
budou z prostředků Tříkrálové sbírky
2016 v Ostravě podpořeny tyto projekty:
• Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské
službě sv. Kryštofa
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• Podpora seniorů v pečovatelské službě
Matky Terezy
• Podpora seniorů a lidí bez domova nákup materiálu pro aktivizační terapie
• Přímá hmotná humanitární pomoc pro
lidi v obtížné životní situaci
• Dofinancování rekonstrukce prostor
pro sociální rehabilitaci lidí ohrožených
sociálním vyloučením v charitním středisku sv. Lucie-startovací byty
• Podpora ohrožených dětí a mládeže
v nízkoprahovém Charitním středisku
Michala Magone - vybudování základny pro táborové aktivity
• Podpora osob se zdravotním
postižením, vybavenost chráněných
dílen Charity sv. Alexandra
Z Tříkrálové sbírky podporované aktivity Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra jsou dlouhodobě ztrátové nebo se
nedaří nalézt finanční zdroje pro jejich
uskutečnění či potřebný rozvoj. Obracíme
se proto na Vás, vážení občané, s žádostí
o pomoc při této celorepublikové sbírkové akci, pořádané na pomoc těm, kteří to
nejvíce potřebují. Poznávacím znamením
Tříkrálové sbírky jsou koledníci, skupinky tří králů. Charitní koledníky budeme
v Ostravě a přilehlých obcích potkávat
v prvních dvou lednových týdnech roku
2016. Charitní koledníci jsou vybaveni
plastovými pokladničkami označenými červenobílým logem Charity Česká
republika zapečetěnými ostravským
magistrátem. Vedoucí skupinky je starší
patnácti let a disponuje průkazkou/plnou
mocí k nakládání s pokladničkou.
V Tříkrálové sbírce 2015 se v Ostravě
a okolí vykoledovalo 1 455 769 Kč. Finan-
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informace
ce byly využity v průběhu letošního roku
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.
charita.cz/dobrovolnici/trikralova-sbirkacharita-ostrava/.
Pořadatelem Tříkrálové sbírky 2016 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 bude
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 občanům, dárcům,
koledníkům, úřadům a společenstvím,
kteří se budou jakýmkoli způsobem podílet na realizace Tříkrálové sbírky 2016.
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

Hodláte ušetřit za plyn
a elekřinu až 38%
Obec Krmelín uspořádá v měsící lednu
2016 pro své občany ve spolupráci se
společností eCENTRE a.s. jedinečnou
možnost, jak může každá domácnost
ušetřit až 38% na platbách za plyn a elektřinu.
Společnost eCENTRE a.s. spolupracuje s obcí Krmelín již řadu let a zajišťuje
formou elektronické aukce výběr nejlevnějšího dodavatele. Po dohodě s panem
starostou, Ing. Václavem Zezulkou bude
tato možnost nabídnuta také všem občanům Krmelína.
Kde:
v prostorách obecního úřadu
Kdy:
6. ledna 2016
od 15:00 do 17:30
13. ledna 2016 od 15:00 do 17:30
27. ledna 2016 od 15:00 do 18:00
Co si vzít sebou:
- poslední roční vyúčtování za elektřinu
- poslední roční vyúčtování za plyn
- stávající smlouvy s dodavateli
Co se na místě dozvíte:
- jakou úsporu na elektřinu a plyn můžet
získat
- jméno nového dodavatele
- garantovanou cenu
- jasné a jednoduché podmínky
V Opavě jsme v říjnu ušetřili domácnostem na elektřině 31% a na plynu 38%.
Rádi pomůžeme také Vám.
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Vítání občánků
a výročí svateb
Díky vám, občanům, se nám v obci
nadále daří zachovat příjemnou letitou
tradici, a to vítání našich nejmenších
dětí do svazku obce. Děkujeme za přízeň

40

všem rodičům, kteří ohlásili tuto radostnou rodinnou událost zdejšímu úřadu
a umožnili tak zástupcům obce připravit
pro dvacet našich nejmenších dětí a jejich
rodinné příslušníky příjemné jarní a podzimní slavnostní nedělní setkání v obecním domě.
Taktéž děkujeme rodinám za vstřícnost a za oznámení výročí svateb svých
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nejbližších, členové komise pro občanské
záležitosti tak mohli popřát třem našim
manželským párům k významným výročím jejich společného života.
Naše žádost vám, občanům, o ohlášení
těchto rodinných událostí obecnímu úřa-

du zůstává i nadále v platnosti a předem
děkujeme všem, kteří se chtějí o svá jubilea podělit. Bližší informace naleznete na
webových stránkách obce Krmelín, případně v kanceláři obecního úřadu.
Hana Plačková
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Dotace
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu zdroje vytápění v
rodinných domech.
Moravskoslezský kraj vyhlásí výzvu k
předkládání žádostí – předpokládaný termín zveřejnění výzvy - 18. prosince 2015
a příjmu žádostí - od 1. února do 29. dubna 2016.
Formulář žádosti o dotaci na výměnu kotle teprve bude k dispozici v sekci
DOKUMENTY KE STAŽENÍ.
Žadatelé o dotaci buď:
1) počkají na vyhlášení výzvy k předkládání žádostí (cca prosinec 2015)
a následně po jejím schválení provedou výměnu kotle, doloží faktury za
nákup/instalaci a ty jim poté budou (v
příslušné výši) proplaceny.
2) nebo provedou výměnu kotle již nyní,
poté předloží žádost o dotaci a po jejím
schválení a doložení všech dokladů jim
budou (v příslušné výši) proplaceny.

Samotnou výměnu kotle je možné provádět již od 15. 7. 2015 (nejpozději však do 15.9.2016).
V kombinaci s výměnou kotle lze také
realizovat také instalaci solárně-termické soustavy a také technická opatření
vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu tzv. „mikro“ energetická opatření (pokud dům nesplňuje
energetickou náročnost „C“ nebo není k
tomu účelu zažádáno o dotaci v programu
Nová zelená úsporám).
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Seznam „mikro“
energetických opatření:
• Zateplení střechy nebo půdních prostor
• Zateplení stropu sklepních prostor
nebo podlahy
• Dílčí zateplení dalších konstrukcí
(např. severní fasáda apod.)
• Oprava fasády, např. prasklin a dalších
poruch fasády – eliminace tepelných
mostů
• Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např.
zádveří)
• Dílčí výměna oken
• Výměna vstupních a balkonových
dveří
• Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
• Výměna zasklení starších oken za
izolační dvojskla

POZOR:
Realizací „mikro-energetických opatření“ NEMUSÍ dojít ke snížení energetické náročnosti domu na úroveň „C“
- úsporná, jde pouze o opatření menšího rozsahu vedoucí ke snížení celkové
náročnosti budovy.
Pokud budou realizována „mikroenergetická opatření“ doloží žadatel
spolu s fakturou (je možné realizovat i svépomocí, potom je možné uplatnit náklady na
nákup materiálu) fotodokumentaci jeho
provedení. Společně se žádostí o dotaci
se předkládá i fotodokumentace části
domu, na které bude „mikro-energetické
opatření“ provedeno.
Příjemcem podpory mohou být pouze
fyzické osoby.

Předmětem podpory BUDE
výměna stávajícího zdroje

Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2015

informace
tepla na pevná paliva s ručním
přikládáním za:
• Kotel na pevná paliva
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)
• Kotel na biomasu
• Plynový kondenzační kotel
• Tepelné čerpadlo

K žádosti o dotaci
je nutno přiložit:
• fotodokumentaci ještě napojeného
stávajícího kotle na otopnou soustavu
a komínové těleso
• fotodokumentaci části domu, na které
bude provedeno „mikro-energetické
opatření“.
Po schválení dotace bude nutno k vyúčtování (předložení faktur k proplacení)
doložit:
• fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle. Znehodnocení
může být provedeno např. proražením
litinových článků kotle, prořezáním
plášťů kotle, rozřezáním kotle apod.
• fotodokumentaci části domu, na které
bylo provedeno „mikro-energetické
opatření“. Doporučuje se také vyhotovení fotografie z průběhu realizace
„mikro-energetického opatření
• doklad o likvidaci kotle (vzor formuláře je k dispozici v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ).
Zde je uveden seznam výrobků a technologií, které bude možné pořídit místo
starého kotle na tuhá paliva s ručním
přikládáním v rámci kotlíkových dotací.
Tento seznam je pravidelně aktualizován
a je zveřejněn zde: https://www.-sfzp.cz/
sekce/815/kotlikove-dotace/

Předmětem podpory NEBUDE:
• Výměna stávajícího starého plynové-

ho kotle (musí dojít k výměně starého
kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
• Výměna stávajících kamen
• Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
• Výměna stávajícího kotle, které byl
podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám a společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a kraji.
Výše podpory (částka dotace) se vypočte z celkových způsobilých výdajů vynaložených na výměnu kotle. Tyto celkové výdaje mohou dosáhnout částky až
150.000,- Kč, z čehož výdaje na „mikro“
energetická opatření mohou dosáhnout
maximální výše až 20.000,- Kč.
Za způsobilé výdaje budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a
služby bezprostředně související s realizací:
• kotle na pevná paliva
• plynového kondenzačního kotle
• tepelného čerpadla
• solární termické soustavy
• nové otopné soustavy nebo úpravou
stávající otopné soustavy včetně instalace akumulační nádoby
• dále pak náklady na zkoušky a testy
související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání
• náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je
prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti,
tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ pro ukazatel celkové
dodané energie nebo celkové primární
neobnovitelné energie nebo průměrného součinitele prostupu tepla
• náklady na projektovou dokumentaci
(není podmínkou)
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• služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného „mikro“ energetického opatření
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací „mikro“energetických
opatření (i v případě realizace svépomocí – uznatelným nákladem budou
náklady na pořízení materiálu).
Procentní míra podpory (část, která
bude žadateli o dotaci proplacena)
je odvozena od typu nového
zdroje vytápění a to následujícím
způsobem:
• 70% celkových způsobilých výdajů v
případě pořízení kotle pouze na uhlí
• 75% celkových způsobilých výdajů v
případě pořízení kombinovaného kotle na uhlí + biomasu nebo plynového
kondenzačního kotle
• 80% celkových způsobilých výdajů v
případě pořízení kotle pouze na biomasu (peletky, štěpka, dřevěná polena,...) nebo tepelného čerpadla
Tato podpora může být zvýšena o 5 % v
případě, že bude výměna kotle realizována v obci/městě, která byla Střednědobou
strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR
označena jako prioritní území. Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto bonusu je uveden zde: http://www.
opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty.
Krmelín patří do prioritního území, proto
občané mohou čerpat +5% k dotaci
Moravskoslezský kraj dále plánuje přispět všem úspěšným žadatelům o dotaci
dalšími 5 %, i zde mohou občané krmelína využít +5% dotace z ms kraje
Dalším možným způsobem, jak snížit
míru vlastních prostředků domácností
na výměnu kotle je případný příspěvek
obce.
Všechny uvedené výše podpory se sčí-
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tají. Základní podmínky podpory pro
fyzické osoby:
Podpora na výměnu zdroje tepla bude
poskytována pouze v rodinném domě,
který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde (stačí aby byla splněna
pouze jedna z níže uvedených možností):
• Současně s výměnou kotle bude provedeno alespoň jedno „mikro“ energetické opatření
• Nebo došlo již dříve se ke snížení energetické náročnosti budovy na úroveň
„C“ – úsporná
• Nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické
náročnosti budovy zažádáno v programu Nová zelená úsporám po 22.10.2015
(bude doloženo kopií žádosti do NZÚ
vč. potvrzení o podání žádosti).
Na adrese http://www.mpo-enex.
cz/experti/expertlist.aspx je uveřejněn
odkaz na Seznam energetických specialistů, kteří mohou posoudit vhodnost
„mikro“ energetických opatření. Dále
doporučujeme pozvat energetického
specialistu ještě před samotnou realizací
výměny kotle.

Kontakty KÚ MSK:
www.lokalni-topeniste.cz
Kontaktní telefon –
„kotlíková linka“ 595 622 355
E-mail: kotliky@msk.cz

inzerce
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energetický specialista
vydávání průkazů k dotacím
Ing. Šárka Jakubková, Ph.D.
tel.: 737 737 845
Krmelín, Na Rybníčku 465
e-mail: akras.pavlic@seznam.cz
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Vliv lokálních topenišť
V MS kraji je necelých 56 tisíc topenišť
na tuhá paliva, jde o největší hustotu
v republice.
Na rozdíl od průmyslových zdrojů
domácí komíny vypouštějí škodliviny
v malé výšce nad terénem, přímo „pod
nos“.
Jeden komín vyprodukuje až 250 kilogramů prachu ročně. Dále jedovaté polyaromáty, oxid siřičitý či těžké kovy. Opravdu chceme dýchat takový vzduch?
Nejcitlivější skupinou jsou naše děti,
ale také lidé, kteří trpí nějakým chronickým onemocněním, starší lidé, jejichž
organismus nemá tolik síly bránit se vnějším vlivům. Škodliviny vzniklé špatným
topením mohou dráždit dýchací cesty
a sliznice, způsobit záněty plic, průdušek, spojivek. Mohou být karcinogenní, či
mutogenní, přispívat ke vzniku kyselých
dešťů, poškozování ozónové vrstvy Země
a podobně.

To je dost důvodů, abychom se zamysleli nad tím, co do kotle v domě vlastně
dáváme. Za naše zdraví to stojí, nebo ne?
Vláda připravuje opatření, že ten kdo
v kamnech pálí například odpadky
a zamořuje tak vzduch, bude muset od
roku 2017 do svého domu vpustit kontrolory, aby mohli třeba z popela nasbírat
důkazy, že se topí zakázaným palivem.
Pakliže jim kontrolu kotle či kamen znemožní, čeká je až padesátitisícová pokuta. Od roku 2022 by neměly být kotle na
tuhá paliva, které nebudou splňovat alespoň třídu 3. Kotle a kamna třídy 0, 1 a 2
nebude dovoleno používat
Od letošního roku jsou k dispozici další
kotlíkové dotace od státu ale i kraje, na
výměnu nekvalitních topenišť. Pokud
možno, využijte těchto dotací.
Pokud dotaci z jakéhokoliv důvodu
nevyužijete, prosím, abyste nepálili v kotlích a kamnech to, co do nich nepatří!!!
Ing. Yveta Kovalčíková

Foto Yveta Kovalčíková
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Terminál Dubina
Změny příměstských linek
od 13. 12. 2015
Od 13. prosince 2015 dojde zároveň
se zprovozněním přestupního terminálu
Dubina v Ostravě k významným změnám
v provozu příměstských linek ze směru od Brušperku a Mošnova do Ostravy.
Cílem projektu je především zefektivnění
dopravní obsluhy této oblasti – odstranění
nadbytečných spojů souběžných s jinými
spoji, odstranění linek s malým počtem
spojů a nízkým vytížením a zavedení
nových spojů v časech a směrech, kde je
dnes cestující postrádají. Zrušené linky
jsou však vždy nahrazeny spoji jiných
linek či přestupem mezi nimi tak, aby se
cestující dostal do cíle své cesty přibližně
ve stejném čase jako dnes. Sjednocením
tras spojů a zavedením taktové dopravy dojde také ke zpravidelnění nabídky
spojů v uvedených relacích, což umožní
také snadnější zapamatovatelnost odjezdů a vytvoření návazností mezi linkami.
Cílem je vytvořit systém pro cestující
přehlednější a nabízející díky přestupům
více možností dopravních spojení než je
k dispozici dnes.

Základním novým přestupním bodem,
který nový systém cestujícím nabízí, je
terminál Dubina
Linky z uvedené oblasti do Ostravy
budou nově projíždět tímto terminálem
a méně vytížené spoje zde budou ukončeny, neboť tramvajová doprava je kapacitně
dokáže plně nahradit. Terminál nabídne
pohodlný bezbariérový přestup z autobusů na tramvaje. Po výstupu z autobusu se
cestující ocitnou přímo na nástupní zastávce tramvají, nabízejících dopravu v těchto
směrech:
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směr centrum (po Místecké) linky 1 a 10
• v souhrnném intervalu ve špičce cca
5 min., v pracovní dny dopoledne 10
min. a večer a o víkendech 20 min.
• směr Vítkovice a Mariánské Hory linky 3 a 12
• v souhrnném průměrném intervalu
v pracovní dny (mimo večera) cca 5
min. a večer a o víkendech cca 10 min.
• směr Svinov a Poruba linka 17
• v intervalu v pracovní dny (mimo večera) 10 min. a večer a o víkendech 20
min.
• směr Zábřeh a Výškovice linka 15
• v intervalu ve špičce 10 min. a mimo
špičku 20 min.
Na novou zastávku uvnitř terminálu
budou zajíždět i autobusové linky č. 26,
55 a 59 ve směru ze Staré Bělé.
V opačném směru bude velkou výhodou pro cestující, že každý spoj z Ostravy
bude buď veden přímo z tohoto terminálu, nebo bude mít přípoj ze spoje vedeného z terminálu. Prakticky to znamená, že
cestující bez znalosti jízdního řádu bude
mít jistotu, že když přijede do terminálu
Dubina, tak se do své obce dostane vždy
prvním možným spojem. Při čekání na
svůj spoj může cestující využít zázemí
přilehlého hypermarketu.
Na výši dlouhodobého jízdného nemá
přestup v terminálu žádný vliv. U cestujících z obcí Krmelín, Stará Ves n. O.
a Brušperk se cena jednotlivého jízdného
převážně nemění. Všichni cestující včetně cestujících z ostatních obcí mohou pro
platbu jednotlivého jízdného využít čipovou kartu ODISka, s níž mohou v terminálu Dubina využít zvýhodněný přestup
na prostředky MHD. Ti cestující, kteří
již dnes přestupují na tramvaje (např. do
centra města či Mariánských Hor), budou
mít navíc cestování levnější.
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Nový systém však nabídne i další
nové obousměrné přestupní
návaznosti:
• V Brušperku, střed bude možný vzájemný přestup mezi linkami jedoucími
přes Hrabůvku a po Místecké (371),
přes průmyslovou zónu Hrabová (372)
nebo do Svinova (374) a linkami jedoucími po ulici Ruské přes Vítkovice (373,
376 a 378).
• V Krmelíně, u lesa mezi linkami od
Staré Vsi n. O. a Petřvaldu (641 nebo
670) s linkou 372 do průmyslové zóny
Hrabová.
• Ve Staré Vsi n. O., pošta mezi linkou
379 od Petřvaldíku s linkou 374 do Svinova.
• Na zastávce Dřevoprodej mezi linkou
372 od Hukvald a Brušperku na linku
62 k závodu ArcelorMittal Ostrava.

•
•

Změny na jednotlivých linkách
• 333 Ostrava – Mošnov
Linka slouží svému původnímu účelu,
tedy spojení města s letištěm. Všechny
spoje jsou nadále vedeny celou trasou až do centra města. Linka je nově
obousměrně vedena přes terminál
Dubina, vynechá tak ve směru do Mošnova dnešní zastávku Ostrava, Dubina
ležící v sídlišti Dubina na ulici Horní.
• 370 Ostrava – Krmelín – Paskov –
Řepiště
Linka slouží pro spojení města Paskov
a místní části Oprechtice s terminálem
Dubina a železniční stanicí Paskov.
Nově jsou všechny spoje prodlouženy
na zastávku Řepiště, U Kříže, kde získají cestující nově návaznosti na další
autobusové linky.
Na lince je mírně posílen provoz.
Důvodem je jednak náhrada autobu-

•

•

•

sové linky č. 375 a jednak požadavky
obcí na zavedení nových spojů.
371 Ostrava – Brušperk – Hukvaldy
372 Ostrava – Brušperk – Hukvaldy
– Kozlovice
Spoje linky č. 371 vedené v současné době do Kozlovic jsou označeny
nově jako linka č. 372 a jsou vedeny
v dnešní trase přes průmyslovou zónu
Hrabová, zatímco linka č. 371 přes terminál Dubina a zastávku Poliklinika.
Všechny spoje linky č. 372 v pracovní
dny a vybrané spoje o víkendech jsou
vedeny přes zastávku Hukvaldy, hotel.
Původní linka č. 372 je nahrazena spoji
linek č. 371, resp. 376. Linky slouží jako
páteř celého systému v oblasti Brušperska. V zastávce Brušperk, střed jsou
nově zavedeny přípoje mezi linkami č.
371, 372, linkami souboru č. 373, 376,
378 a linkou č. 374. Cestující tak získají nové možnosti cestování. V zastávce
Krmelín, u lesa je zabezpečen přípoj
spojů vedených do průmyslové zóny
Ostrava-Hrabová se spoji linky č. 641
nebo 670.
373 Ostrava – Stará Ves n. Ondř. –
Brušperk – Kateřinice – Příbor – Kopřivnice
376 Ostrava – Stará Ves n. Ondř. –
Brušperk – Fryčovice – Příbor – Kopřivnice
378 Ostrava – Stará Ves n. Ondř. –
Staříč
Soubor linek č. 373, 376 a 378 je určen
pro spojení Brušperska s Ostravou přes
Starou Ves nad Ondřejnicí. V zastávce
Brušperk, střed jsou nově zavedeny
přípoje s linkami č. 371, 372 a 374.
Linka č. 373 nadále zabezpečuje spojení Kateřinic a Trnávky s Ostravou,
vybrané spoje jsou v Trnávce nahraze-
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ny novými spoji linky č. 374, které mají
se souborem linek č. 373, 376, 378 přípoj v zastávce Brušperk, střed. Jeden
pár spojů linky č. 373 je stále veden
až do Kopřivnice přes Kateřinice. Linka č. 376 zabezpečuje spojení Fryčovic
s Ostravou. Vybrané spoje nahrazují
původní linku č. 372 ve směru do Příbora a Kopřivnice. Linka č. 378 nadále zabezpečuje spojení z a na směnu
v dolech Staříč 2 a 3, přičemž je všemi
spoji prodloužena na zastávku Staříč,
Důl Staříč 3, a to z důvodu možnosti
pravidelné dojížďky do zaměstnání na
všechny pracovní směny.
Sjednoceno je taktéž vedení spojů přes
zastávku Krmelín, has. zbroj., přes
kterou jsou nově vedeny s výjimkou
jednoho spoje všechny spoje linek č.
376 a 378.

•

•

•

V Ostravě jsou trasy linek 373, 376
a 378 vedeny jednotně přes terminál
Dubina a zastávku Hotel Bělský les.
• 374 Ostrava – Stará Ves n. Ondř. –
Brušperk – Trnávka

•

Linka je určena pro rychlé spojení
Brušperska s oblastí Ostravy-Svinova. Navíc zabezpečuje i spojení jiných
relací, např. mezi Brušperkem, Starou
Vsí a Ostravou-Proskovicemi.

•

Linka je posílena a v zastávce Brušperk,
střed navázána na spoje linek č. 371
a 372 a souboru linek č. 373, 376 a 378.
Rychlé spojení s oblastí Ostravy-Svinova je tak zajištěno pro téměř všechny
obce Brušperska. V zastávce Stará Ves
n. Ondř., pošta je zavedena návaznost
linky na spoje linky č. 379 ve směru
z Petřvaldu, Petřvaldíku a ze Staré Vsi
n. Ondř., Košatky ve směru do Ostravy-Svinova a zpět. Do linky jsou také
převedeny spoje z Brušperka do Staré
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Vsi n. Ondř. v současné době vedené
v lince č. 376.
375 Ostrava – Paskov – Brušperk
Linka je zrušena. Spojení Brušperska
s areálem Arcelor Mittal je zabezpečeno návazností linky č. 62 MHD Ostrava na linku č. 372 v zastávce Ostrava,
Hrabůvka, Dřevoprodej, případně
návaznostmi linky č. 370 na linku č.
360 ČSAD Frýdek-Místek v zastávce
Paskov, u hřbitova.
377 Ostrava – Krmelín – Brušperk –
Fryčovice
Linka je nahrazena spoji linek č. 371
a 376.
379 Ostrava – Stará Ves n. Ondř. –
Petřvald
Linka slouží pro spojení Petřvaldu a Staré Vsi n. Ondř. s Ostravou.
V zastávce Stará Ves n. Ondř., pošta
jsou zabezpečeny návaznosti s linkou
č. 374 ve směru do Ostravy-Svinova.
Na lince jsou zavedeny nové spoje.
641 Ostrava – Mošnov – Příbor –
Kopřivnice
664 Ostrava – Příbor – Kopřivnice –
Frenštát p.Radh.
Soubor linek č. 641, 664 je určen pro
spojení Kopřivnice, Příbora, Skotnice, Mošnova, Petřvaldu a Staré Vsi n.
Ondř. s Ostravou. V souboru linek č.
641 a 664 je zachován přibližně původní rozsah provozu.
670 Ostrava – Sedlnice – Nový Jičín
Linka slouží pro spojení Nového Jičína,
Libhoště, Sedlnic, Mošnova, Petřvaldu
a Staré Vsi n. Ondř. s Ostravou. Na lince jsou ve většině případů zachovány
pouze spoje v celé délce trasy linky
a nové či upravené spoje tvořící nově
návaznosti na a z vlakových spojů
v železniční stanici Mošnov, Ostrava

akce v obci
Airport. Zrušené spoje jsou nahrazeny
spoji linek č. 641 a 664 ve směru do,
resp. z Příbora, resp. linkou č. 621 mezi
Příborem a Novým Jičínem. V Ostravě
je linka vedena přes terminál Dubina a zastávku Poliklinika. V zastávce
Krmelín, u lesa jsou zabezpečeny přípoje s linkou č. 372 do, resp. z průmyslové zóny Ostrava-Hrabová.
V souvislosti s rozsáhlými změnami
v jízdních řádech od 13. 12. 2015 dochází
taktéž k úpravám v odjezdových stáních
na ÚAN Ostrava.

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

V sobotu 5. 12. se na hřišti TJ Sokol
Krmelín konaly již čtvrté Mikulášské trhy
s vařonkou. Počasí nám přálo, i nepřálo. V prvním ročníku mrzlo, až praštělo,
děti si užívaly bruslení a dospělí se zahřívali vařonkou. Tentokrát jsme se sešli,
bohužel, opět bez ledu, ale na prosinec
bylo příjemné teplíčko. Nemuseli jsme
se tolik zahřívat oblíbenými tekutinami,
ale mohli jsme v klidu přátelsky poklábosit. Pro potěchu oka i pro mlsný jazýček
nám byly nabízeny domácí uzeniny, sýry
a vánoční dekorace.
Ale nejdůležitějším bodem odpoledne
byla mikulášská nadílka. Protože před
nadílkou probíhaly v naší hale závody
dětského atletického oddílu, hemžila se
na hřišti opravdu spousta dětí. Čas do
příchodu Mikuláše jim ubíhal při soutěžích a hrách, a tak to nikoho netáhlo
domů k televizi. Mikuláš s čertem se objevili v 16:00 hodin s plným košíkem. Pro
každé hodné dítko se v něm našel sladký
balíček. Ale nebyl zadarmo. Mikuláš si
poslechl spoustu pěkných básniček a písniček. Myslím, že rodiče i děti odcházeli
z hřiště spokojeni, a tak se můžeme těšit,
že se tradice nadílky na hřišti zachová.

Poděkování

Sbírka se uskuteční:
8. 2. 2016 – 12. 2. 2016.
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

Mikulášská

Výbor TJ Sokol Krmelín by chtěl
touto cestou poděkovat svému
pravidelnému sponzorovi – panu
Tatayovi. Již mnohokrát nám
nabídl nejen pomocnou ruku při
různých opravách. Tentokrát mu
děkujeme za pomoc při pracích na
rekonstrukci haly.
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informace

Připravované akce
v Krmelíně
25. 12. 2015

Vánoční show se
skupinou HEC a hosty

10. 1. 2016

Benefiční koncert
v kostele

5. 2.

Dětský maškarní
karneval

6. 2.

Hasičský ples

11. 2.

Společenský večírek
seniorů

13. 2.

Sokolský ples

27. 2.

Futsalový ples

19. 3.

Motorkářský ples

18. 3.

Velikonoční jarmark

30. 4.

Stavění máje

26. 6.

Krmelínská pouť

27. 8.

Rozloučení
s prázdninami

3. - 4. 9.

Výstava chovatelů

5. 11.

Jarmark řemesel

11. 11

Práskání 8

25. 11.

Rozsvěcování vánočního stromu 5

9. 12.

Mikulášské trhy

Letmo z KONDORa
Jak už je dobře známo, mezi hlavní aktivity
a náplň organizace KONDOR patří pořádání
letních dětských táborů v údolí řeky Moravice. Na letošním ročníku 2015 se během tří
turnusů vystřídalo přes 150 dětí, o které se
staralo bezmála 60 vedoucích. Každý turnus měl jinak pojaté téma celotáborové hry
a motivoval děti k nejrůznějším aktivitám.
Dle zájmu a ohlasů soudíme, že se nám práce
daří, a proto každý turnus uspořádal v průběhu října a listopadu vzpomínkové táborové
setkání pro své členy turnusu. Pro děti byla
připravena spousta her, soutěží, promítání fotek, hraní na kytary, zpívání a kromě
té veškeré zábavy se děti dozvěděly témata
táborů na příští rok.
Velkou radost máme i z celoroční činnosti oddílu „Svišťata“, kde se nám v letošním
školním roce přihlásilo devět nových členů.
Proběhlo také „Toulání s KONDOREM“,
z nejbližších akcí nás čeká „Zimní stanování“ a akce pro členy naší skupiny a blízké
přátele.

Orientační termíny našich
akcí, které chceme pořádat
v následujícím roce:
2. dubna - Toulání s KONDOREM
22. dubna - jednodenní turistický zájezd do
Polska (BESKID ŚLASKI)
21. - 22. května - dvoudenní zájezd na Slovensko (BIELE a MALÉ KARPATY)
18. - 19. června - dvoudenní zájezd do Polska a na Slovensko (BELANSKÉ TATRY)
1. - 2. října - dvoudenní zájezd do Polska
a na Slovensko

Foto: Taťána Šimečková
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Více informací na www.kondorsv.com
Děkujeme za přízeň a přejeme klidné
prožití vánočních svátků.

Certiﬁkováno v SZU Brno

Možnost nákupu
i na splátky!

Automatické kotle (splňují emisní třídu 3, 4 – vhodné
na dotace, 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 400 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

PRONÁJEM BYTU
3+1, 84 m2,
4 900 Kč/měs.+ služby.

Krmelín, Hajní 788
Nezařízený,
s vyhlídkou do lesa
a zahrádkou.
Mob: 736 784 344
e-mail:

ivan.mikenda@seznam.cz

Informace k otevření
místního hřbitova
v době
vánočních
a novoročních
svátků
Oznamujeme občanům,
že místní hřbitov bude
v období od
22. prosince 2015
do 4. ledna 2016
otevřen od 7:00 hod.
do 20:00 hod.

e-mail: andrhavr@seznam.cz

andrhavr@seznam.cz

TJ Sokol

TJ Sokol Krmelín
Blíží se konec roku a s ním vánoční svátky. Chtěli bychom všem občanům popřát
klid a pohodu a zároveň je pozvat na naše
tradiční vánoční turnaje, aby mezi mlsáním protáhli i své tělo.
pátek 25. 12. od8:00 h turnaj v nohejbalu (čtyřčlenná družstva)
vedoucí: Pavel Mácha
sobota 26. 12. od8:00 h tenisový turnaj
(čtyřhra) vedoucí: Tomáš Balcar
neděle 27. 12. od 8:00 h házená - turnaj
žáků
vedoucí: Petr Mácha
neděle 27. 12. od 16:00 h házená - turnaj
čtyř generací vedoucí: Petr Mácha
pondělí 28. 12. od 16:00 h házená – turnaj čtyř generací vedoucí: Petr Mácha
úterý 29. 12. od 16:00 h turnaj ve volejbale (šestičlenná družstva)
vedoucí: František Janus
neděle 3. 1. od 8:00 h turnaj v badmintonu (smíšená čtyřhra)
vedoucí: Lenka Zborovská
Přijďte si zasportovat, nebo povzbudit
sportovce, jste vítáni.

FUTSAL
Oddíl futsalu, hrající DIVIZI F, nastoupil do své mistrovské soutěže jako poslední z našich oddílů.
V kádru došlo k malým změnám, kdy
na hostováni do 2. ligového KFV Roub
Vítkovice odešel Jan Vančo a nově jsou
zaregistrováni hráči Martin Hýl a Lukáš
Provazník,který je zároveň nejlepším
střelcem týmu s osmi brankami a v tabulce střelců soutěže se dělí o 2. místo.
V současné době je oddíl po pátém kole
na 3.místě, s dvěma výhrami,dvěma remízami a jednou porážkou.
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„Béčko“ se v letošní sezóně pro nedostatek hráčů nepřihlásilo do soutěže.
Pavel Mácha

HÁZENÁ
Muži
Naši muži hrají první sezónu 2. severomoravskou ligu. Zatím se otrkávají
a s jedním vyhraným zápasem jsou na 13.
místě v tabulce. Naším nejlepším střelcem je Petr Mácha s nastřílenými 59 brankami. Protože naše tělocvična rozměrově
neodpovídá správnému házenkářskému
hřišti, hrají se domácí zápasy v hale Paskov. V podzimní části soutěže je čekají
ještě dva zápasy.
V sobotu 12. 12. od 16:00 h Šumperk x
Krmelín (autobus pro fanoušky zajištěn)
V neděli 20. 12. od 15:30 h Krmelín x
Vsetín
Minižáci
V kategorii minižáků jsme podzimní
část soutěže ukončili po odehrání 6. kola
v Karviné. Minižáci hrají turnajově systémem 4+1 na šířku hřiště. Soutěž je nyní
přerušena zimní přestávkou a pokračovat
budeme až v únoru. V tomto mezidobí nás čeká s minižáky zimní příprava.
Zúčastníme se několika turnajů, z nichž
nejbližším je Mikulášský turnaj v Bohumíně 5. 12. 2015 za účasti družstev Bohumína, Krmelína a Hlučína A a B. Dalším
počinem je přátelské utkání v Paskově
proti místnímu družstvu při pořádání turnaje Paskovský kapr 19. 12. 2015.
Výsledky z turnajů minižáků:
Klimkovice - Krmelín 18: 5
Krmelín - Hrabůvka B 14: 2
Krmelín - HCB Kar. C 9: 6
SKP FM B – Krmelín 23: 1
N. Jičín – Krmelín
13: 2
Krmelín - Karviná A 2: 17
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Krmelín - Karviná A 2: 7
Krmelín - Poruba B
13: 5
Kopřivnice A - Krmelín 13: 12
Karviná B - Krmelín 16: 9
Hrabůvka B - Krmelín 4: 19
Krmelín - Hlučín
9: 9
Kopřivnice B - Krmelín 10: 9
HCB Kar. D - Krmelín 5: 13
Krmelín - Kopřivnice B 9: 10
Krmelín - HCB Kar. D 5: 1
Mladší žáci
Skončila nám podzimní část „Moravskoslezské ligy“ mladších žáků sk. B., ve
které mezi sebou svádí souboje o body 9
družstev. Naše družstvo mladších žáků
je tvořeno především dětmi, které ještě
loni reprezentovaly náš oddíl v kategorii
minižáků a kde se hrálo systémem 4+1
na šířku hřiště. V mladších žácích se již
hraje na celém hřišti klasickým systémem
6+1 a tento přechod je vždy znát. Navíc
první poločas se musí bránit celoplošnou
osobní obranou „osobkou“, což je i fyzicky dost náročné. Přesto se náš tým v této
soutěži úplně neztratil, nachází se zhruba v polovině výsledkové tabulky. Nyní
tento tým čeká zimní příprava, ve které
samozřejmě budou absolvovat i přátelská
utkání. Zúčastníme se několika přípravných turnajů, z nichž nejbližší se koná,
jako u minižáků v Paskově o „Paskovského kapra“.
Daniel Břežný
Z

V

R

P

1

Klimkovice

8

7

0

1

2

Karviná B

8

6

0

2

3

F.-Místek B

8

6

0

2

4

Opava

8

6

0

2

5
6
7
8
9

Polanka
Krmelín
Ostrava B
Paskov
TJ TŽ Třinec

8
8
8
8
8

5
3
1
1
0

0
0
1
0
1

3
5
6
7
7

VOLEJBAL

Dne 7. listopadu jsme pořádali tradiční
volejbalový turnaj. V naší krásné nově
opravené hale jsme přivítali 4 týmy a sami
jsme postavili 2 družstva. Celý den jsme
prožili ve skvělém duchu plném sportu,
soupeření a zábavy. Všichni jsme si skvěle zahráli, nikdo se nezranil. Zvítězilo,
už tradičně, družstvo Pačanga z Horní
Datyně, stříbrné medaile si odvezli Klofáci z Hrabůvky a do Staré Bělé si bronz
odvezli Bělásci. Bramborová medaile zbyla pro Čučkaře z Ostravy. Naše družstva
obsadila poslední dvě místa. I když jsme
bojovali statečně a čestně, opět jsme
nedosáhli na medaile. Jeden z důvodů je
naše malá členská základna a nedostatek
mládí. Naše družstva měla nejvyšší věkový průměr. Takže znovu a znovu vyzýváme Vás, nadšence a milovníky volejbalu
z Krmelína - přijďťe mezi
skóre
B
nás, uděláte něco pro své
239 : 136
14
zdraví, zcela určitě se dobře
203 : 154
12
pobavíte a třeba pozvedne195 : 161
12
te naši úroveň. Pokud chce174 : 156
12
te, aby se základy volejbalu
194 : 146
10
naučily Vaše děti, přiveďte je
125 : 173
6
mezi nás, chceme se věnovat
126 : 202
3
i mládeži a dětem.
158 : 191
2
103 : 198
1
František Janus
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TJ Sokol - rozhovor

Rozhovor s trenérem házené
TJ Sokol Krmelín

Danielem Břežným
Do Krmelína se přistěhoval v roce 1995.
Se svou manželkou Karin jsou sportovní
„team“. Oba se aktivně zapojili do trenérské činnosti v našem Sokole, do oddílů
házené.
Daniela práce s mládeží baví, což je cítit
z jednotlivých tréninků. Štafetu trenéra
mládeže převzal po panu Vijačkovi.
Jak jste se dostal k trénování mládeže
a co vše to obnáší?
Upřímně, nikdy mě nenapadlo, že bych
někdy trénoval, nebo pracoval s mládeží a s dětmi. Historie byla taková, že
s manželkou jsme to našim dětem postavili tak, že s nástupem do první třídy
budou zároveň provozovat nějaký sport.
Po několika experimentech, kdy se děti
hledaly v tom, co by je bavilo, padlo rozhodnutí na házenou u nás v Krmelíně.
Byla to ideální volba i pro nás rodiče, protože jsme nemuseli děti nikam vozit za
tréninkem a navíc, protože jsme házenou
oba hráli, jsme měli představu o tom, jak
a co od tohoto sportu očekávat. Naše děti
házená bavila, my jsme se chodili dívat
na tréninky a jednou si šéf našeho oddílu
Petr Mácha povzdechl, že by potřeboval
někoho k dětem, kdo by pomohl Mirkovi Vijačkovi. Slovo dalo slovo a hned
další trénink jsem hlásil svůj nástup. Ze
začátku jsem vedl pouze tréninky a Mirek Vijačka zařizoval veškerou organizaci a administrativu spojenou s chodem
družstva, čehož není zrovna málo. Zvlášť
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u dětí musíte opravdu myslet na všechno,
protože nejen děti musí být spokojené,
ale i rodiče musí mít ve vás pocit důvěry.
Zprvu jsem Mirka hodně obdivoval, že
celé ty roky byl schopen tohle všechno
zvládat. Časem jsem si ale vytvořil svůj
systém a s Filipem Zborovským si již
žactvo vedeme sami. Mirek Vijačka dnes
pomáhá s organizací mé manželce a Janě
Blačinské u minižáků. Ale abych dostál
otázce, co vše trénování obnáší, nesmím
zcela jistě opomenout ani fakt, že i trenér musí na sobě pracovat a vzdělávat se.
Nejde jen o vzdělávání se směrem k znalosti různých házenkářských trendů, ale
stejně důležité je i umět dnešní děti motivovat, porozumět jim, pochopit, co na ně
platí. Jsem přesvědčen, že děti poznají
a rozeznají osobnost a vzdělanost trenéra.
Takže kromě tréninků, zápasů a turnajů
absolvujeme i různá školení, semináře
a konference. A tyto akce jsou přínosné
i v tom, že se na nich potkáváme i s kolegy z jiných klubů a vyměňujeme si všelijaké poznatky a zkušenosti, které potom ve
svém klubu aplikujeme do praxe.
Jaké vytváříte pro naše kluky a děvčata
podmínky pro trénink?
Snažíme se dětem vytvářet co nejpestřejší formu tréninků. Využíváme k tomu
všechny prostředky, které máme v současné době k dispozici. Bývá to složité,
především po stránce finanční, ale pomalu se nám to daří a myslím, že třeba naše
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včelaři
tělocvična není vybavena vůbec špatně,
i když já asi nebudu spokojený nikdy
a pořád budu zrovna potřebovat něco, co
v našem skladu chybí. Ale není to jenom
o tom. Zvláště těm menším dětem by
nemělo být trénování podáváno pouze
drilem v tělocvičně nebo na hřišti. V létě
podnikáme projížďky na kolech. O prázdninách nám při domácím soustředění
perfektně vyšli vstříc naši tenisté a nabídli našim dětem zdarma nějaký časový
prostor na kurtech, za což jim dodatečně
děkuji. Předloni se nám podařilo uskutečnit fantastické letní soustředění ve
slovenských Košicích. Zorganizovali jsme
Sportovní víkend v Čermné ve Slezsku,
který se dle ohlasů dětem také velmi líbil.
A i když by se to někomu nemuselo zdát,
tak při všech těchto aktivitách se, kromě
sportovních a fyzických faktorů, perfektně utváří a formuje kolektiv. To je nesmírně důležité, aby si děti spolu rozuměly
a těšily se na to být spolu.
Jak často trénujete a co vše je náplní tréninku? Co nejvíce kluky a děvčata baví?
Trénujeme dvakrát týdně v úterý
a pátek. Ovšem uvítal bych tréninky třikrát týdně. U minižactva jsou tréninky
dvakrát týdně dostačující, ale u mladších
a starších žáků by se zcela určitě mělo
trénovat častěji. Jsem zastáncem toho, že
hlavně u dětí, i když chodí na tréninky
házené, se musí v rámci přípravy zařazovat prvky všeobecného pohybového rozvoje, například gymnastika, plavání, ale
i různé výlety a výšlapy nebo projížďky
na kole jsou vždy přínosem. V neposlední řadě se dnes navíc klade velký důraz
a volá se po kvalitní regeneraci. Tohle
všechno ovšem musíte dětem naplánovat
a sestavit tak, aby je to bavilo. Musíte si
získat jejich zájem. Ale ne všechno jde
připravit formou her a dovádění, což je
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zcela logicky baví nejvíc. Občas musíte
přehlížet ty kyselé výrazy při vysvětlování herních činností a jejich neustálém
opakování a tady je jen na trenérovi, aby
dokázal odhadnout, jak dlouho to jeho
svěřenci ještě snesou nebo kdy je lepší
tuto činnost odložit. A tohle všechno se
zcela určitě do dvou tréninků týdně vejít
nemůže.
Jakou máte účast na tréninku?
V tomto ohledu prožívám velice uspokojivé období, protože na trénink chodí všechny děti. Omlouvají se pouze ty
nemocné a ty, které potřebují zabrat ve
škole, čemuž rozumím. Navíc nám perfektně vycházejí vstříc i rodiče a snaží se
plánovat své rodinné akce mimo ty naše
házenkářské, za což jim patří velký dík
za spolupráci s oddílem. Občas se dostaví někdo nový, což mi dělá obrovskou
radost. Dokonce se mi na trénink vrací
i kluci, kteří od nás přestoupili do jiných
klubů, protože u nás kvůli věku již hrát
nemohli a mají zrovna volno. Prostě paráda. V tomto ohledu spokojenost. Jediné
co mě trápí, na čem musíme zapracovat
a co musíme zlepšit, je náborový systém.
Tady se nám moc nedaří děti přilákat, aby
si přišly vyzkoušet házenou.
Jste spokojený se svým asistentem Filipem Zborovským? Dostal „Fildas“, který
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vede úterní tréninky nějaký specifický
úkol?
Tak nejdříve musím uvést na pravou
míru to, že Filip není žádným mým asistentem a že děti trénujeme společně. My
dokonce i společně skládali trenérskou
licenci. Vím, že když trénuje děti Filip,
že je na trénink dobře připraven. Moc
dobře ví, co je třeba zlepšovat, na čem je
třeba pracovat. Taky si myslím, že tím, že
je k dětem o dost věkově blíže než já, je
pro něj jednodušší, strhnout je pro danou
věc. A taky mám někdy ten pocit, že já
jsem ten pan trenér přísný a Filip ten pan
trenér hodný.
Jak tedy děláte přípravu na jednotlivé
zápasy?
Dalo by se říct, že každý trénink je přípravou na zápas. V této žákovské kategorii ještě neřeším nějaké speciální taktické pokyny pro hráče. Děti se s házenou
teprve seznamují a jde mi především o to,
aby si osvojily správné házenkářské návyky a aby získaly základní herní obranné
a útočné činnosti a dovednosti včetně
kolektivního myšlení a pojetí hry. Nejdůležitějším a zároveň nejtěžším úkolem
pro mě je ovšem to, aby se přitom všem
naučily mít házenou rády, aby je bavila,
aby v ní objevily její krásu a chtěly se ji
i nadále věnovat. Při zápasech samotných
potom rád sleduji, když se děti nebojí
zúročit to, co se učíme a co trénujeme,
jsou odvážné a házenou se baví.
Jak je na tom Vaše vánoční přání, získat pod stromeček nové dresy? Vím, že
moc sponzorských darů zatím nebylo.
Jak mohou pomoci spoluobčané a jakým
způsobem se mohou zapojit?
Zatím zůstává pouze u toho vánočního přání, byť máme vyjednanou možnost na slevu 40% u firmy Adidas a čeká
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se pouze na naši objednávku. Zatím se
nám skutečně nedaří získat moc finančních prostředků zvenku a za ty, které se
nám podařilo vyjednat, děkujeme. U nás
v Krmelíně to nechávám na místních,
ať se sami rozhodnou, jestli chtějí u nás
nějakou činnost podpořit a teď myslím
všechny možnosti, ne jen házenou. Ale
pokud vím, hodně místních občanů již
takhle pomáhá nemalým způsobem a to
nejen finančními příspěvky, ale i tím, že
se zúčastňují různých brigád a pořádaných akcí.
Nedá mi, abych se nezeptala, jaký tým
mladých hráčů v současnosti trénujete,
jak je vidíte a co od nich očekáváte?
Jsou to raubíři, se vším všudy v tom
dobrém slova smyslu. Pokud se nám
s Filipem podaří získat jejich zájem
o házenou a jejich energii nasměrovat od
skopičin do tréninků, mohlo by to vypadat velmi zajímavě. Kdyby ještě přivedli
na trénink několik svých kamarádů, bylo
by to senzační. Mám z nich radost a těším
se na spolupráci s nimi.
Trenér Daniel Břežný házenou v Krmelíně trénuje již od roku 2013. Od té doby
posunul házenou o kousek výš, ale především dal a dává všem, kteří do ní chodí,
kus sebe a kus svého srdce, svého času
a za tomu patří poděkování. Udělal již
kus dobré práce.Tohle ovšem odmítá,
tvrdí, že jednotlivec toho sám mnoho
nezmůže a že v krmelínské házené je to
společná zásluha všech trenérů a vedení
klubu. Takže Dane Břežný, Filipe Zborovský, Mirku Vijačko, Karin Břežná, Jano
Blačinská, Pavle Mylku, Martine Kunáte
a Petře Mácho… udělali jste již kus dobré
práce.
Děkujeme za rozhovor. Otázky kladla
Táňa Trojanová.
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