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úvodník

Mezi námi, 

vážení spoluobčané, víte že Vás, kteří 
jste letošní 13. ročník našeho Jarmarku 
řemesel navštívili téměř 600? A věřte, 
bylo se čemu obdivovat! Ať již to byla 
zručnost mladých kovářů nebo doved-
nost hrnčíře, u kterého našli místo pro 
práci s hlínou i malí návštěvníci. Jako 
každoročně, středem zájmu byly i vý-
robky žáků naší školy. Dřevěné hračky, 
malování na sklo, drátkování, aranžová-
ní adventních věnců, malování baněk-
to jsou stálice, které byly cílem stálých 
obdivovatelů. Zakoupili jste si hrnek na 
kávu s logem-Jarmark řemesel Krme-
lín-výrobek chráněné dílny? I čaj, který 
nabídnete, bude chutnat. Řemeslníci 
nezklamali. Cimbálovka mladých byla 
skvělá a počasí, to bylo vymodleno a tak 
věříme, že si všichni slunečného počasí 
užili a vytvořili tu sváteční atmosféru, 
která je pro náš jarmark příznačná. Vám, 
kteří jste se přišli podívat, za návštěvu 
děkujeme. Finanční dary z Jarmarku 
jsme poskytli dětem naší MŠ, žákům a 
školní družině naší ZŠ, kostelu a skau-
tům. Jako každoročně, i letos děkujeme 
Pekařství Boček, které svými výrobky 
obdarovalo nejen každého příchozího 
na Jarmarku řemesel, ale tradičním čer-
tem z jemného pečiva obdaruje každé 
dítě i žáka našich škol dne 2.12.t.r. Dě-
kujeme majiteli Pohostinství Benátky 
za bezplatný pronájem po celou dobu 
konání jarmarku. Respektovat a být re-
spektován-i tato slova platí pro naši le-
tošní akci. Zjistili jsme, že 2 prodávající 
nabízejí své výrobky bez našeho vědomí. 
Ano, návštěvníků bylo hodně, nicméně, 
důležitá je i kultura prodeje. Je zboží, 
které svým charakterem musí splňovat 
určité požadavky a to druhé,  kterému 
sluší být prodáváno v sále. Po ukonče-

ní Jarmarku jeden z těchto prodejců za 
námi přišel, omluvil se a věřím, že při do-
držení svých podmínek můžeme hovořit 
o spolupráci. Prosím, respektujme vždy 
naše domluvy. Děkujeme. Co všechno 
se stalo v měsíci listopadu? 12. 11. 2016 
bylo vysvěceno Centrum setkávání vedle 
našeho kostela. Důvěrně této stavbě ří-
káme domeček, ve kterém po každé mši 
svaté si můžeme objednat kávu nebo čaj, 
k dispozici je i soc. zařízení. Celá stavba 
byla připravena ke kolaudaci po polože-
ní základové desky za necelé 4 měsíce. 
Zveme Vás, přijďte se podívat! Je období 
požehnaného adventu, období radost-
ného očekávání. Budou Vánoce, svátky 
rodiny, období, na které se těšíme spolu 
s dětmi i vnoučaty. Vzpomínáme a děku-
jeme za vše, co nám bylo dáno, abychom 
se stali těmi, kterými jsme. Ano, slovy 
děkuji v tomto případě, nešetřeme. Jen 
měsíc nás dělí od r.2017. Pokud budete 
rekapitulovat a dávat si předsevzetí, pak 
prosím, udělejme vše proto, abychom 
se i v naší vesnici mezi sebou měli rádi! 
Vždyť žijeme v malebné dědině a naši 
předci nám základy k takovému soužití 
postavili. Požehnaný advent, zdraví, po-
hodu rodinnou i pracovní Vám pro rok 
2017 přeje Vaše Ludmila Adámková. Ať 
vše, co Vás v budoucnu potká je nadíl-
kou, ne nadělením! 
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3) Zastupitelstvo obce 
neschvaluje:
a) rozšíření programu o bod odvolání sta-

rosty

4) Zastupitelstvo obce ukládá:
a) Radě obce zpracovat rozpočtové opat-

ření na opravu místních komunikací 
zasažených kanalizací

b) panu starostovi předkládat zastupitel-
stvu obce zprávu o činnosti SMOPO

c) zveřejňovat veškeré smlouvy a výběrová 
řízení schválené radou obce

Velkoobjemový 
odpad

Připomínáme občanům, že poslední 
možnost likvidace velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu z domácnos-
tí v letošním roce budou občané mít 
v říjnu, a to:

•  pátek 2. 10. 2015, mobilní sběrna 
nebezpečného odpadu na parkoviš-
ti před hasičskou zbrojnicí, provoz-
ní doba od 12 do 17 hodin

•  sobota 3. 10. 2015, přemístění sběr-
ny nebezpečného odpadu na par-
koviště na Světlově vedle hostince, 
provozní doba od 8 do 12 hodin

•  sobota 3. 10. 2015, 8 – 12 hodin, 
rozmístění kontejnerů na velkoobje-
mový odpad na 7 stanovišť, včetně 1 
kontejneru na elektroodpad v areálu 
bývalé autolakovny na ulici Zahrad-
nické

A to na místech:
• ulice Stará cesta

• plocha za bývalou prodejnou potra-
vin, pod sokolským hřištěm (z ulice 
Brušperské)

• ulice Na Brodě – před budovou Čes-
kého svazu chovatelů

• ulice Záhumenní, v křižovatce s ulicí 
Paskovskou

• křižovatka ulic Školní, Světlovská 
a Za Křížem

• parkoviště u silnice I/58 vedle hos-
tince Na Světlově

• ulice Hajní

Poděkování za sběr 
plastových víček 

Před časem ve vašem Zpravodaji 
proběhla výzva ke sběru plastových 
víček, která můžete přinášet na obecní 
úřad Krmelín, a pomáhat tak našemu 
synovi Lukáškovi v boji s jeho nemocí. 
Sbírka probíhá již dva roky a podpoři-
lo ji mnoho vašich obyvatel. Nasbíra-
ná víčka jsou pravidelně odvážena do 
výkupu a díky těmto finančním zdro-
jům podstoupil Lukášek v lednu 2015 
měsíční rehabilitaci v lázních Klim-
kovice. Intenzivní cvičení Lukáškovi 
prospívá, je více stabilní a lépe koordi-
nuje tělo. Viditelné pokroky nás moti-
vují nadále ve sběru plastových víček 
pokračovat. Na další finančně náklad-
nou rehabilitaci se Lukášek chystá na 
podzim.

Chtěli bychom všem obyvatelům 
Krmelína moc a moc poděkovat. Více 
informací o Lukáškovi a jeho léčbě získá-
te na www.lukasjendrulek.webnode.cz

Marcela a Petr Jendrulkovi, 
rodiče Lukáška

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 11. 10. 2016 v Obecním domě 

1. Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí:

a) kontrolu usnesení ze 14. zasedání za-
stupitelstva obce.

b) informaci o dění v obci od 14. zasedání 
zastupitelstva obce.

c) projednání zápisu z 5. a 7. schůze Fi-
nančního výboru a vyjádření starosty

d) dopis VM a dalších občanů obce Krmelín 
– nesouhlas s vyjádřením souhlasného 
stanoviska k připojení pozemku parc. 
č. 1207 přes pozemky parc. č. 1201, 
parc. č. 1202, parc. č. 1208 a parc. č. 1210 
k pozemní komunikaci na pozemku 
parc. č. 1211 ze dne 23. září 2016, do-
ručený obci Krmelín dne 30. září 2016. 
– sp. zn  OÚ 959/2015, OÚ 981/2015

e) informaci o výsledku hlasování v an-
ketě „Průmyslové – skladovací haly 
Krmelín“

f) žádost o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu obce Krmelín pro rok 2016 ve výši: 
2 650 000,-Kč (sportovní hala Krmelín 
– stavební úpravy – oprava střešního 
pláště) č.j. 564/2016

 330 000,-Kč (rekonstrukce plynové 
kotelny v budově TJ Sokol Krmelín) 
č.j. 563/2016

2. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) smlouvu o zápůjčce peněžních pro-

středků Římskokatolické farnosti Os-
trava – Stará Bělá ve výši 500 000,-Kč 
na dobu 10 let z rozpočtu obce

b) obecně závaznou vyhlášku obce Kr-
melín č. 2/2016 o regulaci hlučných 
činností

c) obecně závaznou vyhlášku obce Krme-
lín č. 3/2016 o nočním klidu

d) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Krmelín ve výši 
300 000,-Kč Tělovýchovné jednotě So-
kolu Krmelín, Brušperská 72, 739 24 
Krmelín, IČ 60043296 na rekonstrukci 
kotelny sportovní haly

e) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Krmelín ve výši 
2 233 650,-Kč Tělovýchovné jednotě 
Sokolu Krmelín, Brušperská 72, 739 24 
Krmelín, IČ 60043296 na opravu stře-
chy sportovní haly

f) smlouvu o uzavření budoucí smlou-
vy darovací mezi obcí Krmelín a Mo-
ravskoslezským krajem – chodník 
ul. Proskovická na části pozemku 
parc.č. 1048/3 v k.ú. Krmelín

g) rozpočtové opatření č. 9/2016

Zpravodaj obce Krmelín - periodický tisk územního samosprávného celku vydává Obec  
Krmelín, Kostelní 70, 739 24 Krmelín, IČ 00296848 4x do roka  v nákladu 900 kusů. Regis-
trováno u MK ČR pod registrační značkou MK ČR E 22609. Toto číslo vychází 16.12.2016. 
Za správnost obsahu článku odpovídá autor. Redakční rada: Ing. Yveta Kovalčíková, Ludmila 
Adámková, Mgr. Jana Klimková, Táňa Trojanová, Ludmila Havránková. Zpravodaj najdete 
také na internetových stránkách: www.krmelin.cz. Příspěvky můžete zaslat elektronicky na  
e-mail: krmelinskyzpravodaj@seznam.cz, krmelin@krmelin.cz. Příspěvky dodány po termínu 
a nepodepsané nezveřejňujeme. Uzávěrka příštího čísla je 13.03.2017. Grafická úprava, sazba 
a tisk: KLEINWÄCHTER, Frýdek-Místek
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4) Zastupitelstvo obce ukládá:
a) Radě obce zpracovat rozpočtové opat-

ření na opravu místních komunikací 
zasažených kanalizací

b) panu starostovi předkládat zastupitel-
stvu obce zprávu o činnosti SMOPO

c) zveřejňovat veškeré smlouvy a výběrová 
řízení schválené radou obce

Velkoobjemový 
odpad

Připomínáme občanům, že poslední 
možnost likvidace velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu z domácnos-
tí v letošním roce budou občané mít 
v říjnu, a to:

•  pátek 2. 10. 2015, mobilní sběrna 
nebezpečného odpadu na parkoviš-
ti před hasičskou zbrojnicí, provoz-
ní doba od 12 do 17 hodin

•  sobota 3. 10. 2015, přemístění sběr-
ny nebezpečného odpadu na par-
koviště na Světlově vedle hostince, 
provozní doba od 8 do 12 hodin

•  sobota 3. 10. 2015, 8 – 12 hodin, 
rozmístění kontejnerů na velkoobje-
mový odpad na 7 stanovišť, včetně 1 
kontejneru na elektroodpad v areálu 
bývalé autolakovny na ulici Zahrad-
nické

A to na místech:
• ulice Stará cesta

• plocha za bývalou prodejnou potra-
vin, pod sokolským hřištěm (z ulice 
Brušperské)

• ulice Na Brodě – před budovou Čes-
kého svazu chovatelů

• ulice Záhumenní, v křižovatce s ulicí 
Paskovskou

• křižovatka ulic Školní, Světlovská 
a Za Křížem

• parkoviště u silnice I/58 vedle hos-
tince Na Světlově

• ulice Hajní

Poděkování za sběr 
plastových víček 

Před časem ve vašem Zpravodaji 
proběhla výzva ke sběru plastových 
víček, která můžete přinášet na obecní 
úřad Krmelín, a pomáhat tak našemu 
synovi Lukáškovi v boji s jeho nemocí. 
Sbírka probíhá již dva roky a podpoři-
lo ji mnoho vašich obyvatel. Nasbíra-
ná víčka jsou pravidelně odvážena do 
výkupu a díky těmto finančním zdro-
jům podstoupil Lukášek v lednu 2015 
měsíční rehabilitaci v lázních Klim-
kovice. Intenzivní cvičení Lukáškovi 
prospívá, je více stabilní a lépe koordi-
nuje tělo. Viditelné pokroky nás moti-
vují nadále ve sběru plastových víček 
pokračovat. Na další finančně náklad-
nou rehabilitaci se Lukášek chystá na 
podzim.

Chtěli bychom všem obyvatelům 
Krmelína moc a moc poděkovat. Více 
informací o Lukáškovi a jeho léčbě získá-
te na www.lukasjendrulek.webnode.cz

Marcela a Petr Jendrulkovi, 
rodiče Lukáška
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3. Zastupitelstvo obce zamítá
a)  žádost společnosti Mega-Sun Pro-

perty s.r.o., se sídlem Mitrovická 
128/66, 724 00 Ostrava - Stará Bělá, 
IČO: 03924025 o pronájem pozemku 
parc. č. 1227 v k.ú. Krmelín na 99 let.

b)  žádost společnosti Mega-Sun Property 
s.r.o., se sídlem Mitrovická 128/66, 724 
00 Ostrava - Stará Bělá, IČO: 03924025 
o souhlas s umístěním stavby „Účelo-
vá komunikace na pozemcích parc. 
č. 1201, 1202, 1208, 1210 a 1211 k.ú. 
Krmelín, obec Krmelín“.

c)  žádost společnosti Mega-Sun Proper-
ty s.r.o., se sídlem Mitrovická 128/66, 
, 724 00 Ostrava - Stará Bělá, IČO: 
03924025 o uzavření smlouvy o právu 
k provedení stavby „Účelová komu-
nikace na pozemcích parc. č. 1201, 
1202, 1208, 1210 a 1211 k.ú. Krmelín, 
obec Krmelín“.

d) žádost společnosti Mega-Sun Pro-
perty s.r.o., se sídlem Mitrovická 
128/66, 724 00 Ostrava - Stará Bělá, 
IČO: 03924025 o prodej části pozem-
ku parc. č. 1211 v k.ú. Krmelín, který 
by byl bezprostředně dotčen plánova-
nou stavbou „Účelová komunikace na 
pozemcích parc. č. 1201, 1202, 1208, 
1210 a 1211 k. ú. Krmelín, obec Kr-
melín“.

e)  žádost společnosti Mega-Sun Pro-
perty s.r.o., se sídlem Mitrovická 
128/66, 724 00 Ostrava - Stará Bělá, 
IČO: 03924025 o zřízení práva odpo-
vídajícího věcnému břemeni k části 
pozemku parc. č. 1211 v k.ú. Krme-
lín, který by byl bezprostředně dotčen 
plánovanou stavbou „Účelová komu-
nikace  na pozemcích parc. č. 1201, 
1202, 1208, 1210 a 1211 k. ú. Krmelín, 
obec Krmelín“.

4. Zastupitelstvo obce 
si vyhrazuje pravomoc

a) s ohledem na výsledky hlasování v an-
ketě „Průmyslové/skladovací haly 
Krmelín“, kdy 89,8 % hlasujících od-
povědělo „ano“ na otázku: „Souhlasíte 
s tím, aby Obec Krmelín v samostatné 
působnosti podnikla veškeré právní 
kroky k tomu, aby nedošlo k výstavbě 
jakéhokoliv objektu průmyslové vý-
roby nebo skladování na pozemcích 
parc. č. 1207, 1214 a 1228 v katas-
trálním území Krmelín?“, podle § 84 
odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) v účinném znění, 
rozhodovat ve všech věcech, které se 
jakkoliv týkají této věci.

b) podle § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení) v účinném znění, rozhodovat 
o souhlasu vlastníka dotčené pozem-
ní komunikace k níž se chce žadatel 
připojit v případě žádosti o připojení 
k pozemní komunikaci na pozemku 
parc. č. 1211 v k.ú. Krmelín.

5. Zastupitelstvo obce odvolává
a) souhlas Obce Krmelín z 18. prosince 

2015 s připojením nemovitosti pozem-
ku parc. č. 1207 k pozemní komuni-
kaci ulici U Paleska, pozemek parc. 
č. 1211, přes pozemky parc. č. 1210,  
parc. č. 1208, parc. č. 1202 a parc. 
č. 1201, vše v k.ú. Krmelín.

6. Zastupitelstvo obce nesouhlasí
a)  s připojením pozemku parc. č. 1207 přes 

pozemky parc. č. 1201, parc. č. 1202, 
parc. č. 1208 a parc. č. 1210 k pozemní 
komunikaci na pozemku parc. č. 1211, 
vše v k.ú. Krmelín.
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OBEC KRMELÍN

Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 2/2016,
o regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo obce Krmelín se na 
svém zasedání dne 11.10.2016 usne-
sením č.2 b) usneslo vydat na základě 
ust. § 10 písm. a) a ust. § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, tuto obecně závaznou  
vyhlášku:

Článek 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné 
vyhlášky je regulace činností v ne-
vhodnou denní dobu, které by mohly 
svou hlučností narušit veřejný pořádek 
nebo být v rozporu s dobrými mravy 
v obci.

Článek 2
Regulace hlučných činností  

v nevhodnou denní dobu
Každý je povinen zdržet se o nedělích 

a státem uznaných dnech pracovního 
klidu v době od 6:00 do 22:00 veškerých 
činností spojených s užíváním zařízení 
a přístrojů způsobujících hluk (např. se-
kaček na trávu, cirkulárek, motorových 
pil, křovinořezů apod.).

Článek 3
Účinnost

Z důvodu naléhavého obecného zá-
jmu tato vyhláška nabývá účinnosti dne 
15. 10. 2016.

7. Zastupitelstvo obce nahrazuje
a)  v Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva 

obce konaného dne 1.6.2015 v Obec-
ním domě v bodu 4) Zastupitelstvo obce 
ukládá, písmeno c), které ve stávajícím 
znění ruší v plném rozsahu a nahrazu-
je následujícím zněním: c) zveřejňovat 
na webových stránkách obce všechny 
výzvy k podání nabídky (všechna vý-
běrová řízení), výsledky z proběhlých 
výběrových řízení uveřejňovat v usne-
seních z jednání rady obce.

8. Zastupitelstvo obce ukládá
a) radě obce Krmelín a starostovi obce 

Krmelín, aby podnikli veškeré právní 

kroky k tomu, aby nedošlo k výstavbě 
jakéhokoliv objektu průmyslové vý-
roby nebo skladování na pozemcích 
parc. č. 1207, 1214 a 1228 v katastrál-
ním území Krmelín.

b) sepsat s Římskokatolickou farností 
Ostrava – Stará Bělá dohodu o pod-
mínkách využívání Centra setkávání 
veřejností. 

c) Finančnímu výboru stanovit zásady 
zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu. Termín 31.12.2016.

d) Finančnímu výboru stanovit jednot-
né (minimální) parametry a strukturu  
smlouvy (potvrzené objednávky)
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OBEC KRMELÍN
Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 3/2016,

o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Krmelín se na 

svém zasedání dne 11.10.2016 usnesením 
č. 2 c) usneslo vydat na základě ust. § 10 
písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a na základě 
ust. § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpi-
sů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vy-
hlášky je stanovení výjimečných případů, 
při nichž je doba nočního klidu vymezena 
dobou kratší nebo žádnou než stanoví 
zákon.

Článek 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba 
od 22:00 do 6:00.

Článek 3
Stanovení výjimečných případů, 
při nichž je doba nočního klidu 

vymezena dobou kratší nebo žádnou
(1) Doba nočního klidu se nevymezuje:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;
b) v noci z 30. dubna na 1. května;
c) v době konání festivalu ROCKSHOW;
d) v době konání oslav u příležitostí vý-

ročí založení SH ČMS – Sbor dobro-
volných hasičů Krmelín;

e) v době konání oslav u příležitosti vý-
ročí založení Tělocvičná jednota Sokol 
Krmelín;

f) v době konání oslav u příležitosti vý-
ročí založení Tělovýchovná jednota 
Sokol Krmelín;

g) v době konání oslav u příležitosti za-
ložení Základní školy T. G. Masaryka 
Krmelín, příspěvkové organizace;

h) v době konání oslav u příležitosti zalo-
žení Mateřské školy Krmelín, příspěv-
kové organizace;

i) v době konání oslav u příležitosti za-
ložení Obecní knihovny Krmelín;

j) u příležitosti konání akce Rozloučení 
s prázdninami;

k) v noci ze soboty na neděli v týdnu bez-
prostředně před obecní poutí.

(2)  Doba nočního klidu se vymezuje od 
2:00 do 6:00:
a) v době konání oslav u příležitosti výročí 

první písemné zmínky o obci Krmelín;
b) v době konání oslav u příležitosti výročí 

osvobození obce Krmelín od fašismu;
c) v době konání oslav u příležitosti výro-

čí vzniku Československé republiky;
d) v noci z 24. prosince na 25. prosince;
e) v noci z pátku na sobotu v týdnu bez-

prostředně před obecní poutí.

(3)  Informace o konkrétním termínu 
konání akcí uvedených v odst. 1 a 2 této 
obecně závazné vyhlášky bude zveřejně-
na obecním úřadem na úřední desce mi-
nimálně 5 dnů před datem konání.

Článek 4
Zrušovací ustanovení a účinnost

(1)  Zrušuje se obecně závazná vyhláška 
obce Krmelín č. 6/2015 o nočním klidu a re-
gulaci hlučných činností za dne 1. 6. 2015.

Z důvodu naléhavého obecného zá-
jmu tato vyhláška nabývá účinnosti dne 
15. 10. 2016.
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Poplatek ze psů
Poplatek ze psů stanovený Obec-

ně závaznou vyhláškou obce Krmelín 
č. 1/2010 o místních poplatcích, zůstává 
pro rok 2017 v nezměněné výši: 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí 
a) za prvního psa 180 Kč, b) za druhé-
ho a každého dalšího psa téhož držitele 
276 Kč, c) za psa, jehož držitelem je poži-
vatel invalidního, starobního, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmu, anebo poživa-
tel sirotčího důchodu 90 Kč, d) za druhé-
ho a každého dalšího psa téhož držitele, 
poživatele invalidního, starobního, vdov-
ského 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 zdro-
jem příjmu, anebo poživatel sirotčího 
důchodu 180 Kč, h) za druhého a ka-
ždého dalšího psa téhož držitele v ná-
jemním domě, poživatele invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdrojem 
příjmu, anebo poživatele sirotčího dů-
chodu 276 Kč. 

Poplatek, vztahující se na fyzické 
nebo právnické osoby, které jsou dr-
žiteli psa staršího tři měsíce a mají tr-
valé bydliště nebo sídlo na území obce 
Krmelín, je splatný do 31.03.2017. Po-
platková 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 poplat-
kové povinnosti je držitel psa povinen 
ohlásit obecnímu úřadu do 15 dnů ode 
dne jejího vzniku. Stejným způsobem 
je povinen oznámit také zánik své po-
platkové povinnosti. Od poplatku ze 

Provoz knihovny mezi vánočními svátky neomezen
KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA VŽDY O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH, OSTATNÍCH 

SVÁTCÍCH A VÝZNAMNÝCH DNECH ROKU ! 

 

Otevírací doba místního hřbitova 
v době sváteční
Vážení spoluobčané, i letos bude otevírací 
doba místního hřbitova prodloužena. Od 
středy 21. prosince 2016 do pondělí 2. led-
na 2017 jej můžete navštívit v době od 
7 do 20 hodin. foto: Ing. Yveta Kovalčíková
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Vývoz odpadu prosinec 2016 a rok 2017 
Vývoz komunálního odpadu z domác-

ností bude v období od 23.12.2016 do 
02.01.2017 probíhat beze změn ve svo-
zových dnech či frekvenci svozu. 

Svoz a zneškodnění objemového od-
padu a nebezpečného odpadu od obyva-
tel obce v roce 2017

Jako v minulých letech jsou napláno-
vány celoroční termíny odvozu velkoob-
jemového a nebezpečného odpadu. Věci, 
které vám již dosloužily, můžete odložit 
do přistavených kontejnerů v těchto ter-
mínech a místech:

sobota 01.04.2017 v ranních hodi-
nách, odvoz kontejnerů po 12 hodině

sobota 17.06.2017 v ranních hodi-
nách, odvoz kontejnerů po 12 hodině

sobota 07.10.2017 v ranních hodi-
nách, odvoz kontejnerů po 12 hodině

1/ ulice Stará cesta
2/ ulice Brušperská plocha mezi prodej-

nou Hruška a Sportovní halou v cen-
tru obce

3/ ulice Na Brodě – před budovou Čes-
kého svazu chovatelů

4/ ulice Záhumenní u sjezdu na ulici 
Paskovskou

5/ křižovatka ulic Školní, Světlovská 
a Za Křížem

6/ parkoviště u silnice I/58 naproti hos-
tince „Na Světlově“

7/ ulice Hajní – před bytovkami
8/ 1 kontejner – elektroodpad – ulice 

Zahradnická, v areálu bývalé autola-
kovny 

Přistavení mobilní sběrny na nebez-
pečné odpady
- v pátek   31.03.2017 od 12 do 17 hod. 

plocha vedle Hasičského domu
- v sobotu 01.04.2017 od 8 do 12 hod. 

parkoviště vedle hostince Na Světlově
- v pátek   06.10.2017 od 12 do 17 hod. 

plocha vedle Hasičského domu
- v sobotu 07.10.2017 od 8 do 12 hod. 

parkoviště vedle hostince Na Světlově
Hana Plačková

psů je osvobozen držitel psa, kterým 
je osoba nevidomá, bezmocná a oso-
ba s těžkým zdravotním postižením, 
které byl přiznán III stupeň mimořád-
ných 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. 

Přihlášku k poplatku ze psa lze získat 
z internetových stránek obce: 

http://www.krmelin.cz/e_download.
php?file=data/editor/104cs_6.doc& 
original=poplatek_ze_psu_priznani 
_2015.doc Poplatek je možno uhradit od 
ledna 2017 hotově v kanceláři obecního 
úřadu, případně bezhotovostně: 
číslo bankovního účtu Obce Krmelín: 
1681981389/0800 
variabilní symbol: 1341xxx  
(xxx = číslo popisné rodinného domu) 
specifický symbol: datum narození 
konstantní symbol: 3558

Hana Plačková
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Kanalizace Krmelín  
Závěrečným vyhodnocením akce /

ZVA/ a jeho úspěšným projednáním 
na Státním fondu životního prostředí 
skončila realizace, zkušební provoz 
a následná kolaudace této stavby, kte-
rá probíhala od poloviny roku 2014 do 
vyhodnocení ke dni 30. 11. 2016. U této 
příležitosti je vhodné konstatovat, že 
tato stavba, historicky největší v ději-
nách obce, si vyžádala celkový náklad 
113 447 487 Kč, přičemž obec získala 
dotaci z operačního programu životní-
ho prostředí ve výši 69 782 392 Kč, ze 
Státního fondu životního prostředí ve 
výši 4 104 847 Kč a z Krajského úřadu 
ve výši 500 000 Kč. Ještě po ukončení 
realizace se nám podařilo získat zvý-
šení dotace na veřejné části kanalizač-
ních přípojek, takže celková hodnota 
podílu dotace byla vyšší oproti žádosti 
a původní smlouvě, a tím obci zůstaly 
prostředky pro další potřebné investice. 

Ukončenou stavbou však není po-
kryta kanalizační síť v celém rozsahu 
katastru. Vlivem nesouhlasu některých 
vlastníků a dynamickým rozvojem obce 
nezahrnoval projekt úplné řešení 3 lo-
kalit, kde je nutno vybudovanou kana-
lizační síť rozšířit. Je to část Světlova 
před komunikaci I.třídy, ulice Na Brodě 
a část ulice Zahradnické. Pro dopro-
jektování těchto lokalit získala obec 
krajskou dotaci ve výši 500 000,-Kč 
a v současné době je dokončena doku-
mentace pro územní řízení. 

K datu zpracování ZVA bylo připoje-
no celkem 320 nemovitostí z celkové-
ho počtu 490, což představuje cca 1100 
ekvivalentních obyvatel (EO) z celko-
vého rozsahu cca 1600 EO, to je ko-
nečný stav připojení všech objektů na 

kanalizační síť realizovaný v této etapě. 
Při této příležitosti nutno připomenout 
povinnost všech majitelů nemovitostí, 
dosud nepřipojených na kanalizační 
síť, aby měli v souladu se zákonem 
o odpadech, vyhovující odvádění od-
padních vod ze své nemovitosti. Ten 
ukládá majitelům v obvodu realizované 
kanalizační sítě tyto možnosti: 

* Připojení na řádnou kanalizační síť 
prostřednictvím uzavřené smlouvy 
o odvádění odpadních vod veřejnou 
kanalizační sítí s řádným čistěním 

* Provozování domovní čistírny splaš-
kových vod s platným rozhodnutím 
– je vydáváno na dobu určitou 

* Vyvážení odpadních vod z vodotěs-
né žumpy bez přepadu na některou 
ČOV vybavenou svozem cizích feká-
lií – nutno archivovat doklady o vy-
vážení s uvedením množství, data 
a místa odvozu. 

Kontrolou dodržování zákona a ře-
šení přestupků v případě jeho nedodr-
žení je v kompetenci České inspekce 
životního prostředí a Odboru životního 
prostředí MěÚ Frýdek-Místek. Nedo-
držování ustanovení tohoto zákona je 
samozřejmě pod penalizací. 

Uzavírání smluv o odvádění odpad-
ních vod veřejnou splaškovou kanalizací 
mezi obcí a vlastníky nemovitostí bude 
zahájeno v průběhu měsíce prosince 
2016. Návrhy smluv budou vlastníkům, 
kteří již předali protokol o připojení, 
doručeny poštou nebo rozvezením. 
Platnost smluv včetně úhrad za stočné 
bude od 1. 1. 2017. Výše stočného pro 
první rok je v závislosti na podmínkách 



Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2016 13

Vítání občánků a výročí svateb   
„Péčí o své děti se učíme, co doopravdy 

znamená žít a dávat.“ 
Poslední listopadovou neděli jsme 

přivítali do života obce dvanáct našich 
nejmenších občánků. Velký dík patří 
za ochotu a přízeň všem rodičům, kteří 
ohlásili tuto radostnou rodinnou událost 

Obecnímu úřadu a umožnili tak zástup-
cům obce připravit malé jarní a podzim-
ní slavnostní setkání v Obecním domě. 
Všem rodičům blahopřejeme k jejich nové 
životní roli. 

Nejbližší vítání občánků je plánováno 
na jaře příštího roku. 

přidělených dotací vypočtena a projed-
nána ve výši 35,89 Kč/m3 + DPH ve výši 
15%. Po vyhodnocení příjmů a nákladů 
z provozování kanalizace a ČOV v roce 
2017 bude možno posoudit výši ceny 
stočného a v kladném případě požádat 
o snížení. Stočné je vztaženo k údajům 
za spotřebovanou vodu dle vodoměrů 
nebo při zásobování vodou z vlastní 
studny ke statisticky odvozené spotřebě 

35 m3/EO za rok. Ostatní podrobnosti 
budou obsahem smlouvy. 

Děkuji všem občanům, kteří nám ne-
zištně pomáhali v realizaci této plošně 
náročné stavby, a ostatním za pochope-
ní nepříznivých dopadů stavby na život-
ní prostředí kolem svých nemovitostí. 

Krásné prožití vánoc vám přeje  
Ing. Jiří Černík

informace obce

Oznámení o stanovení ceny 
vodného a stočného od 1. 1. 2017 
Na základě usnesení představenstva SmVaK, akciové společnosti, byly v souladu 
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností  
od 1. ledna 2017 takto: 

Voda pitná (vodné) 36,01 Kč/m3 (bez DPH) 41,41 Kč/m3 (vč. 15% DPH) 

Voda odvedená (stočné) 32,45 Kč/m3 (bez DPH) 37,32 Kč/m3 (vč. 15% DPH) 

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následu-
jícím po 1. lednu 2017. 

Nová kanalizace obce Krmelín 

V souladu s platnou legislativou schválena na 16. zasedání zastupitelstva obce Kr-
melín cena stočného s účinností od 1. ledna 2017 takto:

Voda odvedená (stočné) 35,89 Kč/m3 (bez DPH) 41,27 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

Cena bude uplatněna vůči odběratelům, po prvním odečtu měřidel následujícím 
po 1. lednu 2017.
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Otázky pro zastupitele 
pana Martina Havránka

1) Jako zastupitel jste se na jedná-
ní zastupitelstva zatím moc neprojevil. 
Můžete nám říci, jaké máte plány, s ja-
kými cíli jste kandidoval a co byste rád 
v obci prosadil? 

1) Neprojevil? Nechápu, co si pod po-
jmem neprojevil mám představit a na 
jakém základě usuzujete, že jsem se ne-
projevil? Máte-li na mysli překřikování, 
skákání do řeči a odskakování od tématu 
na zastupitelstvech, tak to se omlouvám, 
to jsem se opravdu neprojevil. Nemyslím 
si, že úloha zastupitele spočívá v tom, že 
se hlasitě vyjadřuje ke všem tématům, 
aniž by měl zjištěné veškeré podklady 
a argumenty. Jako krmelínský rodák 
jsem kandidoval s cílem zachovat Kr-
melínu ráz vesnice.  

2) Víte o tom, že v naší obci mělo 
v měsíci září - listopadu proběhnout 
výběrové Strukturální šetření v ze-
mědělství? Byl jste také osloven, a po-
kud ano, mohl byste nám k tomu něco 
krátce říct? Má obec nějakou zpětnou 
vazbu na toto šetření, které proběhlo  
v rámci EU?

2) Jistě, ač jsem se, jak říkáte neproje-
vil, tak samozřejmě o tomto šetření vím 
a o dění v Krmelíně se zajímám. Toto 
šetření probíhalo v době od 15. září do 

10. listopadu 2016. Mne nikdo neoslovil 
– nebyl jsem vybrán, tudíž na druhou 
část otázky nemohu odpovědět. Osobně 
si myslím, že toto šetření, které v rámci 
EU probíhá, je zcela zbytečné, neboť se 
vedou přesné statistiky osevních ploch 
a taktéž i hospodářská zvířata jsou evi-
dována u Českomoravského svazu cho-
vatelů, tudíž nevím k čemu toto šetření 
je. Ptala jste se na názor.

3) Jaký je Váš názor na současnou si-
tuaci v průmyslové zóně, jako vlastník 
orné půdy byste byl proto, aby se raději 
využila k zemědělské výrobě, nebo máte 
jiný názor? 

3) Jak vyplývá z mé první odpovědi 
a jak říkáte, že jsem vlastníkem orné 
půdy, tak jsem pro zemědělskou výrobu, 
která v Krmelíně vždy byla a doufám, že 
i v budoucnu   bude nadále pokračovat, 
ač  již dnes vím, že zemědělci to zde ne-
mají jednoduché, neboť většina dnešní 
mladé generace již kladný vztah k půdě 
nemá a pod vidinou zisku je ochotna jej 
rozprodat, aniž by si uvědomovala ná-
sledky, které vedou k likvidaci u nás vel-
mi kvalitní orné půdy. Z tohoto důvodu 
dochází k takovým situacím, jako je pře-
huštěná výstavba a  vznik průmyslových  
zón.

Taktéž děkujeme rodinám za vstřícnost 
a za sdělení výročí svateb svých nejbliž-
ších, členové komise pro občanské záleži-
tosti tak mohli popřát třem manželským 
párům ke dvěma zlatým a jedné diaman-
tové svatbě. 

Naše žádost vám, spoluobčanům, 
ohledně sdělení těchto rodinných událostí 
obecnímu úřadu zůstává i nadále v plat-
nosti a předem děkujeme všem, kteří se 
chtějí o svá jubilea podělit. 

Hana Plačková 

informace z obce / rozhovor
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4) Spousta našich občanů se přimlouvá 
o spuštění Programu výsadby stromů v naší 
obci, například kolem cest I. a II. třídy. Je 
to reálné? Byl byste pro takovou realizaci? 

4) Program výsadby stromů v naší obci 
je určitě dobrý nápad. Tato myšlenka, dle 
mého názoru není nereálná, ale mělo by se 
dobře uvážit, kde je porost vhodný a kde 
ne. Výsadba podél  silnic   může ovliv-
nit bezpečnost provozu. Další otázkou je 
vlastnictví pozemků podél silnic, neboť 
většina je jich soukromých a ne každý 
vlastník je ochoten zatížit svůj pozemek. 
Z tohoto důvodu je nutná komunikace 
s těmito občany pokud by byl takový zá-
měr a dále s vlastníky komunikací.

5) Co nám můžete říct ke zpracovává-
ní nového územního plánu? Jak se zdá, 
o bydlení v naší obci je stále velký zájem 
a někteří majitelé pozemků by rádi uví-
tali, aby v novém ÚP své pozemky, které 
jsou zde dosud vedeny jako orná půda, 
mohli  změnit na obytné plochy k byd-
lení. Jste pro takový rozvoj obce, který 
s sebou přináší jak klady, tak zápory? 

5) Co se týče územního plánu, tak si 
myslím, že je v pořádku, aby se lidé vy-
jádřili a měli možnost rozhodnout, jak 
chtějí se svým pozemkem naložit. Jak 
vyplývá z celého rozhovoru, jsem za-

stáncem zachování rázu vesnice a proto 
jsem proti tomu zbavovat se veškeré orné 
půdy. V dnešní době je obec zaplavena  
novostavbami a Krmelín již začíná ztrácet 
ráz vesnice. Ovšem to je můj pohled na 
věc a jak se svou půdou majitelé naloží, 
je čistě na nich. Proto si také nemyslím, 
že rozvoj obce závisí na změně územního 
plánu potažmo na počtu obyvatel. 

6) Myslíte si, že by obec měla začít při-
pravovat plány pro výstavbu domu pro se-
niory, nebo dům s pečovatelskou službou 
pro své občany? Nebo zastáváte názor, že 
o své blízké se má postarat rodina?  

6) Zda by měla obec začít připravovat 
nějaký plán výstavby o kterém hovoříte, to 
netuším. Nemám v ruce žádné podklady, 
kolik je v současné době žadatelů, jaká je 
kapacita v sousedních obcích, které tyto 
domy pro seniory spravují. V případě zá-
jmu z řad seniorů o takovou službu by bylo 
na místě výstavbu domů pro seniory zvážit 
a začít realizovat. K další části otázky bych 
chtěl podotknout, že mi nepřísluší sahat 
lidem do svědomí a radit jim v oblasti péče 
o své blízké. Každý má své limity a ač někde 
vůle a ochota je, přesto podmínky nedovo-
lují se o své blízké plnohodnotně postarat.

Otázky připravily členky redakční rady 
 na náměty občanů. Děkujeme za odpovědi

Akce v obci
 8. ledna 2017 IX. Benefiční koncert v 15 hodin v kostele 
 27. ledna 2017 Dětský maškarní ples v hale TJ Sokol Krmelín 
  Ples Ondřejnice Pohostinství Benátky
 28. ledna 2017 Sokolský ples v hale TJ Sokol Krmelín 
 4. února 2017 Hasičský ples v hale TJ Sokol Krmelín 
 31. března 2017 Velikonoční jarmark Pohostinství Benátky 
 8. dubna 2017 Ukliďme Česko – Krmelín (termín se může upravit podle počasí)
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Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje

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

Sbírka se uskuteční : 16.1. – 20.1. 2017
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

Vážení spoluobčané, podnikatelé a živnostníci
Komise pro kulturu, školství a sport připravuje orientační mapku Krmelína 

s cyklistickými trasami, která bude sloužit jako propagační materiál obce.

V rámci tohoto projektu mají místní živnostníci a podnikatelé možnost propa-
govat svoji firmu nebo činnost v reklamní části této mapky.

Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě Krmelín, kde zanechají kontakt 
na svou osobu/firmu. Po ukončení sběru podkladů tohoto projektu budou osloveni 
s podrobnějšími informacemi.

Podle zájmu pak budou vyhodnoceny grafické i finanční záležitosti.

Za komisi pro KŠaS Ing. Yveta Kovalčíková 

Více hlav, více nápadů   
Vážení občané, rádi bychom vám na našich stránkách přinášeli zajímavé infor-

mace, rozhovory z dění naší obce, kterými bychom chtěli přiblížit život lidí v naší 
vesnici. Přivítáme od vás, čtenářů, tipy na zajímavé osobnosti, které mezi námi 
žijí. Své tipy posílejte na naší redakční adresu krmelinskyzpravodaj@seznam.cz. 
Děkujeme vám. 

Za redakční radu Táňa Trojanová 



Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2016 17

ELEKTROWIN

Projekt ELEKTROWINu „Jsem zpět“ 
se úspěšně rozběhl 

Stále větší obrátky nabírá projekt „ Jsem zpět“, který připravil a uvedl do 
provozu kolektivní systém pro sběr a recyklaci starých spotřebičů ELEK-
TROWIN. Jeho pilotní fáze začala na sklonku roku 2014. 

Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už nepotřebují. Ať už 
z důvodu jejich náhrady za nejmodernější typy nebo se například po stěhová-
ní již nehodí, i když jsou stále funkční a mohly by potřebným sloužit i dále. 

Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoří o „opětov-
ném použití“. To ale dlouho zůstávalo jen teorií, zejména z důvodu nákladů 
na technické přezkoušení nezávadnosti daného elektrozařízení tak, aby výro-
bek odpovídal při předání novému majiteli všem legislativním požadavkům. 
Do praxe ji začal zavádět právě ELEKTROWIN. Projekt dostal jméno „Jsem 
zpět“ a podrobnosti o něm můžete získat na jeho internetových stránkách 
www.jsemzpet.cz. „Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz umístili 
formulář, přes který si lidé mohou prověřit, zda jejich spotřebič vyhovuje kritériím 
pro zapojení do projektu. Pokud zjistí, že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout 
k opětovnému použití a my si pro něj přijedeme rovnou k nim domů“ popisuje 
nynější etapu vedoucí zákaznického oddělení ELEKTROWIN a.s. Jan Marxt. 

Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, do kterých je 
možné speciálně odevzdávat i spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, 
že je možné je ještě dále používat. Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní 
gestoři, kteří jsou viditelně označeni jako místa zpětného odběru a přípravy 
elektrozařízení k opětovnému použití. Ti na základě stanovených kritérií 
vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou posloužit svému původnímu 
účelu, provedou na nich případné drobné opravy a garantují, že budou dále 
bezpečně fungovat. 

Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh, jenž návrat do 
života zažil na vlastní kůži. Svou zkušenost s návratem zpět do života Michal 
Viewegh komentuje: „I já jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu jsem zpět, 
proto projekt smysluplného navracení spotřebičů těm, kteří je potřebují, 
podporuji.“ Před časem mu praskla aorta, což přežije jen jeden z deseti lidí. 

ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému užívání 
neziskovým organizacím, které se věnují obecně prospěšné činnosti. První, 
kdo tuto nabídku využil, byl Fond ohrožených dětí. 
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JMELÍ  
Z důvodu zmírnění šíření jmelí, krajský 

úřad doporučuje vlastníkům, aby na svých 
pozemcích jmelí odstranili. 

Jak a proč odstraňovat jmelí…? 
Jmelí se v posledních 15 letech hojně 

rozšířilo na území Moravskoslezského kra-
je a způsobuje usychání a umírání stromů. 

Z důvodu zvyšující se intenzity plošné-
ho napadení dřevin jmelím se obracíme na 
vlastníky, kteří na svých pozemcích evidují 
výskyt jmelí, aby se z důvodu zmírnění 
jeho šíření pokusili eliminovat jeho výskyt. 

Doporučený postup eliminace jmelí: 
*  Provádět kontrolu dřevin zaměřenou 

na výskyt jmelí a jeho včasnou likvidací 
zabránit dalšímu šíření, 

* odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy 
jmelí (vylamováním se nezabrání jeho 
dalšímu šíření), 

*  podpořit vitalitu stromu zálivkou a při-
hnojením draslíkem, 

*  v případech napadení více než 50 % 
objemu koruny přistoupit ke kácení 

dřevin, pokud nejde o významné stro-
my (aleje, solitéry v parku, památné 
stromy) tyto přednostně ošetřovat. 

Při odborných ořezech nebo při ká-
cení se postupuje v souladu se zákonem 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě dotazů či žádostí o kon-
zultace ve vazbě na případná ošetření 
či kácení a zákonných postupů můžete 
kontaktovat příslušné obecní úřady (popř. 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 
odbor životního prostředí a zemědělství, 
28. října 117, 702 18 Ostrava – Ing. Lenka 
Peichlová, 795 622 385). 

PODĚKOVÁNÍ  
V pátek 25. listopadu proběhlo před 

hasičskou zbrojnicí již 5. slavnostní Roz-
svěcování vánočního stromu v Krmelíně. 
Za jeho zdárný průběh bych chtěla po-
děkovat všem sponzorům, kteří přispěli 
finančním darem, ale i těm, kteří přiložili 
ruce k dílu. Jsou to: 

firma AUTODOPRAVA Kokeš Nová 
Bělá, MINIPIVOVAR Krmelín – pan Mi-
lan Mácha, manželé Bočkovi -Pekařství 
Boček, Mgr. Ivo Peterek – ohňostroj, pan 
Leoš Lyčka – osvětlení (tímto se oběma 
pánům omlouvám, že jsem je nejmeno-
vala při představování sponzorů). Dalšími 

sponzory byli manželé Michalcovi, Koval-
číkovi, „Sokolník, Bejk“, Martin Balcar, 
Robert Staněk a další… 

Děkuji všem dětem z MŠ Krmelín 
a paní učitelce Marii Vašicové, všem star-
ším dětem ze ZŠ Krmelín, které vystou-
pily pod vedení paní učitelky Mgr. Yvony 
Voráčové a mladším žákům pod taktov-
kou paní učitelky Mgr. Dagmar Kovalové. 

Zvláštní poděkování patří i Zuzaně 
Holbeinové, která zpestřila páteční večer 
svým zpěvem i s krmelínskými dětmi, 
stejně tak Sáře Bonito, jež našla odvahu 
a sama krásně zazpívala. 
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Celý program by ovšem nemohl pro-
běhnout bez zázemí místních hasičů 
i Spolku rodičů při ZŠ, kteří se společně 
postarali o občerstvení. Ozvučení i pódi-

um, zajistil pan David Ptáček s kolegy, 
tentokrát na náklady obce Krmelín. 

Všem velké poděkování, za pořadatele 
Ing. Yveta Kovalčíková

Z naší mateřské školy...   
Školní rok pokračuje den po dni, týden 

po týdnu, měsíc po měsíci, ale vrátíme se 
ještě kousek zpět, k hlavním letním prázd-
ninám, kdy v mateřské škole probíhaly 
stavební práce – konkrétně v 1. třídě “Ze-
lená“. Tato třída získala úplně nový vzhled, 
byly upraveny podlahy a položeno nové, 
krásně oranžové lino, vymalováno a zmo-
dernizována herna pro děti. 

Poděkování patří zřizovateli – obci Kr-
melín, který poskytl na tuto úpravu částku 
150 tis. Kč. 

Ještě bych ráda poděkovala Haně 
a Jaroslavu Tyšerovým, kteří pro 3. třídu 
„Červená“ zakoupili terárium pro krásné 
a neobvyklé šneky africké – oblovky, které 
nám také darovali. Děti se učí o ně pečovat 
– krmit a pozorovat, jak jim chutná salát, 
jablíčko, kedluben, okurka, ale také čistit 
terárium, vlhčit, sledují, jak rostou, jak se 
pohybují. Jsou moc krásní ! A máme čtyři. 
Děkujeme. 

V závěru roku 2016 bych ráda popřála 
všem dětem krásné a šťastné prožití vá-
nočních svátků. 

Vám všem přeji, ať zdraví a láska jsou 
Vám nablízku po celý rok 2017 i na blízku 
těch, které máte rádi. 

Jitka Janková,  
ředitelka mateřské školy Krmelín

Poděkování školce 

„Mami, já už chci jít do školky“ 
Co si budeme povídat, není po ránu nic 

horšího, než táhnout ječící dítě do školky. 
O to větší je to pohoda, pokud tam chodí 
rádo. A tak je tomu u nás. 

Často slýcháváme rychle vynášené sou-
dy o tom, jak je to či ono na naší školce 
špatné. Je až k nevíře, co všechno mají 
rodiče potřebu řešit. Že by měli to štěstí 
a v životě zůstali nepolíbeni skutečnými 
problémy? Přitom hlavní je to, že naše 
děti chodí do školky rády a že paní učitel-
ky do nelehkého úkolu jejich předškolní 
výchovy a vzdělávání dávají kus srdce. 

Chtěli bychom proto poděkovat celé-
mu kolektivu naší mateřské školy za péči 
o naše děti a přejeme jim, aby i nadále 
dělali své poslání s radostí a s nadšením 
jako doposud. 

Zvlášť pak bychom chtěli poděkovat 
paní ředitelce Jitce Jankové a paním uči-
telkám Miroslavě Ryškové a Iloně Galiové 
za ochotu věnovat svůj volný čas našim 
dětem, se kterými každoročně jezdí do 
školky v přírodě, ačkoli by nemusely, 
a za odvahu vzít na sebe odpovědnost za 
děti 24 hodin denně. Velký dík jim patří 
také za organizování ozdravného pobytu 
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ŠKOLA INFORMUJE  
Návštěva pekárny 

Naše druhá třída se šla v pátek 18.11. 
podívat do pekárny. Když jsme tam při-
šli, natáhli jsme nosy, jak to tam pěkně 
vonělo. Odložili jsme si věci. Pak jsme si 
udělali vánočky i další dobroty. Potom 
jsme se šli podívat, jak se dělá těsto. Po-
tom jsme šli do skladu. Tam jsme viděli 
různé mouky a směsi. Pak jsme viděli, 
jak se dělají makovníky a malé koláčky. 
Dostali jsme malou svačinku. Potom jsme 
viděli čokoládovou fontánu a mohli jsme 
ochutnat čokoládové kokosky. Dostali 
jsme balíčky a šli jsme se obléct. Nako-
nec jsme dostali svoje dobroty a šli jsme 
zase do školy. 

Nela Ježová, 2. ročník 

Vešli jsme do nové pekárny BOČEK. 
Nejdříve jsme si udělali výrobky. Potom 
nám ukázali výrobu. Pak jsme šli do 
dalšího patra. Tam jsem se zamiloval do 
čokoládové fontány. Mezitím se upek-
ly naše výrobky. Rodičům moc a moc 
chutnaly. 

Ríša Hess, 2. ročník

Třeťáci 

Ve třetím ročníku naší školy jsme se 
v říjnu učili o Krmelínu. Na závěr děti 
napsaly slohové práce, z nichž cituji: 
„Žiju v Moravskoslezském kraji v okre-
se Frýdek – Místek, v obci Krmelín. Je 
to kraj zemědělský a kopcovitý. Krmelín 
je obklíčen lesy, poli, loukami a cestami. 
Nejvyšším bodem je kopec Krmelák, kde 
je slyšet řehtání koní, bučení krav, zpěv 
ptáků a motory aut. V obci žije 2,5tisí-
ce obyvatel a nejslavnější z nich je pan 
Vítězslav Mácha, vítěz dvou olympiád 
a mistrovství světa v řeckořímském zá-
pase. Pro všechny lidi je důležité, že tu 
máme obecní úřad, školu, školku, obcho-
dy, poštu, restaurace, kanalizaci a čistič-

u moře v Chorvatsku. Za ochotu strávit 
„letní dovolenou“ s těmi, od nichž by si 
naopak v době, kdy má školka prázdniny, 
měly odpočinout. A za program, který 
pro naše děti během pobytu připravily, 
a tím i nám dopřály několik hodin denně 
opravdové dovolené bez dětí…

Děkujeme ! 
Jaroslav a Hana Tyšerovi 

Milan a Michaela Turčíkovi 

P.S.: Náš článek nedopatřením ne-
byl otištěn v zářijovém Zpravodaji, 
kam byl tématicky určen. Další školní 
rok je v plném proudu, z kluků jsou 
předškoláci, navštěvují novou třídu, 
mají nové paní učitelky - Marii Vašico-
vou a Moniku Koňaříkovou. Tedy samé 
změny. Ovšem v tom podstatném se 
nezměnilo nic. Do školky chodí stále 
rádi !!!

foto: Mgr. Dagmar Kovalová
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ku. Kdybychom neměli důležité budovy, 
tak by naše obec nic neznamenala, lidé 
by se odstěhovali a vesnice by zanikla. 
Nebezpečné jsou křižovatky a hlavní sil-
nice. Zlepšili bychom hřiště, pískoviště 
u pošty a rozbité cesty. Nelíbí se nám, že 
někteří lidé topí plasty a odhazují smetí 
do lesa.“( žáci Tomáš Zezulka, Marie So-
chací, Michal Kudlej, Martina Helísková, 
Amálie Blažková, Sabina Krobotová) 

Žáci třetího ročníku děkují panu 
Ing. Bočkovi za umožnění exkurse do 
nové pekárny na Světlově a panu Kocmun-
dovi za zorganizování a zajímavý výklad 
s ochutnávkou cukrových pusinek. Děti si 
také vyzkoušely práci s těstem a upečené 
výrobky si mohly odnést domů. Báječné 
dopoledne zanechalo na dětech následky: 
Větší část třídy chce pracovat v pekárně. 

tř. uč. Mgr. Kovalová

Dokaž to! Dokaž si! 

Být kamarádem, cítit se v kolektivu dob-
ře, umět si poradit v problémových situa-
cích, umět spolupracovat… to jsou všechno 
dovednosti, které se naši žáci učili a upev-
ňovali začátkem listopadu v programu 
„Dokaž to! Dokaž si!“ Vše se děje prostřed-
nictvím zážitkové pedagogiky. Zážitková 
pedagogika využívá učení prostřednictvím 
zážitku, prožitku, učení na základě vlastní 
zkušenosti. Vyvolává situace, které žákovi 
umožňují odhalit nové oblasti, dosáhnout 
vědomosti, získat zkušenosti a možnosti 
poučení. Prožitek je určitá událost nebo 
prožití něčeho uceleného, co nám v proudu 
prožívání zřetelně vyvstává díky zvláštní 
intenzitě, obsahovosti nebo zvláštnosti. 
Program pro děti uspořádalo Středisko vol-
ného času Ostrava – Zábřeh. Po loňských 
velmi kladných zkušenostech jsme akci 
zopakovali. Děti si půldenní workshopy 

velice užily a zároveň si odnesly do svého 
života užitečné zkušenosti. Těšíme se na 
další spolupráci a děkujeme za profesionál-
ní vedení lekcí a za příjemné dopoledne. 

Mgr. Yvona Voráčová 

Poděkování 

Rádi trávíme naše dílny čtení ve škol-
ní čítárně. Díky Unii rodičů jsme loni 
mohli naši žákovskou knihovnu obohatit 
o mnoho knih, které jsou pro děti atrak-
tivní, aktuální a žádané. Musím říct, že 
šly opravdu“z ruky do ruky“. Letos se 
nám knihovna opět rozšířila – poděko-
vání patří paní Martině Litschmannové, 
která nám darovala balíček knih pro děti. 
Doma už radost udělaly, teď potěší žáky 
ve škole. Přeji pěkné a štědré Vánoce 
a pod stromeček dobrou knihu! 

Mgr. Yvona Voráčová

Úspěch našich florbalistů 

Trénováním žáků krmelínské školy 
ve florbalu se věnuji již 18 let a za tuto 
dobu naši florbalisté opakovaně získali 1. 
místo v oblastních kolech florbalové sou-
těže Asociace školních sportovních klubů 
(1999, 2002, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 
2014) a tím i možnost postupu do okres-
ního kola této soutěže. 

Letošní oblastní kolo se uskutečnilo 
9. listopadu 2016 ve sportovní hale Zá-
kladní školy V. Martínka v Brušperku. 
Na měření sil jsme nominovali 8 hráčů, 
kteří jeli na soutěž s velkou touhou vyhrát. 
A opravdu – podařilo se. Naše reprezen-
tace porazila týmy Fryčovic a Brušperku 
(shodně 3 : 2) a zajistila si tak účast v okres-
ním turnaji. Na ten se vypravili o dva týdny 
později - 23. listopadu 2016 odjeli do 11. 
ZŠ Jiřího z Poděbrad ve Frýdku – Místku. 
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Na turnaj se sjelo 8 nejlepších týmů spor-
tovních škol z Frýdku – Místku, Třince, 
Jablunkova, Třanovic, Čeladné a Krmelí-
na. Los nás určil do skupiny A k týmům 
Třince, Jablunkova a Čeladné, ve skupině 
B hrály týmy sportovních škol z Frýdku – 
Místku a Třanovic. Hrálo se 2 x 6 minut, 
avšak oproti pravidlům florbalu pouze 3 + 
1 (3 hráči, 1 brankář) a navíc v tělocvičně, 
odpovídající pouze polovině standartní 
hrací plochy. Tyto skutečnosti naše hrá-
če samozřejmě zaskočily a měly vliv na 
jejich celkový výkon. Ale i přesto, že naši 

florbalisté všechny 3 zápasy ve skupině 
postupně prohráli (Třinec 1 : 6, Čeladná 
2 : 5, Jablunkov 1 : 5), svým herním nasaze-
ním i výsledky neudělali ostudu a celkově 
skončili na 6. místě. 

Velkou oporou týmu v obou zápasech 
byl brankář Matěj Dlouhý, pochvalu si 
rovněž zaslouží všichni střelci gólů Jakub 
Černík, Jakub Norys, Filip Buczek, Tomáš 
Turoň a Martin Kovalčík. Velký dík pat-
ří rovněž rodičům těch florbalistů, kteří 
naše chlapce vedou zároveň i k fotbalu 
– díky tomu mají tito hráči lepší fyzičku, 

foto: Ing. Dagmar Černíková

foto: Ing. Dagmar Černíková
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Drakiáda 

Tradiční podzimní Drakiáda se letos 
uskutečnila 16. září. Tento den sice foukalo 

velmi málo, ale to se po příchodu dětí na 
kopec změnilo. Vítr se umoudřil, když vi-
děl tu spoustu krásných barevných draků 
rozmanitých tvarů. Děti toho ihned vyu-

žily a pustily se s radostí do pouštění. 
Někteří draci však byli velice tvrdohlaví 
a rozhodli se zůstat na zemi. Těm do-
mlouvali a křídla opravovali naši šikovní 
a zruční skauti. Ze všech nejvýše vyletěl 
drak Elišky a Anežky Gembčíkových. 

Všichni jsme se zase na chvíli vráti-
li do dětství, kdy jsme jako malí také 
pouštěli vlastnoručně vyrobené dra-
ky. Děkuji všem účastníkům Drakiády, 
kteří se s námi přišli pobavit.

Za vznikající Sdružení rodičů Krmelín
Regína Otáhalová

základní škola / unie rodičů

foto: Žaneta Ježová

nasazení, orientaci na hřišti a celkově více 
herních zkušeností z týmových her. V ne-
poslední řadě chci poděkovat i paní Dag-
mar Černíkové a panu Jaromíru Norysovi 
za pomoc se zajištěním dopravy na okresní 
kolo a pořízením fotodokumentace. 

Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy 

Poděkování za jarmark 

Dne 5. 11. 2016 se uskutečnil v re-
stauraci Na Benátkách Jarmark lidových 
řemesel, kde se mimo jiné prezentovaly 
a prodávaly výrobky žáků ZŠ Krmelín. 
Návštěvnost jarmarku byla hojná. Podě-
kování patří všem, kteří nás podpořili 
zakoupením výrobků. 

Dík patří také rodičům a rodinným pří-
slušníkům dětí, kteří se podíleli na samot-
né tvorbě výrobků či jejich prodeji. Zvláště 
děkujeme maminkám Juřicové, Klimkové, 

Otáhalové, Kovalčíkové, Mrůzkové, Ze-
zulkové, Sochací, Máchové, Rennerové, 
Dlouhé, Turčíkové a paní Plačkové. 

Paní Martině Helískové a paní Ludmile 
Adámkové děkujeme za finanční příspěv-
ky pro jednotlivé třídy. 

Děti a pedagogové ZŠ T.G.M. Krmelín

Za starý papír novou knihu  
v ZŠ Krmelín 

3. ledna 2017 v 7.00 - 8.00 hod 
13. - 14. února 2017 v 7.00 - 8.00 hod 

6. - 7. března 7.00 - 8.00  
6.3. i v době 15.00 - 16.30 

Starý olej můžete odevzdat v těch-
to termínech a čase u ZŠ v Krmelíně. 
S odběrem Vám pomohou zaměstnanci 
školy i obce.
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Rej duchů  

V podvečer chladného, avšak bezdešt-
ného 4. listopadu 2016 proběhl již tradiční 
Rej duchů. Strašidla, bubáci, stvůry i lidé 
různých velikostí a masek se v hojném 
počtu sešli před školou. Podle toho, jak byl 
kdo odvážný, se rozdělili do dvou skupin. 

Menší děti vyrazily na cestu za dobro-
družstvím jako první. Počáteční osvětle-
ná cesta byla záhy nahrazena temnými 
stezkami v Dole. Zde proběhlo několik 
setkání s obvykle skrytými tvory našich 
lesů a luk, kteří bývají v tuto temnou dobu 
nejsilnější a troufají si strašit a lekat. 

Větší děti mezitím plnily strašidelné 
úkoly na louce u školy a poté se vydaly 
stejnou trasou. Strašidla se již tou dobou 
dostala do varu a nebylo snadné trasu 
zvládnout. 

Účastníci pochodu prokázali velkou od-
vahu, takže si strašidla nedovolila nikoho 
ponechat ve svých spárech a všichni se 
úspěšně vrátili do civilizace. V cíli cesty, 
hasičské zbrojnici, čekalo na účastníky reje 
teplé občerstvení, které mohlo být bezplatně 
poskytnuto žákům základní školy také díky 
Pekařství Boček, které zdarma poskytlo pe-
čivo, za což mu patří velký dík. Poděkování 
patří také krmelínským skautům, bez je-
jichž skvělé organizace a pomoci by akce ani 
nemohla proběhnout, a rovněž hasičům za 
zapůjčení prostor. Velké díky všem rodičům, 
kteří pomohli akci zorganizovat a také paní 
Monice Zezulkové za věnování velké krabice 
želatinových bonbonů pro všechny děti. 

Těšíme se zase za rok 
Za strašidla ze Spolku rodičů Krmelín 

Libor Juřica 

Mikulášská nadílka   
V sobotu 3. 12. patřilo hřiště všem dě-

tem. Čekala je tradiční Mikulášská nadílka. 
Pro zkrácení čekání na Mikuláše a čerta 

byly pro děti připraveny sportovní atrakce 
a pro rodiče stánky s výbornými domácími 
sýry, uzenými masovými pochoutkami, 
vánočními dekoracemi a pro zahřátí ne-
chyběla tradiční vařonka a svařené víno. 

V půl páté se děti dočkaly. Přišli čert 
s Mikulášem. Každé dítko, které umělo 

nějakou básničku, nebo písničku, dostalo 
malou sladkost. 

O tom, že si občané naší obce s dět-
mi tuto naši tradici oblíbili, svědčí to, že 
Mikuláš rozdal 48 balíčků, a to se našli 
i takoví, kteří nenašli odvahu s Mikulášem 
se setkat. 

Už se těšíme na další přátelská setkání.
Za pořadatele Lenka Zborovská

foto: Ing. Yveta Kovalčíková
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Ocenění pro krmelínské cyklisty
V sobotu 12. listopadu se v ostravském 

Trojhalí Karolina uskutečnila celostátní 
akce VELOCIPEDISTÉ V OSTRAVĚ 2016. 
Setkalo se tam 105 vyznavačů starých bi-
cyklů, kteří svoji lásku k cyklistice vyjadřu-
jí někdy na kolech-veteránech, v dobovém 
oblečení a vždy ve skvělé náladě. 

Z pověření Obnovené české ústřední 
jednoty velocipedistů (OČÚJV) byl ga-
rantem tohoto setkání Klub českých ve-
locipedistů Ostrava-Hrabová (zal. 1906). 
V programu bylo mj. i ocenění zdejších 
cyklistických oddílů a sportovních klubů. 
Čestné uznání bylo taky uděleno „Krme-
línským cyklistům za podporu cyklistiky 

v obci a širokém okolí a za dlouholeté ak-
tivní provádění cyklistiky sokoly, hasiči, 
skauty a dalšími občany bez ohledu na 
věk a pohlaví“. 

Podobně byly oceněny i sousední klu-
by a jednoty ve Staré Bělé, Nové Bělé, 
Petřvaldu, v Proskovicích a další. Čestná 
uznání taky obdržela řada jednotlivců. 
Mj. cestovatel, rolník a starosta Hlubočce 
Vítězslav Dostál (první Čech, který objel 
na kole Zemi), chatař, spisovatel a cyklis-
ta z Prašivé Martin Stiller nebo ostravský 
projektant cyklostezek a cyklokoordinátor 
Martin Krejčí. 

Karel Sýkora, Proskovice 

Vznik nového spolku v Krmelíně 
Po několika týdnech příprav a intenziv-

ních jednání zakládajících členů, občanů 
obce Krmelín, vznikl dne 27.10.2016 ofici-
álně spolek Náš Krmelín, z. s, se sídlem na 
ul. Zdravotní 214, Krmelín. Zakládajícími 
členy jsou Marie Böhmová, Vladan Má-
cha, Jakub Suchánek, Ing. Tomáš Jalůvka, 
Bc. Kamila Stankovičová a Ing. Yveta Ko-
valčíková. 

Základním účelem spolku je: 
a) ochrana přírody a krajiny v lokalitě 

obce Krmelín, tj. v jejich místních čás-
tech Krmelín a Světlov, 

b) ochrana životního prostředí, ochrana 
ovzduší v lokalitě obce Krmelín, 

c) ochrana veřejného zdraví a zdravých 
životních podmínek v lokalitě obce 
Krmelín, 

d) ochrana zemědělského půdního fondu, 
v lokalitě obce Krmelín 

e) integrace občanů do procesu rozhodo-
vání o územním rozvoji obce Krmelín, 

f) prosazování kvalitního života a zdravé-
ho životního prostředí v lokalitě obce 
Krmelín, 

g) systematické vytváření podmínek pro 
trvale udržitelný a harmonický urbani-
stický vývoj území, 

h) podpora kvalitativního rozvoje úze-
mí obce v souladu se zásadami trvale 
udržitelného rozvoje, iniciace takových 
opatření, která mohou nejen udržovat, 
ale zejména zvyšovat kvalitu životního 
prostředí ve smyslu ekologickém, urba-
nistickém i sociálním. 
Impulzem pro vznik spolku byla zejmé-

na situace spojená s průmyslovou zónou 
v Krmelíně, a postup vedení obce vůči 
investorům, kdy obec podle našeho ná-
zoru nejednala transparentně a otevřeně, 
a nechránila prioritně zájmy svých občanů. 
Svůj názor na další postup jednoznačně 
deklarovali občané Krmelína v anketě 
uspořádané spolu s krajskými volbami 
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Stanovisko rady obce ke článku 
„Vznik nového spolku v Krmelíně

Vážení občané,
V minulosti články uveřejněné v obec-

ním zpravodaji rada obce nijak nekomen-
tovala a ponechávala jejich text výhradně 
na redakční radě zpravodaje a zodpověd-
nost na pisatelích jednotlivých příspěvků.

V tomto případě se však RO rozhodla 
reagovat na článek „Vznik nového spolku 
v Krmelíně, protože v tomto článku, přede-
vším pak v odstavci, který se zabývá impul-
zem pro vznik spolku, jsou dle názoru RO 
uvedeny nepravdivé, zkreslující a tendenč-
ní informace, které obviňují místní zastupi-
telské orgány, především pak obecní úřad 
a radu obce z netransparentnosti, stranění 
podnikatelům, zatajování informací obča-
nům a nechránění jejich zájmů.

Citace textu:
Impulzem pro vznik spolku byla zejména 

situace spojená s průmyslovou zónou v Kr-
melíně, a postup vedení obce vůči investorům, 
kdy obec nejednala transparentně a otevřeně 

a nechránila prioritně zájmy svých občanů. 
Svůj názor na další postup jednoznačně de-
klarovali občané Krmelína v anketě uspořá-
dané spolu s krajskými volbami v říjnu 2016. 
Následně konané zastupitelstvo odhlasova-
lo změnu v postupu obce vůči investorům. 
V budoucnu se budeme intenzivně věnovat 
tomu, aby k podobným excesům již v naší 
obci nedocházelo, a aby názory občanů naší 
obce byly slyšet kromě jednání zastupitelstva 
i na radnici. 

Především bychom chtěli kategoricky 
táto obvinění odmítnout jako nepravdivá 
a poskytnout Vám občanům informace 
pro lepší porozumění a možnosti vytvo-
ření si vlastního názoru .

Už samotné označení „Průmyslová 
zóna Krmelín“ je nesprávné a může u ob-
čanů navodit dojem, že se jedná o pro-
stor, kde může vyrůst např. továrna nebo 
„Nový Biocel“, jak již konec konců bylo 
uvedeno v jednom z „ informačních letá-
ků“, které kolovaly po Krmelíně.

v říjnu 2016. Následně konané zastupitel-
stvo odhlasovalo změnu v postupu obce 
vůči investorům. V budoucnu se budeme 
intenzivně věnovat tomu, aby k podobným 
excesům již v naší obci nedocházelo, a aby 
názory občanů naší obce byly slyšet kromě 
jednání zastupitelstva i na obecním úřadě. 
Hned v prvních dnech oficiálního fungo-
vání spolku jsme se intenzivně zapojili do 
procesu přípravy nového územního plánu 
obce, kde jsme iniciovali několik žádostí 
občanů spojených se současnou průmys-
lovou zónou a sami jsme zaslali své návr-
hy a požadavky. Nespokojenost občanů 
s vlastní existencí průmyslové zóny a po-

stupem obce vůči investorům se promítla 
i do Petice proti industrializaci Krmelína, 
kterou podepsalo více než 700 zletilých ob-
čanů obce. Petice byla 24.11.2016 předána 
starostovi Krmelína Ing. Zezulkovi a bude 
pravděpodobně projednávána na nejbliž-
ším jednání zastupitelstva. Pro aktuální 
informace sledujte www.naskrmelin.cz,  
kde budeme zveřejňovat aktuálně řešené 
problémy a informace k nim. 

Členové spolku přejí všem občanům 
klidné prožití vánočních svátků a hodně 
štěstí, zdraví a pohody v nadcházejícím 
novém roce. Budoucnost je na nás všech. 
Za spolek Náš Krmelín Ing. Tomáš Jalůvka
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Správný název podle územního plá-
nu je „Plochy smíšené, výrobní – výroba 
a skladování, občanská vybavenost“.

Ale jak vlastně tato plocha vznikla? Pře-
devším je třeba připomenout, že poprvé 
se tak stalo  v prvním návrhu územního 
plánu Krmelín , který byl zpracován v lé-
tech 2000 až 2002 a schválen zastupitel-
stvem obce  26.6.2002.  V době vzniku se 
vycházelo z toho, že kolem silnice 1/58 je 
ochranné pásmo 50 m a nelze tedy tuto 
plochu využít jako zónu pro bydlení. 
Souhlas byl také od majitelů pozemků, 
kteří měli zájem své pozemky pro tento 
účel poskytnout. Uzemní plán byl ve fázi 
návrhu veřejně projednán se všemi obča-
ny a majiteli pozemků a nebyly k němu 
vzneseny žádné připomínky. Na základě 
toho byl později zastupitelstvem schválen.

V následném desetiletí pak proběhly 
ještě 3 změny územního plánu, (v září 
2006, v prosinci 2006 a v květnu 2011). 
Ani při těchto změnách nevznikla při ve-
řejném projednání s občany žádná připo-
mínka, ze které by mohlo být zřejmé, že 
občané jsou proti této ploše. Na základě 
toho si někteří zájemci tyto plochy prona-
jali a někteří je koupili. Následně na těchto 
plochách vznikly fotovoltaické elektrárny. 
Přístupnost je územním plánem zajištěna 
přímo ze silnice 1/58 odbočovacími pruhy.  
Tolik tedy krátké ohlédnutí.

Jaká je situace nyní?
• Na pozemcích západně od silnice 1/58 

jsou vybudovány FVE jako dočasné stav-
by do ukončení životnosti

• V prostoru mezi FVE jsou volné pozem-
ky v soukromém vlastnictví

• Vlastníci pozemků informovali zastupi-
telstvo obce o svém záměru v budoucnu 
vybudovat nízké haly s účelem použití 
skladování textilního zboží a interne-
tový obchod. K tomuto záměru později 

připojili pohledovou, hlukovou a roz-
ptylovou studii. 

• V tuto chvíli ještě nikdo nepožádal 
o územní rozhodnutí pro žádný z těchto 
investičních záměrů.

• Rada obce tedy nemá žádné další rele-
vantní informace, které by mohla před 
občany tajit, jak je uvedeno v informaci 
o založení Spolku „Náš Krmelín“

• Podle dotazů projekčních firem, které 
v poslední době byly na obecní úřad 
doručeny, rada obce  usuzuje, že je při-
pravována projektová dokumentace pro 
územní rozhodnutí výše zmíněných in-
vestičních záměrů.

• Pokud bude požádáno o vydání územ-
ního rozhodnutí na Stavebním úřadu 
v Brušperku, budou všichni účastníci 
řízení včetně obce informování a budou 
seznámeni s projektovou dokumentací 
pro územní rozhodnutí, popřípadě s do-
kumentaci EIA, tj. posouzení vlivu na 
životní prostředí, kde budou účastníci 
řízení všichni občané Krmelína.

• Na pozemcích východně od silnice 1/58 
postupně vzniká zástavba rodinnými 
domky. 

• Záměrem obce je v rámci tvorby nové-
ho ÚP tuto část se souhlasem vlastníků 
změnit na „Plochy smíšené obytné - ven-
kovské“

Co tedy před občany rada obce tají?
Že rada obce před občany něco tají je 

informace, kterou rozšiřují členové spolku 
Náš Krmelín případně jejich sympatizanti. 
Ve skutečnosti je to tak, že rada obce ne-
může občany informovat o něčem, co ješ-
tě nenastalo. Pro žádný z výše uvedených 
potencionálních investičních záměrů zatím 
nebylo požádáno o územní rozhodnutí. Pro 
žádný z těchto záměrů na obec nebyla do-
ručena žádná další dokumentace, aby rada 
obce mohla občany o těchto záměrech blíže 
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Charitní Tříkrálová sbírka 2017   
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do 

nového roku budou přicházet do do-
mácností Tři králové v rámci tradiční 
celorepublikové veřejné sbírky pořá-
dané již po sedmnácté Charitou Česká 
republika. Děkujeme za podporu služeb 
pro lidi v nouzi. Také u nás v obci jako 
každý rok proběhne Tříkrálová sbírka. 
Skupinky králů se vydají do ulic Krme-
lína v sobotu 14.1. a v neděli 15.1.2017. 
Tři králové budou přinášet do našich 
domácností dary v podobě tříkrálových 
kalendářů a cukru jako poděkování při-
spěvatelům za podporu pro lidi v nouzi, 
ke kterým prostřednictvím poskytova-
ných sociálních a zdravotních služeb 
Charity Ostrava tato pomoc plyne. Dě-
kujeme všem, kteří koledníky přijmou 
a tuto sbírku podpoří. 

Příspěvky získané koledováním od 
dárců budou použity na projekty Charity 
Ostrava a Charity sv. Alexandra: 
1. Podpora lidí v závěrečném stádiu živo-

ta v Mobilním hospici a ošetřovatelské 
službě sv. Kryštofa. 

2. Podpora seniorů v pečovatelské službě 
Matky Terezy 

3. Podpora lidí ohrožených sociálním 
vyloučením v rámci provozu služeb 
sociální prevence (Charitní středisko 
Michala Magone, Charitní středisko 
sv. Lucie) 

4. Přímá hmotná humanitární pomoc 
lidem v nouzi 

5. Dofinancování venkovního sociálního 
zařízení táborové základny pro ohrože-
né děti a mládež z Charitního střediska 
Michala Magone v Charitním středisku 
sv. Karla Boromejského 

6. Dofinancování hydroizolace a rekon-
strukce vstupu v Charitním domě 
sv. Alžběty 

7. Dofinancování rekonstrukce a vybave-
ní vstupních prostor v Charitním domě 
sv. Václava 

8. Podpora lidí ohrožených sociálním vy-
loučením v Charitním středisku sv. Lu-
cie 

9. Podpora osob se zdravotním postiže-
ním, vybavenost chráněných dílen

informovat. Zastupitelstvo obce na zákla-
dě názoru občanů projeveného v anketě 
konané při senátních volbách v říjnu 2016 
oddálilo možnost podání žádosti o územní 
rozhodnutí tím, že neumožnilo vjezd na 
předmětné pozemky ze silnice 1/58.

Rada obce určitě vítá iniciativy občanů 
včetně založení spolků nebo jiných sdru-
žení, které by účinněji než jednotliví ob-
čané mohly prosazovat v rámci správních 
řízení zájmy obce nebo ochranu životního 
prostředí a k této činnosti přejeme nově 

vzniklému spolku „Náš Krmelín“ hodně 
úspěchu ve své činnosti..

Tímto by ale nemělo být rozšiřování in-
formací po obci, že demokraticky zvolené 
zastupitelské orgány straní podnikatelům, 
a nehájí zájmy občanů, kteří je volili a do-
konce před nimi informace tají bez toho, 
že by k tomu měli jakýkoliv důkaz.

Tento způsob spíše než konstruktivní 
postup připomíná rozšiřování poplašných 
zpráv. 

za radu obce
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Z NAŠÍ FARNOSTI   
Otevření Centra setkávání 

V sobotu 12.11.2016 byla u nás v kos-
tele sloužena slavnostní mše svatá, po 
které otec Bohuslav otevřel a požehnal 
naše nově postavené Centrum setkává-
ní. Slavnosti se zúčastnili všichni, kteří 
se na stavbě podíleli, a krmelínští a sta-
robělští farníci. Po požehnání Centra pak 
pokračoval program děkováním, projekcí, 
vystoupením dětí, sboru a pohoštěním. 

Centrum setkávání bylo dokončeno po 
půlroce stavebních prací, které prováděla 
firma „Jurčík – stavebnictví s.r.o.“, a také 
my-farníci jsme se připojili k dokončova-
cím závěrečným pracím a úklidu na celé 
stavbě. Proč vůbec myšlenka postavit do-
meček vznikla a proč jsme se do této akce 
pustili? Myšlenka u nás zrála delší dobu. 
Nejen, že nám chybělo sociální zázemí 
kostela, ale chyběl nám prostor, kde by-
chom se mohli scházet a být spolu. Touha 
setkávat se byla také u naší starší genera-
ce. Díky Pánu Bohu se nám v tomto Sva-
tém roce milosrdenství podařilo Centrum 
setkávání postavit. A tak konečně máme 
zázemí pro společenství babiček, pro 
dětské spolčínko, pro ministranty, pro 
zkoušky sboru, pro dílničky na výrobu 
dárků, pro setkávání maminek, rodin, ale 
také zázemí pro slavení církevních svát-
ků nebo malých rodinných oslav. Mohou 
se zde konat také společenské, kulturní 
a vzdělávací akce, které nebudou v rozpo-
ru s učením Římskokatolické církve. Účel 
Centra setkávání je uveden v Zakládací 
listině Centra setkávání, z které citujeme: 
„Rozhodli jsme se postavit Centrum se-
tkávání, abychom mohli být spolu, spolu 
s Pánem Ježíšem, abychom společně pro-
žívali vztah k Němu ve všech rovinách 
sdílení. Nejen v Jeho slově - skrze Písmo 

svaté, v Eucharistii, v adoraci, v modlit-
bě, ale také v aktivitách běžného živo-
ta: v práci, odpočinku, ve hře. A tím se 
učili lásce, úctě, nezištné pomoci, službě 
a vzájemné důvěře. Chceme podporovat 
rodinu, sbližovat lidi dobré vůle, nahradit 
moderní virtuální společenství společen-
stvím konkrétním, komunikovat napříč 
generacemi a učit se být milosrdnými.“ 

Duchovní slovo  
o adventu a Vánocích 

Doba přípravy na Vánoce se nazývá 
„ADVENT“. Toto označení pochází z latin-
ského slova „adventus“, což znamená pří-
chod. Myslí se zde na příchod Vykupitele 
Ježíše Krista na konci věků. Adventní doba 
tedy není naštěstí pouze časem horečných 
nákupů, ale má především svůj duchovní 
obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! 
Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v na-
šem každodenním životě a připravuje nás 
na jeho slavný druhý příchod. 

O Vánocích nám Bůh dává všechno. 
Svého Syna, dar všech darů, který nám 
přináší spásu. Bůh, který nás přichází spa-
sit, nenachází lepší způsob, jak to učinit, 
než putovat spolu s námi a žít náš život. 
Bůh se stává malým dítětem, aby nás při-
táhl láskou, aby se dotkl našich srdcí svou 
pokornou dobrotou, aby svou chudobou 
otřásl těmi, kdo se namáhají hromaděním 
klamných pokladů tohoto světa. 

Právě takto smýšlel svatý František 
z Assisi, který zavedl tradici stavby vá-
nočních jesliček. Chtěl tak vzpomínat na 
narození betlémského Dítěte, abychom 
vytušili, v jakých nesnázích se toto novo-
rozeně ocitlo, když mu chybělo vše po-
třebné. Z jesliček k nám promlouvá Boží 
něha. Nazíráme v nich Boží milosrden-



Krmelínský zpravodaj - číslo 4/201630

farnost

ství, které se stalo tělem, aby obměkčilo 
náš pohled a pohnulo naším srdcem tak, 
abychom byli milosrdní k sobě navzájem, 
abychom nebyli sobečtí a sebestřední. 

Vánoční přání otce Bohuslava 

Přeji Vám všem, abyste o Vánocích pro-
žili ve svých rodinách dotek Boží lásky 
a něhy a zažili opravdový pokoj v srdci. 
Rád bych Vás pozval na vánoční mše 

svaté a tradiční, již IX.Vánoční benefiční 
koncert, který se uskuteční v našem kos-
tele 8.1.2017 v 15 hodin. V programu se 
představí děti z mateřské a základní školy 
a hosté cimbálová muzika Valašský vojvo-
da z Kozlovic a sopranistka Pavla Flámo-
vá. Výtěžek letošního koncertu půjde na 
splácení Centra setkávání. Po ukončení 
programu jste všichni zváni na prohlídku 
Centra spojenou s malým pohoštěním. 

Otec Bohuslav Novák 

Mše svaté v krmelínském kostele Jana a Pavla o Vánocích 2016: 

 24. 12. 2016 Štědrý večer – Vigilie Slavnosti Narození Páně  22:00 hod. 
 25. 12. 2016 Boží hod vánoční, Slavnost Narození Páně  8:45 hod. 
 26. 12. 2016 2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána  8:45 hod. 
 31. 12. 2016 sv. Silvestra, poděkování za uplynulý rok  16:00 hod. 
 1. 1. 2017 Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie  8:45 hod. 
 6. 1. 2017 Tři králové - Slavnost Zjevení Páně  16:45 hod. 

Hlavním hostem benefičního 
koncertu bude sopranistka 
Pavla Flámová 

Pavla Flámová je ostravská rodačka, 
klasický zpěv vystudovala na Janáčkově 
konzervatoři v Ostravě u Evy Dřízgové 
Jirušové. V roce 2011 byla promována na 
Právnické fakultě MU v Brně. V roce 2013 
byla přijata ke studiu na světově známou 
Scholu Cantorum Basiliensis ve švýcarské 
Basileji, kde se věnovala dílům barokních 
mistrů. Svá studia zakončila strhujícím zá-
věrečným koncertem v roce 2016. K dalším 
mimořádným úspěchům v letošním roce 
patří finále mezinárodní pěvecké soutěže 
Händel singing competition v Londýně. 
Úspěchu dosáhla i v dalších soutěžích, 
v roce 2012 jí byla udělena cena za Stylovou 
interpretaci v soutěži Ad honorem Mozart. 
V současné době žije v Basileji a věnuje se 
především koncertní činnosti. Vystupu-

je na evropských podiích ve Švýcarsku, 
Německu, Anglii či Maďarsku. Pracuje 
s různými ansámbly, dirigenty a varhaníky, 
k nejvýznamnějším patří dirigent, cembali-
sta a varhaník Andrea Marcon či Laurence 
Comming. Je vyhledávanou sólistkou pro 
svůj jedinečný hlasový témbr, stylovou in-
terpretaci a precizní techniku. V ČR Pavla 
koncertovala s Janáčkovou Filharmonií Os-
trava, s Orchestrem Berg, souborem Colle-
gium Marianum, s varhaníkem Jaroslavem 
Tůmou a mnoha dalšími. 

Betlémské světlo 

Krmelínští skauti vám přivezou Bet-
lémské světlo až domů na Štědrý den 
dopoledne, pokud se napíšete do se-
znamu v krmelínském kostele do středy 
21.12.2016. Jinak budete mít možnost od-
nést si Betlémské světlo po půlnoční mši 
svaté na Štědrý den ve 22 hodin, případně 
v další sváteční dny. 
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Ze svazu chovatelů   
Zdárně pokračujeme v adaptaci stře-

diska, zprovoznili jsme další místnost.
S pomocí pánů Martina Šimečky a Mar-

tina Havránka se nám podařilo do kon-
tejneru, který přistavil pan Petr Šperlín, 
naložit věci ze zadní části areálu, a tím 
ho použít jako parkoviště během Výstavy 
drobného zvířectva. Výstava se letos vy-
dařila, návštěvníci odcházeli spokojeni s 
pohoštěním, vyhrávala hudba. Problémy, 
které se během výstavy vyskytly, byly ře-
šeny na místě.

Chtěl bych poděkovat sponzorům, 
pánům Bočkovi, Havránkovi, Klimešo-
vi, Jarolímovi, jejichž dary nám pomohly 
zajistit zdárný průběh výstavy.

Dále chci poděkovat mým kamarádům 
myslivcům, panu Marku Harabišovi a La-
dislavu Bejochovi,  kteří nám pro zpestře-
ní výstavy zapůjčili své trofeje.

V říjnu opět začal fungovat kroužek 
mladých chovatelů, je škoda, že součas-
ným 3 členům se přihlásili jen 3 členové 

noví. S dětmi jsme se vypravili na výstavu 
do Staré Vsi nad Ondřejnicí. Doufám, že se 
nám podaří navázat na dosavadní úspěchy.

Hodnocení a ukončení chovatelského 
roku 2016 náš čeká 29.12.2016 v chovatel-
ském středisku. Výroční schůze se usku-
teční v únoru 2017.

Příští rok budeme adaptovat sociálního 
zařízení ve středisku, dále v opravách. 
Rovněž chceme uspořádat výstavu, a ještě 
alespoň jednu akci pro chovatele a všech-
ny naše příznivce.

Za ZOČSCH  Miroslav Klimeš

foto: Taťána Šimečková

PODZIM V KLUBU SENIORŮ   
ZÁŘÍ 

Skoro už tradičně jako každým rokem, 
odjela část členů za sluníčkem do Řecka. 
Seniorské žezlo převzala naše jednatel-
ka, která nás každé pondělí bavila vtipy 
a přednesem optimistických básní. V pa-
měti nám utkvěly básnické příběhy na-
zvané „Zamyšlení nad životem“. Čtvrteční 
posezení jsme připravovali se členy výbo-
ru. Bavili jsme se u harmoniky, pouštěli 
si CD, nasmáli jsme se u kola štěstí. Vše 
jsme zpestřili jednoduchými, ale chutnými 
pohoštěními. 

ŘÍJEN 

V říjnu jsme se sešli v salónku Nau-
tilus. Hrála nám do tance Krmelanka 
a potěšit nás přišly také děti z taneční 
školy Trend ze Staré Bělé krásným vy-
stoupením. U pana Máchy na bowlingu, 
na sportovní akci, se nás sešlo celkem 
14 . S cestovatelem ing. Homolou jsme 
putovali po Rusku přes Bílé moře, Solo-
vecké Ostrovy, prohlédli jsme si kláštery, 
kamenný labyrint, botanickou zahradu. 
Cestování jsme ukončili v Petrozavod-
sku. Obdivovali jsme panensky nedo-
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tčenou přírodu a pitnou vodu ve všech 
500 jezerech. 

LISTOPAD

Na listopadovém posezení v klubu 
voněla zelňačka, kterou připravila před-
sedkyně. Mnozí neodolali a koupili si 
ji. K dobré pohodě hrála cimbálovka 
z Brušperka. Mezi nás zavítal také ředi-
tel brušperské školy, pan Vyvial. Krásné 
vystoupení předvedly mažoretky pod ve-
dením paní Marcely Křížové z AP Klubu 
Brušperk. 

POZVÁNKA  
SPŘÁTELENÝCH KLUBŮ

17.10. jsme byli pozváni do Kozlovic na 
Pokrmášovou, zúčastnilo se 7 našich čle-
nů. Na vinobraní v Paskově s programem 
se bavilo 10 členů a neodmítli jsme ani 
pozvání do Řepišť, kde hrála naše hudba 
Krmelanka. Zde bylo 6 členů klubu. 

Na pondělním posezení u kávy jsme 
měli zajímavého hosta. Tiskovou mluvčí 
– nadpraporčici policie z Frýdku-Místku, 
která nám přišla přiblížit, jak si bránit 
své bezpečí i úspory a nenaletěli  pod-
vodníkům. Přivezla nám také knihu 
„Černá kronika aneb ze soudních síni 
„ kterou pokřtila první dáma – manžel-
ka presidenta, paní Ivana Zemanová 
a také nám předala zajímavé CD, které 
si budeme přehrávat v našem klubu. To 
vše natáčela ČT, která krátký záznam 
odvysílala téhož dne v 18:00 na ČT 1 
v Regionech. 

PROSINEC 

Na mikulášském posezení v salónku 
Nautilus nás přivítal Mikuláš, čert a anděl 
s malou nadílkou. Svým zpěvem mno-
hé zaujala vnučka V. Skotnicové a naše 

hudba Krmelanka. O vánoční výzdobu 
se postaraly členky výboru. 

Vánoční koledy nám zazpívala na pon-
dělním posezení paní Jana Doležílková - 
Šafářová, operní pěvkyně, se svou dcerou 
Maruškou. 

Na Silvestra 30.12. si připravujeme 
sami svůj pestrý, zábavný i humorný pro-
gram plný překvapení. Nevěříte? Přijďte 
se i vy podívat a pobavit se s námi. Na 
11.12. pořádáme jako tradičně předvánoč-
ní půldenní zájezd do Kravař a na zámek. 

SMUTNÉ ROZLOUČENÍ 
S NAŠIMI ČLENY 

V tomto roce jsme se rozloučili s naši-
mi členy klubu, kteří nás nečekaně opus-
tili. Jejich památku jsme uctili minutou 
ticha. Byli to: Ilona Beneková, Ludmila 
Berousková, Rudolf Fabián, Eliška Škor-
vánková, Ludmila Zezulková

Stojíme na prahu starého roku. Jsou tu 
vánoce, svátky klidu a pohody. Členové 
výboru Klubu senioru přejí nejen svým 
členům, ale všem spoluobčanům příjem-
né a spokojené prožití v kruhu rodiny. 
Přejeme život v míru, víru, lásku a naději. 
Přejeme krásnou dobu adventní a do roku 
2017 hlavně dobré zdraví! 

CO PŘIPRAVUJEME NA 
ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU ? 

V lednu připraví výbor Klubu senioru 
Výroční členskou schůzi. Zhodnotí výsled-
ky své celoroční práce za rok 2016 a při-
praví plán aktivit na rok 2017. Na únor 
zorganizujeme seniorský večírek s tombo-
lou, pestrým programem a hudbou Krme-
lanka. Březen bude v duchu oslav MDŽ. 
Připravíme posezení v salónku s hudbou 
a programem. 

Svatava Hronová
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Z činnosti hasičů  
MSL mladých hasičů  
a Beskydská liga 

Závěrečnými třemi soutěžemi zakon-
čili mladí hasiči působení v MSL mlá-
deže 2016. V Petřvaldu mladší skončili 
na 8. místě z 24 družstev a starší 7. ze 
16 družstev. V Brušperku mladí dosáhli 
na 5. místo z 20 družstev, starší obsadili 
až 14. pozici. A poslední soutěž v Bruzo-
vicích už nebyla úspěšná, mladší skonči-
li 10. a starší až 20. s posledním časem. 
V celkovém pořadí MSL MH mladší žáci 
získali 7. příčku z 18. družstev a starší 8. 
z celkem 14 družstev. Závodu požárnic-
ké všestrannosti 15.10. se zúčastnilo jen 
družstvo mladších a obsadilo 10. místo 
z 25 družstev, starší nebyli z důvodu zra-
nění kompletní a nestartovali. 

Působení kolektivů dospělých - 
mužů a družstva +35 let mělo letos 
mnohé společné. Většina členů a čle-
nek z obou týmů pracují i na různých 
směnách a pak je velice těžké se sejít, 
byť jen na trénink, a když už na soutěž, 
tak někdy nekompletní a pak je nutné 
si chybějící členy půjčovat. Proto vý-

sledkově družstva výrazně zaostala za 
ostatními. 

Přehled všech ligových kol s umístěním 
našich družstev. Krmelín 21.5. neligová 
soutěž (M - 7. z celkem 19 družstev zú-
častněných, Ž – 4. z celkem 7 družstev, 
nad 35 4./5./5), Bystré 4.6. bez účasti 
Krmelína, Brušperk 11.6. (M - 15. mís-
to/ z 16 družstev v BL./ z celkem 25 
družstev zúčastněných), Baška 25.6. 
(M - 12./15./17, Ž 7./8./10), Pstruží 2.7. 
(M – 11./15./17), Palkovice noční 2.7. 
(M 11./15./23, nad 35 - bez účasti), Frý-
dek 9.7. (M 11./15./32), Vyšní Lhoty (M 
- 14./15./24, nad 35 4./5./6), Hukvaldy 
6.8. (M 13./15./24, nad 35 5./5./8), Skalice 

foto: Lenka Kneblová

foto: Lenka Kneblová
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13.8. (M 9./15./20, nad 35 4./5./5), Sta-
nislavice 20.8. (M 14./15./25), Hájov 3.9. 
(M 9./15./26, nad 35 bez účasti), Fryčovice 
noční 17.9. (M 15/15./24, nad 35 5./5./5). 
V konečném pořadí skončili muži na 
14. místě z 15 družstev BL a tým nad 35 let 
na posledním 5. místě. Tradiční zakončení 
ligy, kde se budou předávat ocenění, tak 
bude pro naše spíše povinností a možností 
se pobavit. Družstva se nyní rozhodují 
o své budoucnosti, zda se v příštím roce 
soutěží Beskydské ligy zúčastní. 

Zásahová jednotka 

V rámci výšlapu na K1 dne 28.9. za-
jistili členové jednotky ve 2. postupovém 
táboře na Krmelínském kopci čepování 
piva a občerstvení věnovaného sponzory. 

Jednou z akcí, která je součástí oslav 
120. výročí založení SDH bude připravo-
vané námětové cvičení, o němž se dozvíte 
v příštím čísle. 

Zásahová jednotka příliš mnoho práce 
neměla, technické zásahy, čerpání vody, 
řezání stromů už patří ke standardním 
úkonům. Na základě pravidelné přípravy 
a postupného zapracování dalších členů 

do jednotky jsou postupně vybavováni 
výzbrojí a výstrojí. 

V pátek 25.11.2016 jsme ve spolupráci 
s Unií rodičů při ZŠ připravili již 5. ročník 
Rozsvícení vánočního stromu obce Krmelín. 

Výroční valná hromada s termínem 
17.12.2016 zakončí rok, v němž jsme osla-
vili 120. výročí založení Sboru dobrovol-
ných hasičů v Krmelíně. SDH Krmelín od 
svého vzniku patří k nejvýznamnějším 
společenským organizacím v obci. Sbor 
je zastoupením svých členů v zásahové 
jednotce obce, která primárně zajišťuje 
ochranu požární ochrany obce a pro-
vádí různé technické zásahy, v souladu 
se záměry a posláním, s nímž se sbory 
v předminulém století zakládaly, nástup-
cem našich předků. Nedílnou součástí, 
vyvolanou potřebami zachraňovat lidské 
životy v 1. světové válce a dále pomáhat 
lidem, daly vzniku hnutí samaritánskému 
a souběžně s tím byla ve spolcích potřeba 
přibírat další nadšené občany za členy, 
tak i zájem vychovávat si nástupce vzni-
kem družstev mladých hasičů a dorostu. 
Zvyšující se dostupnost požární techniky 
a materiálu vyvolala potřebu poměřovat 

foto: Lenka Kneblová
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se, a tak začaly pohárové soutěže pro 
dospělé a následně i celostátní soutěže 
mladých hasičů. Sbory se v rámci své 
spolkové činnosti zapojily do společen-
ského života obcí a to je další nezastupitel-
nou oblastí v níž působily. Ve sborech se 
hrálo divadlo, pěstovaly se zájmy sportov-
ní, kulturní, např. cyklistické, turistické, 
vodácké a další, pořádaly a pořádají se 
společenské akce pro členy a občany obcí, 
Letní slavnosti a výlety, hasičské plesy, 
soutěže, oslavy založení a mnoho dalších. 

Veškeré dění ve sboru je zveřejňová-
no na internetových stránkách spolku na 
adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete 

informace články, fotografie, odkazy na 
videa a další. 

Plánované akce. 

První sobota ledna 2017 výšlap na 
Lysou horu, po dvou letech z Ostravice 

Prosinec 2016 – turnaj v bowlingu, 
výroba Mikulášských perníků 

sobota 17. 12. 2016 – Výroční valná 
hromada k 120. výročí založení SDH. 

sobota 4. února 2017 - Hasičský ples 

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín

hasiči / zahrádkáři

Z podzimní činnosti zahrádkářů
Na podzim má každý zahrádkář plné 

ruce práce, nejen se sklizní a zpracováním 
svých výpěstků, ale i s přípravou zahrady 
na zimní období. 

Přesto jsme nejen pracovali,ale našli si 
čas na pár společných akcí. 

1/ Náročné bylo moštování ovoce, nejen 
časově (2krát týdně od 27.8. do 12.11.), ale 
i personální zajištění nebylo jednoduché. 

Výsledek byl potěšující, celkem se vy-
moštovalo přes 6 400 l moštu. 

2/ 25.září jsme zorganizovali auto-
busový zájezd do Hněvotína, Náměště 
na Hané a Čech pod Kosířem. Navštívili 
jsme zahrádkářskou velkoprodejnu „Je-
zírka Banat“,shlédli i ukázky zahradní 
architektury i jezírka,včetně živých exo-
tických ryb. Obdivovali jsme krásné in-
teriéry obou zámků a nádherné zámecké 
zahrady. Mnozí si prohlédli Muzeum fil-
mů nebo Muzeum kočárů. Celý zájezd se 
vydařil, včetně počasí i všeobecné nálady. 

foto: Anna Kublínová
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3/ Někteří zájemci o ovocné stromky si 
udělali malý výlet do Vsetína, kde dobře 
nakoupili od známého pěstitele, který 
měl i u nás obsáhlou přednášku o ovoc-
nářství. Největší zájem byl o sloupcovité 
hrušně a švestky. 

4/ Ve spolupráci zahrádkářů regio-
nu Povodí Ondřejnice se 2 členové naší 
ZO 2.10.účastnili zájezdu na Sloven-
sko do Rakové, který organizovala ZO 
ČZS ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, a kde 
probíhala výstava ovoce v rámci oslav 
50.výročí založení tamní zahrádkářské  
organizace. 

5/ Mnozí navštívili 7.10. pěknou výsta-
vu ovoce a zeleniny ve Staříči, kde vysta-
vovali některé exponáty i naši ovocnáři. 
Zároveň si prohlédli nebývale zajímavé 
soukromé arboretum, taktéž ve Staříči. 

Podzim rychle utekl a v zimě už bu-
deme zaslouženě zahradnicky odpočívat 
jako matka příroda a snad jen plánovat, 
co příště vylepšíme. 

Přejeme všem, nejen zahrádkářům, 
aby měli i v novém roce čas na své ko-
níčky a aby jejich zahrady a zahrádky byly 
plné květů i plodů. 
Za výbor ZO ČZS PaedDr. Hana Černíková

TJ SOKOL KRMELÍN  
Blíží se závěr roku a my máme za sebou 

kromě pěkných výsledků našich oddílů 
i pár úspěšných akcí pro občany a také 
realizaci dvou velkých projektů. 

Podařilo se nám zmodernizovat kotel-
nu, ale hlavně, díky pochopení zastupitelů 
Krmelína, nám konečně nepoteče do haly, 
protože se právě dokončuje celková re-
konstrukce střechy. Tímto bychom chtěli 
zástupcům obce poděkovat za jejich vstříc-
nost při financování této nákladné akce.

Z činnosti oddílů: 

HÁZENÁ

Minižáci 
V kategorii minižáků jsme podzimní 

část soutěže ukončili po odehrání 6. kola 
v Karviné. Minižáci hrají turnajově systé-
mem 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. Zúčastní-
me se několika turnajů, z nichž nejbližším 

je Mikulášský turnaj v Bohumíně 4. 12. 
2016, kde odměnou pro děti bude vstup 
do místního Aquaparku + sladká odměna. 
Další akcí, která nás čeká, je vánoční turnaj 
v Bystřici 18.12.2016. 

Mladší žáci 
Právě nám skončila podzimní část mis-

trovské soutěže mladších žáků. Po kvalitní 
letní přípravě, zejména letní soustředění 
KAMZÍK 2016 bylo vydařené, očekávali 
trenéři minimálně stejně kvalitní výsled-
ky i na hřišti. A ty se dostavily. Po deseti 
odehraných kolech nám patří třetí místo 
a určitě se budeme snažit v jarní části toto 
umístění ještě vylepšit, k čemuž by nám 
měla napomoci plánovaná zimní přípra-
va, doplněna o turnaje v Olomouci, Valaš-
ském Meziříčí a možná i v Brně. 

Starší žáci 
Kvůli nedostatku dětí se krmelínští 

starší žáci spojili se žáky Paskova pod kr-
melínským jménem. Začátek sezony byl 
i z důvodu nesehranosti chlapců špatný, 
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ale postupem času se zlepšovali a závěreč-
nými výhrami se dostali na pěknou třetí 
pozici. V zimní přípravě proto budeme 
muset zabrat, abychom tuto příčku udrželi 
a co nejvíce se přiblížili klubům nad námi. 

Házená muži 
Výhrou nad Orlovou skončila podzimní 

část Moravskoslezské ligy házené. Do té se 
družstvo Krmelína vrátilo po jednoroční 
účasti v severomoravské části Druhé ligy 
a chtělo zde navázat na své předchozí vý-
kony. To se jim podařilo jen z části. Týmu 
se nevyhnula zranění, která vyústila v ně-
kolik smolných proher. Přes špatný začá-
tek sezóny podával celek dobré výkony 
a přezimuje na čtvrté pozici, se ztrátou čtyř 
bodů na vedoucí Trnávku. Nejlepším střel-
cem se stal Petr Mácha, který se umístil 
na druhém místě v tabulce střelců severo-
moravské ligy. Tým nyní čeká odpočinek 
a důkladná zimní příprava, která by měla 
vést v úspěšnější jaro. 

Vánoční turnaj čtyř  
generací v házené

 Letošní rok jsme se rozhodli pro změ-
nu rozlosování celého turnaje. Všichni 
účastníci budou mít sraz 27.12.2016 v 16:30 
hodin v hale TJ. Tam po příchodu dojde 
k rozdělení dle pozic a následné rozlosová-
ní do tří, možná čtyř družstev, podle počtu 
účastníků. Herní systém bude podle počtu 
družstev buď poločasově nebo zkrácenými 
zápasy. 

Tímto zvu všechny aktivní i neaktivní 
zájemce o tento jednoduchý sport. Povzbu-
zování fanoušků je vítáno. 

FUTSAL 

Oddíl futsalu, hrající DIVIZI F nastou-
pil do své mistrovské soutěže jako posled-
ní z našich oddílů. V soutěži startuje 11 

týmů. Soutěž je rozdělena na základní 
část, kde se utká každý s každým jedno-
kolově. Každý tým v základní části ode-
hraje 5 zápasů doma a 5 zápasů venku. 
Následovat bude play off, kam postupuje 
nejlepších 8 týmů a play out, ve kterém se 
ve skupině utkají týmy na 9. až 11. mís-
tě. V kádru došlo k jedné změně, kdy na 
hostováni z KFV Roub Vítkovice přišel 
Jan Vančo. V současné době je náš tým po 
třetím kole na 8. místě, s dvěma remízami 
a jednou porážkou. 

VOLEJBAL 

Volejbalový turnaj 
Dne 12. listopadu 2016 se uskuteč-

nil ve sportovní hale volejbalový turnaj 
pořádaný a organizovaný naším volej-
balovým družstvem TJ Sokol Krmelín. 
Tento turnaj má již velmi slušnou tradici 
a v letošním roce proběhl již jubilejní de-
sátý ročník. Jedná se o turnaj smíšených 
družstev, kdy je podmínkou, že v týmu 
budou minimálně dvě ženy. Tento systém 
smíšených družstev zvyšuje jak atrakti-
vitu turnaje, tak také přispívá k celkové 
pohodě nejen v samotných týmech, ale 
také v celém průběhu turnaje. Organi-
zování tohoto sportovního klání se opět 
tradičně ujal pan František Janus. Velmi 
dobře připravená akce, které se zúčastnilo 
celkem pět družstev z bližšího i vzdále-
nějšího okolí, kromě domácího týmu dále 
konkrétně týmy ze Staré Bělé (Bělásci), 
Horní Datyně (Pačanga), Zábřehu (Klo-
fáci) a Ostravy 1 (Jimmy). To, co všechna 
družstva na našem turnaji oceňují, je pro-
stor v naší sportovní hale, který přispívá 
ke krásným sportovním momentům ve 
srovnání se stísněnějšími prostory mnoha 
sportovišť v našem okolí. Pravidla turnaje 
byla nastavena tak, že družstva se střetla 
systémem „každý s každým“ na dva sety 
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do dvaceti bodů a podle výsledku bylo 
možno získat od jednoho do čtyř bodů. 
I přes tento bodovací systém nastala po 
ukončení turnaje poměrně kuriózní si-
tuace, kdy vítězný tým „Pačanga“ získal 
14 bodů, tým na druhém místě „Klofáci“ 
11 bodů a další tři týmy, včetně našeho 

družstva získali shodně po 4 bodech. 
Vzhledem k vyrovnanosti uvedených tří 
týmů (včetně velmi vyrovnaného skóre) 
bylo rozhodnuto vyhlásit na třetím místě 
hned tři týmy, což přispělo celkově k vel-
mi sportovnímu, přátelskému a férovému 
duchu celého turnaje. 

VÁNOČNÍ TURNAJE

 Na závěr roku již tradičně pro občany naší obce pořádáme vánoční turnaje v růz-
ných sportech, aby si protáhli těla, nebo se přišli podívat a fandit. 

čtvrtek 22.12.  od 18:00 hodin  stolní tenis (dvouhra a čtyřhra) 
neděle 25.12.  od 8:00 hodin nohejbal (4 členná družstva) 
pondělí 26.12.  od 8:00 hodin  tenis (čtyřhry) 
úterý 27.12.  od 16:30 hodin  házená čtyř generací 
středa 28.12.  od 16:00 hodin  badminton (smíšená čtyřhra) 
pátek 30.12.  od 16:00 hodin volejbal (5-6 členná družstva) 

Milí občané, přijměte také naše pozvání na naši první akci příštího roku - Sportovní 
ples, který se bude konat v sobotu 28. ledna v hale TJ. Přijďte se pobavit, zatančit si 
a svou účastí podpořit sport v naší obci. Na závěr bychom vám všem chtěli popřát klid-
né prožití vánočních svátků plných rodinné pohody a do nového roku mnoho zdraví 
a sportovního ducha.  Za TJ Sokol Krmelín Lenka Zborovská

Nebytové prostory k pronájmu Stará Ves nad Ondřejnicí. 
140 m2 a 40 m2 tel. 732829109



 
 

Společnost TECHNOSVAR a.s. působí déle než 25 let 
na strojírenském trhu působící přijme v souvislosti ekonomickým 
rozvojem a růstem počtu nových zakázek kolegy do výroby: 
/pracoviště ve Frýdku i v Fryčovicích/:  
 
‐ zkušené obráběče na konvenční i moderní CNC stroje       
  a obráběcí centra  
‐ zručné zámečníky  
‐ šikovné svářeče s certifikací 
‐ montážní dělníky pro nepásovou výrobu 
 

Uvítáme také nového kolegy/‐ni: 
‐ technika na výstupní kontrolu – kvalitáře 
‐ zástupce mistra výroby 
 
Požadujeme strojírenskou praxi, ochotu pracovat, zkušenost 
a manuální zručnost. 
 
Nabízíme stabilitu ryze české firmy, dlouhodobé uplatnění, benefity. 
 
více www.technosvar.com nebo mailem 
technosvar@technosvar.com 
 
Zároveň přejeme čtenářům příjemný a pohodový 

předvánoční čas strávený v kruhu vašich blízkých. 
 

Za společnost: Vladimír TOMEČEK, člen představenstva a.s. 



Renomovaná  stavební společnost s provozovnou v Jistebníku  
 

 
    

přijme do pracovního poměru: 
 

ZEDNÍKY  A  DĚLNÍKY DO STAVEBNÍCH PROFESÍ 
 
 

Požadujeme:  
 aktivní přístup k práci, znalosti základních stavebních postupů, 

 časová flexibilita (práce po celé ČR) 
 

Nabízíme: 
výdělky až 27 000 Kč/ měsíčně 

nástup ihned, 
 dlouhodobě stabilní pracovní zázemí 
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Elite Reality 2
      CHCETE PRODAT, KOUPIT NEMOVITOST V OSTRAVĚ A OKOLÍ?  
 

Dobrý den,  
jmenuji se Kateřina Kludská a jsem součástí ověřené realitní sítě RE/MAX. Certifikovanou realitní makléřkou. S kvalitní  
inzercí v ČR. Tuto práci jsem si vybrala, protože mě práce baví a proto se Vaši nemovitosti budu naplno věnovat. 
                                     Na začátku je VAŠE ROZHODNUTÍ.  
                                     Na konci je VAŠE SPOKOJENOST.  
                                       O všechno mezi tím se postarám.  
Jaké Vám poskytnu služby?  
1) stanovím reálnou prodejní cenu,  
2) zpracuji prodejní a marketingovou prezentaci,  
3) zalistuji Vaši nemovitost do systému RE/MAX do 24h od uzavření smlouvy o spolupráci, 
4) exportuji do 12-ti servrů, náš systém Vaši nabídku páruje každý den s poptávkami,   
5) aktivně hledáme zájemce, spolupracujeme s makléři REMAX v rámci jedné provize,  
6) vyselektujeme bonitní klienty a zajistíme prohlídky Vaši nemovitosti,  
7) zajistíme rezervační smlouvu,složení blokovacího depozita,  
8) zajistíme kupní smlouvy a úschovy v advokátní úschově,  
9) podáme návrh na vklad do katastru nemovitostí i veškeré související dokumenty,  
10) předáme nemovitost novému majiteli,                                                                                         TEL: 739 194 994 
11) zajistíme odvod daně z advokátní úschovy finančnímu úřadu,                EMAIL: katerina.kludska@re-max.cz 
12)  znalecký odhad i daňové přiznání 
 "Poctivost, důslednost, pečlivost by se měly stát vašimi výsadami."  
 "Může být něco krásnějšího než dělat to, co máte rádi a vědět, že to má význam?" 
Tak proto neváhejte a zda víte o někom: Kdo chce prodat, koupit či investovat a tak vyřešit problematiku 
svého bydlení. Za takovéto doporučení klienta, se kterým zrealizuji obchod, nabízím odměnu ve výši 5% z mé 
provize.  
Chci podotknout, že veškeré poradenství z mé strany je pro Vás i Vaše známé zcela zdarma.  
Bude mi ctí Vám poradit, jak úspěšně prodat nemovitost i koupit nemovitost a jak ji financovat, aby byli všichni 
spokojeni. Záleží mi na spokojenosti klientů. Nabízím trpělivost a snahu o maximální spokojenost zákazníka.     
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