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Slovo starostky
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
ráda bych tímto číslem Zpravodaje
zavedla novou rubriku „Slovo starostky“,
ve které bych Vás informovala o dění v obci
a na Obecním úřadě. Věřím, že uvítáte
lepší informovanost a mnohé věci pro
Vás dostanou jiný rozměr, popřípadě Vás
přimějí zajímat se o ně hlouběji.
Nejprve bych chtěla poděkovat mému
předchůdci, panu Ing. Václavu Zezulkovi,
za jeho dlouholetou práci pro obec a popřát
mu vše dobré, hlavně pevné zdraví do
dalších let.
Co Vás, jako občany asi nejvíce zajímá, je
pravděpodobně výstavba chodníků, o které
se dlouhá léta jen mluví a stále slibuje.
Chodník Proskovická
– proč vlastně ještě nestojí, proč se už
nestaví, v čem je háček? Pravdou je, že
už obec přišla o jednu dotaci a to vinou
toho, že stále nemáme stavební povolení,
které povoluje stavební úřad ve Frýdku
Místku. Bohužel pracovnice úřadu, která
má projekt na starosti, neustále oddaluje
rozhodnutí. Mezitím se pracuje na tom,
abychom mohli podat žádost o dotaci,
tentokrát na SFDI, kde jsme projekt
osobně konzultovali.
Mezitím kraj opravil komunikaci III třídy
III/4803 která měla na chodník původně
navazovat. Z tohoto důvodu jsou vjezdy
a vchody k domům na straně, kde povede
chodník jen provizorně upraveny stejně
tak návaznost na místní komunikace.
Vjezdy na druhé straně by měly být po
dohodě s vlastníky upraveny podle jejich
představ. Pokud tomu tak není, prosím
obraťte se na OÚ, pokusíme se to řešit.
Po mé žádosti, aby byla lépe zabezpečena

komunikace v lesních úsecích mezi
Krmelínem a Proskovicemi, se podařilo
dosáhnout toho, že byly podél celé lesní
cesty nainstalovány sloupky s odrazovými
světly.
Chodník Paskovská
– tento projekt bohužel ustrnul, stále
se řešilo, kudy chodník povede, varianta
podél domů je velice komplikovaná, bude
třeba přeložit část plynového vedení, ale
i některé sloupy veřejného osvětlení. Dále
jsou zde hluboké i vysoké vjezdy k domům.
To vše bude muset projektant vyřešit. I když
to bude dost drahé, máme v plánu opět
připravit kvalitní projekt, který bude vyhovovat všem bezpečnostním požadavkům
SFDI, abychom mohli požádat také o dotaci.
Na projektu se již začalo pracovat a věřím,
že v příštím roce se podaří dosáhnout
i stavebního povolení a výběru firmy, tak
aby v dalším roce byl projekt zrealizován.
S ulicí Paskovskou souvisí i výsadba keřů,
které vysadil kraj. Bohužel tato výsadba
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byla podpořena z dotačního titulu, který
stále běží (do konce roku 2018), tudíž obec
nemá právo jakkoliv s těmito keři nakládat.
Po neustálých urgencích o ořezání, se
stále nic neděje.
Ulice Staroveská
- připravuje se projekt chodníku na
ulici Staroveské, který má vést z ulice
Lyskova směrem k zastávce autobusu.
Ten by měl přispět hlavně ke zlepšení
bezpečnosti dětí, které jdou ze školy do
lokality Světlov.
Mnozí namítnou – a co chodníky
v centru obce? Počítá se s opravou chodníku na ulici Kostelní, a to kolem kostela
a opravou chodníku na ulici Brušperská
od prodejny Hruška k Benátkám. Ostatní
chodníky musí počkat, až bude nový
kruhový objezd, neboť na něj budou
navazovat.
Kruhový objezd
– opět dlouhodobě očekávaná stavba,
která přispěje k bezpečnosti v centru
obce. Projekt je před schválením stavebního povolení, bohužel ho má na starosti
stejná osoba, která povoluje chodník na
Proskovické. Podle posledních informací
je slíbeno, že povolení bude nejpozději
v lednu, poté kraj bude žádat o dotaci.
Stavba okružní křižovatky je mezi
4 stavbami, které mají prioritu z hlediska

bezpečnosti dopravy, pokud bude dotace
udělena, mělo by se začít se stavbou
v příštím roce. Pokud ne, kraj bude hledat
další řešení.
Školní hřiště
- na ploše za školou se připravuje
projekt pro vybudování školního hřiště,
který by měl sloužit hlavně dětem
a umožnit jim zkvalitnění výuky tělesné
výchovy, tak i poskytnout zázemí pro
školní sportovní akce, ale i kulturní vyžití.
Součástí areálu by měla být i venkovní
učebna a zázemí šaten spolu se sociálním
zařízením.
Hasičské cvičiště
- po dlouhých letech se snad dočkají
i hasiči, kteří žádají o své cvičiště. Našel
se vhodný obecní pozemek a v současné
době je zpracována studie proveditelnosti,
která by měla určit, jaký bude další postup.
Výstavba by měla probíhat v několika
etapách, jejíž první je srovnání plochy
a zabezpečení dostatečného množství
vody potřebné k tréninkům hasičů, ale
i hasičským soutěžím, které pořádají
všechny obce v okolí. V dalších etapách
se plánuje vybudování sociálního zázemí
a herních prvků pro děti, popřípadě
workoutové hřiště, které bude sloužit jak
pro větší děti, tak pro zlepšení kondice
hasičů.
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Slovo starostky / Svoz odpadu
ROZHLAS. V tomto systému je možno
využít všechny jmenované možnosti, ale
i další, např. využít tzv. chytré telefony,
kterými disponuje nejen mladší generace,
ale stále více i skupina seniorů. Ti, kteří
jste již zaregistrovaní, plynule přejdou
do nového, ti kteří nejsou, mohou využít
zapojení více formami. Viz letáček v tomto
čísle zpravodaje.
Kanalizace II. etapa
- v příštím roce nás čeká dokončení
kanalizace, v současné době byla ve výběrovém řízení vybrána firma, se kterou bude
s největší pravděpodobností podepsána
smlouva a bude zažádáno o dotaci. Stavba
bude realizována i v případě, že dotace
nebude obci přidělena, neboť je důležité,
aby byla celá obec napojena na kanalizační
síť. Vyzývám touto cestou občany, kteří ještě
nejsou napojeni, aby tak neprodleně učinili,
nebo předložili na OÚ, proč tomu tak není.
Krmelínský hřbitov
- viz samostatný článek
Zpravodaj
- od příštího roku bude zpravodaj
celobarevný. Obec bude navíc vydávat
tzv. OBČASNÍK, který bude vycházet
mimo samotný zpravodaj, ale bude Vás
informovat o aktuálních věcech formou
krátkého sdělení, na formátu A5.

Kalendář 2019
- chtěla bych touto cestou poděkovat
Martině Helískové a Hance Plačkové, které
připravily kalendář na rok 2018. Příprava
kalendáře je dlouhodobá záležitost, bez
fotodokumentace z celého ročního období
se to neobejde. Zjistili jsme, že máme
v obci mnoho šikovných fotografů. Pokud
se budou chtít podílet na kalendáři 2019,
rádi jejich příspěvky přivítáme.
100 let založení republiky
- následující rok 2018 nás čeká významné
výročí, a to 100 let od založení Československého státu 28. října 1918. Na území
Krmelína proběhne jistě spousta plánovaných i spontánních akcí k uctění této
významné události, o nichž Vás budeme
průběžně informovat.
Rok 2017 se pomalu blíží ke konci. Já
bych Vám touto cestou chtěla popřát za
sebe i za všechny pracovníky Obecního
úřadu, abyste prožili klidné Vánoce se
svými blízkými a přáteli, odpočali si,
a alespoň na krátký čas zapomněli na
každodenní povinnosti a starosti. Do
nového roku přeji všem, abyste ho prožili
podle svých představ, hlavně ve zdraví,
štěstí a s optimismem.
Vaše starostka
Ing. Yveta Kovalčíková

Svoz směsného komunálního odpadu
z domácností v době svátků
Proběhne v prosinci dle stálého harmonogramu. V prvním týdnu nového roku
bude svoz odpadu posunut o jeden den (na sobotu 6. 1. 2018), od druhého týdne
bude opět probíhat dle stávajícího nastavení.
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Mezi námi
Mezi námi
Vážení spoluobčané,
- víte, že brušperský pěvecký soubor
Lašan byl skvělý? Jeho vystoupení dne
6. 10. t. r. v Nautilu se velmi líbilo, a my
všichni, hudbymilovní Krmeláci se těšíme
na jeho opětovnou návštěvu. Měli zajímavý
repertoár, nezalekli se ani afrických rytmů,
zpívali s chutí, dokázali, že je zpěv baví,
že jsou rádi mezi sebou. Paní dirigentka
měla přirozený respekt, moderátorka byla
vtipná a dobře hlasově vybavena a věřte,
všem to u nás slušelo! Děkujeme a opět
se na setkání těšíme.
- v soutěži o značku dobrý tuzemský
potravinářský výrobek se nejlepší čeští
potravináři sešli dne 19.10.2017 v Rytířském sále Valdštejnského
paláce v Praze, aby si za
letošní nejchutnější potraviny převzali svá zasloužená
ocenění. Česká chuťovka se
se vyprofilovala v současnosti
jako jeden z nejrespektovanějších projektů svého druhu,
kterému se stále přesvědčivěji
daří naplňovat svůj stanovený
hlavní cíl-rehabilitovat chuť ,
jako jeden z nejdůležitějších
kvalitativních znaků každé
potraviny.
Držitelem ocenění Česká chuťovka
2017 je za pekařský výrobek - Žitný chléb
- Pekařství Fryčovice s.r.o., jehož majitelem je Ing. Lumír Boček. Naši občané
výrobek již znají. Spolu s již oblíbeným
cibulovým chlebem doplňuje sortiment
výrobků krmelínské pekárny.
Lumíre, za všechny krmelínské občany
k ocenění blahopřeji a věřím, že ani ten
nejluxusnější pražský hotel o takové

dobrotě nikdo neslyšel, a i kdyby slyšel,
neuměl by takový chléb s láskou vyrobit.
Ať se stále daří!
- v blízkosti naší obce, v O-Nové Bělé
bydlí mladý, talentovaný sportovec v dynamické střelbě-IPSC-samonabíjející pistoli
pan Ing. Robin Šebo? V r. 2014 ukončil
studium VŠB v Ostravě, ale zvítězila záliba,
kterou již dovedl k těmto vítězstvím: od
r. 2012 Mistr republiky, Vicemistr Evropy
a 4. místo ve světovém žebříčku. V těchto
dnech opět odlétá na další nominační
závod a tak mateřská Česká Zbrojovka
drží pěsti svému svěřenci. I my přejeme
pevnou ruku a těšíme se na rozhovor pro
následující Zpravodaj při osobním setkání
a slibuji, že se s Vámi o nové poznatky
s tímto skromným, devětadvacetiletým

sportovcem ráda podělím. A co přeji Robinovi do budoucna? Ať je těch radostných
krásných dnů ze závodění velká řada již
proto, že svou skromností o své osobě
dává najevo, že základem úspěchů je
radost z konaného. Robine, hodně zdraví!
14. ročník Jarmarku řemesel nás
přesvědčil, že i 4. listopad bývá slunečným
dnem. Byla to nádherná atmosféra, provoněná vůní čerstvě upražené a uvařené kávy,

Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2017
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mezi námi / informace z obce
vůně pražených oříšků, pekařských výrobků,
svařeného vína i řízků. Návštěvníci s velkým
zájmem naslouchali cimbálové muzice,
obdivovali práci kovářů, výrobky z Velkých
Losin i výrobu andělíčků. Chválím žáky naší
školy, jejich kulturu prodeje, za zakoupení
poděkovali a správně, od nejmenších mincí,
při vydávání peníze vraceli.
A koho finančně obdarujeme? -místní
školku a školu vč. školní družiny, Hasiče,
Sokoly, Skauty. Ať peníze z Jarmarku
udělají radost obdarovaným při nákupu
potřebných věcí.
Děkuji Vám všem, kteří jste přispěli
ke zdaru letošního Jarmarku, srdečně
děkuji za vstřícnost našemu Pekařství
Boček, které opět obdaruje tvarovaným
kynutým pečivem naše děti i žáky vč.
zaměstnanců školky i školy, děti z centra
setkávání a skauty. Nevím, které děti i

žáci v okolí naší vesnice se mohou také na
tak štědrého Mikuláše každoročně těšit.
Pane inženýre Josefe Bočku, za všechny
obdarované, děkuji.
Vážení spoluobčané, je doba adventní,
těšíme se na Vánoce, svátky rodiny, svátky
klidu a pohody. Těšíme se na stromeček,
děti na dárky a rodinnou pohodu. Věřte,
nemusíme dávat velké dárky, stačí malé,
ale darované s velkou láskou. Přeji Vám
všem pohodu, štěstí, zdraví a Vám, kteří
jste upoutání na lůžko, přeji brzké zotavení.
Buďme k sobě ohleduplní, slušní a žijme
v pokoře. A PF pro rok 2018?
Aby pro nás všechny byl nadcházející
rok nadílkou, ne nadělením. A mějme se
rádi a to nejen o Vánocích, prosím.
Zdraví a hodně Božího požehnání přeje
Ludmila Adámková.

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 21. 09. 2017 v Obecním domě
1. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí

b) Odvolání člena rady obce Ing. Miloslava Kunáta

a) Představení projektu firmy ČEZ –
přeložka vzdušného el. vedení do vedení zemního

c) Odvolání člena rady obce Zdeňka Šindela

b) kontrolu usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce

e) Zvolení Mgr. Jakuba Čmiela jako prvního místostarosty obce

c) informaci o dění v obci od 20. zasedání zastupitelstva obce

f) Zvolení Ing. Yvety Kovalčíkové jako
druhého místostarosty obce

2. Zastupitelstvo obce schvaluje

g) Určení místostarosty Mgr. Jakuba
Čmiela k zastupování starosty v době
jeho nepřítomnosti, nebo v době kdy
starosta nevykonává funkci

a) Odvolání místostarosty obce Ing. Marka Folty

10

d) Určení počtu místostarostů na dva

h) Zvolení Ing. Petra Jakubka členem
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Informace z obce
rady obce

siče do konce roku 2017

ch) Zvolení Evžena Petera členem rady
obce
i) Změnu odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce

l) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Krmelín pro
TJ Sokol Krmelín, spolek
m) Provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Kanalizace Krmelín –II
etapa“

j) Stanovení odměny neuvolněným
místostarostům s platností ode dne
21.09.2017 ve výši 3 000,-Kč

3. Zastupitelstvo obce zamítá

k) Prodloužení termínu zpracování studie proveditelnosti na hřiště pro ha-

a) Nabídku České pošty,s.p. na poskytování poštovních služeb Poštou Partner

Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 26. 10. 2017 v Obecním domě
1. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí
b) kontrolu usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce
c) informaci o dění v obci od 21. zasedání
zastupitelstva obce

2. Zastupitelstvo obce
schvaluje

g) Svěření úkolů v samostatné působnosti místostarostce obce Krmelín
h) Místostarostovi Mgr. Jakubovi Čmielovi úkoly v samostatné působnosti
na úseku dopravy, sportu, investic
a kroniky
ch) Stanovení odměn neuvolněných
zastupitelů obce s účinností od
26. 10. 2017 takto:
Člen zastupitelstva

300,- Kč

a) Zvolení paní Ing. Yvety Kovalčíkové
jako starostky obce Krmelín

Člen rady obce

1230,- Kč

b) Počet místostarostů na jednoho

Předseda výboru

1020,- Kč

Člen výboru		

250,- Kč

Předseda komise

800,- Kč

Člen komise		

200,- Kč

Místostarosta

5 000,- Kč

c) Zvolení paní Lenky Zborovské členkou rady obce Krmelín
d) Zvolení Marka Čmiela jako člena Kontrolního výboru
e) Stanovení funkce starosty obce Krmelín jako dlouhodobě uvolněnou
f) Změnu určeného zastupitele k jednání o Územním plánu a určení k zastupování paní Ing. Yvetu Kovalčíkovou

Při souběhu výkonu dvou či více
funkci se odměna poskytuje jako
součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce. Neplatí
pro funkci místostarosty

Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2017
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Informace z obce, volby
i) Zadání Územního plánu obce Krmelín
ve znění připomínek
j) Zahájení tvorby programu rozvoje obce Krmelín a ukládá radě obce
rozhodnout o jeho podobě a sestavit
realizační tým. Zastupitelstvo obce si
vyhrazuje informace o průběhu přípravy programu rozvoje obce Krmelín

3. Zastupitelstvo obce nesouhlasí
a) stavbu označenou jako: „Krmelín
U Paleska, přeložka VNv do VNk“.
Zastupitelstvo obce Krmelín konstatuje, že na daných parcelách nemá obec
Krmelín ve své správě ani vlastnictví
žádné sítě

POSEZENÍ SE STAROSTKOU
Vážení občané Krmelína,
dovolte, abych vás pozvala na společné přátelské posezení. Pojďme diskutovat
a předložit své náměty, jak se Vám v Krmelíně žije, co dále rozvíjet a podporovat,
co Vám vadí a jak to změnit, nebo naopak, co se Vám líbí.
Setkání se uskuteční 11. ledna 2018 od 18:00 v Pohostinství Na Benátkách.
Srdečně Vás zve starostka obce, Ing. Yveta Kovalčíková

Informace o způsobu hlasování při volbě
prezidenta České republiky na území
České republiky (2018)
Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České
republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb.,
v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017.
Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území
České republiky v pátek 12. ledna 2018
od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu
13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00
hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve
dvou dnech, na území České republiky
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Vo l i če m p ro vo l b u p re z i d e n t a
České republiky je státní občan České
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Volby
republiky, který alespoň druhý den volby,
tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně
18 let. Ve druhém kole volby může volit
i státní občan České republiky, který
alespoň druhý den druhého kola volby, tj.
27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.
Hlasovací lístky pro první kolo volby
budou starostou obce distribuovány
voličům nejpozději 3 dny přede dnem
volby, tj. do 9. ledna 2018. V případě,
že dojde k jejich poškození nebo ztrátě
anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné
požádat ve volební místnosti okrskovou
volební komisi o vydání nové kompletní
sady hlasovacích lístků. Volič, který
hlasuje na voličský průkaz, může obdržet
hlasovací lístky na požádání ve volební
místnosti.
Místem konání voleb v naší obci:
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v suterénu Haly
TJ Sokol, ul. Brušperská, Krmelín čp. 72
pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice Benátská, Bělská, Brušperská,
Fojtská, Hraniční, Kolmá, Kostelní,
Lípová, Místní, Na Brodě,
Na Cigánce, Na Mečník, Na Nový
svět, Na Rybníčku, Na Skalce,
Na Svahu, Nad Hvozdem, Paskovská,
Polní, Spojná, Starodvorská, Stará
cesta, Školní, U Paleska, Včelařská,
Vodárenská, Zahradnická, Záhumenní, Za Křížem, Zdravotní
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v hostinci
Na Světlově, ul. Staroveská, Krmelín
čp. 137

pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice Boční, Hajní, Konečná, Krátká,
Květná, Lomená, Luční, Lyskova,
Na Zátiší, Nová, Okrajní, Plk.
Vávry, Proskovická, Příčná, Rovná,
Řadová, Slunná, Staroveská, Světlovská, U Černého lesa, U Kapličky,
U Pískovny, V Březince, Vilová,
Výstavní, V Zahradách.
Aktuální informace k volbám jsou
zveřejněny na webových stránkách
Ministerstva vnitra ČR (mvcr.cz)
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-ozpusobu-hlasovani-pri-volbe-prezidentac e sk e - r e p u b l i k y - n a - u z e m i - c e sk e republiky-2018.aspx
Organizačně-technické zabezpečení
voleb v obci Krmelín:
Ing. Yveta Kovalčíková, tel. 558 674 085,
724 135 569, e-mail: kovalcikova@
krmelin.cz, krmelin@krmelin.cz;
H. Plačková, tel. 558 637 911,
plackova@krmelin.cz
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Voličské průkazy

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě
prezidenta České republiky v roce 2018
Volič, který se nebude zdržovat
v době volby prezidenta České republiky
konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
(případné druhé kolo ve dnech 26. a 27.
ledna 2018) ve volebním okrsku v místě
svého trvalého pobytu, může hlasovat
za podmínek stanovených zákonem
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky), ve
znění pozdějších předpisů, na voličský
průkaz v jakémkoliv stálém volebním
okrsku na území České republiky nebo
v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku
v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě
nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu
vedeného honorárním konzulárním
úředníkem (blíže viz Možnost volit při
volbě prezidenta České republiky v roce
2018 v zahraničí).

okamžiku uzavření stálého seznamu
voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00
hodin.
• podáním doručeným nejpozději 7
dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna
2018 příslušnému obecnímu úřadu.
Pro písemné podání žádosti o vydání
voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání může být
učiněno v těchto formách:
o a) v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem
voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby
byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn
před zneužitím tohoto institutu.
Úřední ověření podpisu voliče
provádějí

Zákon o volbě prezidenta republiky
upravuje v § 33 způsob a podmínky,
za nichž lze ode dne vyhlášení volby
požádat obecní úřad příslušný podle
místa trvalého pobytu voliče o vydání
voličského průkazu.
Žádost lze podat
• osobně; v tomto případě není písemná
žádost vyžadována, neboť obecní
úřad o žádosti voliče po prokázání
jeho totožnosti učiní úřední záznam,
ve kterém veškeré potřebné údaje
uvede; o vydání voličského průkazu
touto formou lze požádat až do
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1. úřady, kterými jsou podle zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody
opisu nebo kopie s listinou a o
ověřování pravosti podpisu a o
změně některých zákonů (zákon
o ověřování), ve znění pozdějších
předpisů:
1a) krajské úřady, obecní úřady
obcí s rozšířenou působností,
obecní úřady, úřady městských
částí nebo městských obvodů
územně členěných statutárních
měst  a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam
stanoví prováděcí právní předpis,

Voličské průkazy
1b) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky,
2. notáři na základě zákona
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich
činnosti (notářský řád), ve znění
pozdějších předpisů.
Při ověření podpisu u správních
úřadů (viz shora ad 1a) lze využít
osvobození od správního poplatku
podle ustanovení § 8 odst. 2
písm. f) zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, jež stanoví,
že od poplatků jsou osvobozeny
úkony pro účely využití volebního
práva. Tuto skutečnost správní úřad
u úkonu vyznačí. Držitel poštovní
licence a Hospodářská komora
České republiky mohou za provedení správního úkonu podle § 8a
odst. 2 a 3 zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požadovat poplatek. Poplatek
požadují i notáři.
o b) v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve
15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince
2017, předá osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu (jedná se pouze
o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání
žádosti o vydání voličského průkazu),

anebo jej voliči zašle na jím uvedenou
adresu, a to i do zahraničí. Voličský
průkaz lze zaslat na základě žádosti
voliče i na adresu zastupitelského úřadu,
kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto
případě se stačí v den volby dostavit
na tento zastupitelský úřad, kde bude
voličský průkaz předán a následně je
možné přistoupit k hlasování.
Dostaví-li se volič s voličským
průkazem do volební místnosti volebního
okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu
veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise poznámku o vydání
voličského průkazu zruší, voličský
průkaz připojí k výpisu ze stálého
seznamu voličů a voliči po prokázání
totožnosti a státního občanství České
republiky umožní hlasování.
Při ztrátě nebo odcizení voličského
průkazu nelze vydat duplikát.
Voličský průkaz pro druhé kolo volby
prezidenta České republiky
V případě, že volič výslovně nepožádá
pouze o voličský průkaz na některé kolo
volby, obecní úřad, popř. zastupitelský
úřad mu vydá voličský průkaz pro obě
kola volby (jeden pro první a druhý
pro druhé kolo). O vydání voličského
průkazu lze za stejných podmínek
požádat také v době mezi prvním
a druhým kolem volby. Obecní úřad,
popř. zastupitelský úřad v této době
může vydávat voličský průkaz nejpozději
do 2 dnů před prvním dnem hlasování
ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna
2018 do 16.00 hodin.
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Obecní úřad Krmelín, Kostelní 70, 739 24 Krmelín
ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
pro volbu prezidenta republiky,
konanou ve dnech 12. a 13. 01. 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. 01. 2018
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu
(včetně PSČ):

V souladu s ust. § 33 zákona č. 275/2012 o volbě prezidenta republiky, v účinném znění (dále jen „zákon“),
ž á d á m o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta republiky.
Vydaný voličský průkaz*):

si vyzvednu na Obecním úřadě v Krmelíně osobně nebo prostřednictvím zástupce,
který předloží plnou moc s mým úředně ověřeným podpisem
žádám zaslat na tuto adresu:

*)

křížkem označte odpovídající;
V případě, že v žádosti nebude uvedeno, jakou formou bude chtít volič převzít voličský průkaz, bude mu voličský průkaz
zaslán doporučeně s dodejkou na adresu místa trvalého pobytu.

Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voličce, nebo v elektronické podobě
prostřednictvím datové schránky nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta.

Dne

vlastnoruční podpis voliče
(není-li žádost podána osobně, musí být podpis úředně ověřen,
a nebo případně zaslána prostřednictvím datové schránky)

Poznámky:
– Prosíme vyplnit žádost čitelně

NEVYPLŇOVAT

Vydaný voličský průkaz č. ......................................
– převzal žadatel na Obecním úřadě v Krmelíně osobně dne ........................................... podpis ...........................................
– převzala za žadatele jiná osoba na základě plné moci s ověřeným podpisem voliče:
jméno a příjmení .......................................................................... , datum narození .........................,
bytem .....................................................................................................; dne ..................... podpis ...........................................
– byl zaslán žadateli poštou dne .............................

Informace z obce

Oznámení o stanovení ceny
vodného a stočného od 1. 1. 2018
Na základě usnesení představenstva SmVaK, akciové společnosti, byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2018 takto:
Voda pitná (vodné) 37,08 Kč/m3 (bez DPH) 42,64 Kč/m3 (vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné) 33,42 Kč/m3 (bez DPH) 38,43 Kč/m3 (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2018.

Kanalizace obce Krmelín
V souladu s platnou legislativou schválenou na 16. zasedání zastupitelstva obce
Krmelín cena stočného zůstává i pro nadcházející rok stejná jako v letošním roce.
Voda odvedená (stočné) 35,89 Kč / m3 (bez DPH) 41,27 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

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 čtvrtku 21. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018 jej můžete navštívit v době od 7 do 20 hodin.
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Odpady

Svoz a zneškodnění objemového odpadu
a nebezpečného odpadu od obyvatel obce
v roce 2018
Níže uvádíme celoroční termíny
odvozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Věci, které vám již dosloužily, můžete odložit do přistavených
kontejnerů v těchto termínech a místech:
sobota 24.03.2018 v ranních hodinách,
odvoz kontejnerů po 12 hodině
sobota 16.06.2018 v ranních hodinách,
odvoz kontejnerů po 12 hodině
sobota 06.10.2018 v ranních hodinách,
odvoz kontejnerů po 12 hodině
1/ ulice Stará cesta
2/ ulice Brušperská plocha mezi prodejnou Hruška a Sportovní halou v centru
obce
3/ ulice Na Brodě – před budovou Českého svazu chovatelů
4/ ulice Záhumenní u sjezdu na ulici Paskovskou

5/ křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za
Křížem
6/ parkoviště vedle hostince „Na Světlově“
7/ ulice Hajní – před bytovkami
8/ 1 kontejner – elektroodpad – ulice
Zahradnická, v areálu bývalé autolakovny (pouze 24.03. 2018 a 06.10.2018)
Přistavení mobilní sběrny na nebezpečné
odpady
- v pátek 23.03.2018 od 12 do 17 hod.
plocha vedle Hasičského domu
- v sobotu 24.03.2018 od 8 do 12 hod.
parkoviště vedle hostince Na Světlově
- v pátek 05.10.2018 od 12 do 17 hod.
plocha vedle Hasičského domu
- v sobotu 06.10.2018 od 8 do 12 hod.
parkoviště vedle hostince Na Světlově

Omezení poskytování služeb
obecním úřadem v době mezi svátky
Ve čtvrtek 28. a v pátek 29. prosince 2017 bude Obecní úřad Krmelín pro
veřejnost uzavřen.
Voliči, kteří v průběhu uzavření obecního úřadu ve dnech 28. - 29. 12. 2017
budou chtít osobně požádat o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta,
případně si voličský průkaz vyzvednout, prosíme, nechť zazvoní u dveří schodiště úřadu, případně zavolají na tel. čísla 558 674 046, 558 637 911, 730 134 197
(čtvrtek 8 – 15 hodin, pátek 8 – 11 hodin).
Děkujeme za pochopení.
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poplatky

Poplatek ze psů
stanovený Obecně závaznou vyhláškou obce Krmelín č. 1/2010 o místních poplatcích,
zůstává pro rok 2018 v nezměněné výši:
Sazba poplatku za kalendářní rok činí
a) za prvního psa 180 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 276 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu 90 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, poživatele invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatele
sirotčího důchodu 180 Kč,
e) za prvního psa chovaného v nájemním
domě 360 Kč,
• za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele v nájemním domě
540 Kč,
• za psa v nájemním domě, jehož
držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu 180 Kč,
h) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele v nájemním domě,
poživatele invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatele sirotčího důchodu
276 Kč.
Poplatek, vztahující se na fyzické nebo
právnické osoby, které jsou držiteli psa

staršího tři měsíce a mají trvalé bydliště nebo sídlo na území obce Krmelín,
je splatný do 31.03.2018. Poplatková
povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy
pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den,
kdy se stal držitelem psa staršího tří
měsíců. Vznik své poplatkové povinnosti
je držitel psa povinen ohlásit obecnímu
úřadu do 15 dnů ode dne jejího vzniku.
Stejným způsobem je povinen oznámit
také zánik své poplatkové povinnosti. Od
poplatku ze psů je osvobozen držitel psa,
kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postižením,
které byl přiznán III stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního
předpisu, osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob nebo
osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,
která je od poplatku osvobozena.
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
2018 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
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rozhovor s místostarostou

OTÁZKY PRO MÍSTOSTAROSTU
Mgr. Jakuba Čmiela
1) Můžete nám přiblížit, jaké byly důvody
výměny radních a místostarosty obce,
které vyústily v odstoupení starosty
a následné zvolení nové starostky?
Už od začátku volebního období panovala v zastupitelstvu obce poměrně dusná
atmosféra a vzájemná nedůvěra vyvolaná
zejména rozbitím dvou nejsilnějších stran
v prvních dvou týdnech po volbách. Tuto
nedůvěru později dále živily některé kroky
Rady obce v různých oblastech (např.
nepodpora dotace pro Jarmark řemesel,
někdy až dvouměsíční zpoždění ve zveřejňování zápisů Rady obce, podivná rekonstrukce márnice nebo fasády Obecního
domu atd.), zejména ale postoj většiny
radních k investiční výstavbě v „průmyslových zónách“ v obci.
Po velmi smutné události bylo podle
zákona nutné letos v září doplnit Radu
obce. Na stole byly dvě možnosti – buď
nová většina zastupitelů bude ve funkcích
udržovat lidi, ke kterým nemá důvěru,
a jako stafáž jim do rady někoho zvolit, aby obec mohla normálně fungovat,
nebo se ujme zodpovědnosti sama a zkusí
předvést, že umí i něco více než jenom
kritizovat z opozice. Podle mého názoru
byla ta druhá možnost správná. Ale je to
můj pohled a třeba se na to někdo může
dívat jinak.
Už od začátku volebního období bylo
mým osobním cílem smířit rivaly zvolené za ODS. Proto ve všech dohodách,
které se mnou byly během celého volebního období uzavřeny, byla podmínka, že
starostou obce zůstane pan Ing. Václav
Zezulka. Proto mi bylo velmi líto, když se
pan Zezulka rozhodl rezignovat, byť měl
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na to samozřejmě právo. Je na místě mu
poděkovat za veškerou odvedenou práci
pro obec, nebylo jí málo. Mohu také říct,
že jeho názor si vždy rád vyslechnu. Mnohému jsem se od něj naučil.
2) Stal jste se tedy nedávno místostarostou obce, jaké jsou vaše kompetence
a co vše vlastně tato funkce obnáší?
Zastupitelstvo mi svěřilo úkoly v oblasti
dopravy, sportu, investic a kroniky. Jsou to
poměrně rozsáhlé oblasti pro neuvolněného místostarostu, nemluvě o zastupování starostky v době její nepřítomnosti.
Můžete proto po večerech a občas o víkendech vidět, že se na obecním úřadu svítí.
Z aktuálních úkolů mě namátkou
napadá tvorba nového pasportu místních
a účelových komunikací a na to navazující obnova dopravního značení, která
proběhne v příštím roce, druhá etapa
kanalizace a další projekty, které obsahuje
rozpočet na rok 2018. Pokud jde o oblast
sportu, mám v úmyslu se zaměřit zejména
na podporu sportování dětí, ať už v Sokolu
nebo požárním sportu. Prvním krůčkem
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bylo poskytnutí financí na dresy nového
družstva dívek v házené, což předchozí
Rada obce odmítla. V oblasti kroniky
bych chtěl být oporou kolegyni Martině
Helískové, které chci vytvářet co nejlepší
podmínky pro práci kronikářky.
3) Mnoho občanů, zejména seniorů cestujících k lékaři, ale také děti cestující
do školy, by uvítalo připojení Krmelína do projektu Frýdku Místku MHD
ZDARMA, a to prodloužením linky
č. 12 z Brušperka. Bude jezdit MHD
i k nám, a pokud ano, kdy to bude?
Byl to hlavní cíl mého volebního programu a dnes už můžu říct, že se velmi
reálně rýsuje. 31. října tohoto roku Rada
statutárního města Frýdek-Místek schválila záměr zajíždění MHD FM do Krmelína. Nyní potřebujeme ještě získat souhlas
krajského úřadu. Autobusy s tarifem
MHD zdarma tedy (pokud souhlas kraje
získáme) budou moci začít jezdit od prosince 2018.
Tak vzdálený termín je způsoben tím,
že ve FM zvažují změnu dopravce, který
by na linkách MHD jezdil, a nechtějí systém rozšiřovat před případným předáním
novému provozovateli.
V této věci se sluší poděkovat Ing. Janu
Šircovi, Ph.D. – jednateli Dopravního podniku FM, který s námi velmi aktivně spolupracuje a v neposlední řadě také vedení
Frýdku-Místku, které tento způsob přepravy cestujících podporuje.
4) Jste členem stavební komise, můžete
nám zrekapitulovat jaké stavby či
opravy, kromě pokračujícího projektu
kanalizace obce, byly v obci uskutečněny v roce 2017?
Rok 2017 byl z pohledu obecních
investic do staveb či oprav skutečně tristní. Kapitálové výdaje (tj. investice) měly

podle rozpočtu dosahovat 22 640 000 Kč.
Ke konci září, kdy končilo bývalé vedení
obce, však bylo vyčerpáno jen 271 891 Kč,
tj. 1,2 % plánovaných investic. Nechci
hodnotit, proč tomu tak bylo, ale skutečností je, že se téměř nic z rozpočtovaných
investičních akcí nerealizovalo. O to větší
nároky budou na vedení obce a její rozpočet v roce příštím.
Stavební komise je primárně poradní
orgán Rady obce a jejím hlavním úkolem
je vyjadřovat se k záležitostem místního
silničního správního úřadu a stavebního
úřadu, kde je obec účastníkem řízení.
Dále také projednává záležitosti, které jí
Rada obce předloží. Osobně jsem takto
stavební komisi předložil problém proplacení asfaltování sjezdů a přístupů
přiléhajících k soukromým pozemkům
v souvislosti s první etapou kanalizace.
Obec za toto asfaltování zaplatila cca 100
tis. Kč, ale nezajistila si písemné souhlasy
majitelů přilehlých nemovitostí a drtivá
většina obyvatel se nyní brání tyto plochy
obci zaplatit. A z určitého úhlu pohledu
je to i pochopitelné. Je to ožehavý problém, ale na základě doporučení stavební
komise byl občanům rozeslán dopis, který
měl vyvolat individuální jednání s občany
v této věci.
5) Ve volebním programu vaší strany
ČSSD, jste zmínil změnu kritérií přijímání dětí do mateřské školy (na trvalý
pobyt dítěte v obci dát velkou váhu při
přijímacím řízení) a chtěl jste přidat
kritérium o trvalém pobytu rodičů
v obci. Podařilo se vám to prosadit?
Za velký úspěch považuji, že oproti
situaci před několika lety už jsou kritéria
včetně bodování zveřejněna na internetu.
Některá kritéria, která jsem považoval
za diskriminační (např. přednostně přijímat děti zaměstnaných rodičů) byla
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rozhovor s místostarostou
vyškrtnuta. Trvalý pobyt dítěte byl posílen tím, že je nyní rozhodující při rovnosti
bodů. Souhlasím ale s tím, že jeho bodová
váha je stále minimální a musí se změnit.
Vzhledem k tomu, že škola i školka jsou
podřízeny Radě obce (a ne zastupitelstvu),
určitě ze své nové pozice místostarosty
budu v nejbližších týdnech a měsících
tlačit na změnu.
6) Jak se vůbec stavíte ke školství v obci?
Budete podporovat, aby škola byla
řádně vybavena, co se týče kvalitních
pomůcek, učebnic, nábytku? Podpoříte
výstavbu školního areálu pro výuku
tělesné výchovy?
Už v letošním a loňském roce se mi
podařilo ve spolupráci s paní ředitelkou
prosadit renovaci zelené třídy ve školce.
Pořídilo se nové linoleum a nový nábytek
za asi 220 tis. Kč. Školu i školku jsem si
v tomto volebním období byl několikrát
prohlédnout a bohužel musím říct, že
jsou podfinancované. Investice do nich
jsou investicemi do našich dětí a naší
budoucnosti. Využili jsme proto toho, že
v letošním roce se mnoho rozpočtovaných
investic nerealizovalo, a nad rámec školního rozpočtu jsme investovali 250 tis.
Kč do výbavy školní kuchyně, ve které
bylo některé vybavení (už dokonce repasované) starší než já, 40 tis. Kč na výuku
angličtiny a dalších 60 tis. Kč na výměnu
ohřívače vody. V příštím roce nás také
bude čekat renovace minimálně dvou
tříd.
Na obecním úřadu leží připravený
projekt hřiště u školy. Bohužel se pro
jeho podporu nenašla většina zastupitelstva a ani souhlas sousedů. Obec tedy
pracuje na novém projektu, který bude
počítat s běžeckým oválem, pískovým
doskočištěm, sociálním zázemím a případně dalšími prvky. Rozpočtové nároky
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takového hřiště by mohly být až 7 milionů.
Zvažujeme tedy, zda projekt rozfázovat
do několika let nebo jej s využitím některého dotačního titulu realizovat najednou.
Škola i školka toto hřiště potřebují (poukázala na to i školní inspekce), rád budu
jejich požadavek podporovat.
7) Každá obec má jednotku dobrovolných
hasičů, ta je nesmírně důležitá, a proto
se každý sbor snaží vychovat si své
nástupce již od dětství. Bohužel naši
hasiči nemají odpovídající tréninkovou
plochu pro přípravu nejen mládeže na
požární soutěže a také pro tréninky
ostrých zásahů. Pomůže jim obec?
Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude třeba uhasit požár, vyčerpat sklep nebo zlikvidovat roj. Právě proto
bychom si měli našeho SDH vážit a dělat
vše pro to, aby mj. procházela průběžnou
generační obměnou. K tomu samozřejmě
patří podpora požárního sportu, který
buduje vztah dětí k SDH. Vybudování
hasičského hřiště podporuji již od roku
2010. Obec hasičům tréninkovou plochu
slibuje od roku 1985. Skutečně nastal čas
se s tímto restem vypořádat. Jsem velmi
rád, že se na Světlově podařilo najít vhodnou obecní parcelu.
Výhodou projektu hasičského hřiště na
Světlově je i fakt, že dosud v této lokalitě
není žádné zařízení pro trávení volného
času dětí. Součástí tedy budou i různé
herní prvky pro děti a mládež. Hasiči plochu budou využívat přibližně 3x týdně,
ve zbylém čase bude přístupná veřejnosti.
Nechtěl bych, aby se ze Světlova stal jenom
satelit, kam se lidé chodí po práci vyspat
a nemají kde trávit volný čas.
Vzhledem k finanční náročnosti ovšem
opět řešíme, zda projekt rozfázovat nebo
s podporou dotace realizovat najednou.
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KRMELÍNSKÝ HŘBITOV
Hřbitov je místo odpočinku našich
blízkých a neobyčejně citlivá otázka pro
každého z nás. Pravidelná údržba ať už
zeleně, nebo chodníčků mezi hrobovými místy, by měla být samozřejmostí.
Dlouhá léta byla zanedbávaná údržba tújí
a stromů v přední části hřbitova, těsně
u čelní hřbitovní zdi. Proto jsme letos přistoupili k radikálnímu řezu přestárlých
a polosuchých tújí i stromů, které zároveň svými kořeny narušovaly obvodové
zdivo. V příštím roce plánujeme výstavbu
nového oplocení celého hřbitova i čelní
stěny. Na vizualizaci se pracuje a návrhy
budou na webových stránkách obce představeny veřejnosti, která se k nim bude
moci vyjádřit. Zároveň jsme ponechali
kořeny odstraněných stromů v zemi,
neboť jejich vytažením hrozí zborcení zdi.
Současně s výstavbou nové zdi bude provedena i výsadba nových stromů a keřů,
která bude odstiňovat hlavní cestu od
poklidné atmosféry hřbitova. Nedílnou
součástí obnovy by měla být i zavedení
elektřiny, nejen do márnice, kde je sice
vybudováno WC, ale v zimním období
musí být, díky neexistujícímu topení,
zavřeno. Stejně tak údržba čistoty je bez
teplé vody problematická.
Několikrát do roka – vždy po silnějších
větrných poryvech, se opakují stížnosti
majitelů hrobů na nadměrný nepořádek

z popadaných větví, šišek a jehličí ze
stromů. Nedávno dokonce ohnuté túje
ohrožovaly poškozením hned několik
hrobových míst a musely být odstraněny.
Na jaře tedy proběhne celková kontrola
a omlazení veškeré zeleně.
Při kontrole jsme narazili na hrobová
místa, která již dlouhou dobu nejsou pronajatá, ale majitelé je zanechali na pospas
osudu. Vyzýváme je, aby se obrátili na
Obecní úřad v Krmelíně, abychom našli
společné řešení, jak s těmito místy dále
naložit.
Jsou zde však i majitelé, kteří mají
stále hrobová místa pronajatá, ale evidentně se o ně nestarají, neboť jsou velmi
zanedbaná.
Velký problém, který nás trápí, jsou
kontejnery, které jsou přistaveny v zadní
části za hřbitovní zdí. Tyto kontejnery
mají sloužit k odpadům z hrobových míst,
tedy starých věnců, či jiné pohřební dekorace. Někteří občané si však toto místo
pletou se sběrným dvorem a vyváží tam
stavební suť či jiný odpad.
Věřím, že nové úpravy, které nás
čekají, přispějí ke zlepšení našeho hřbitova a díky neustálé péči občanů i obce,
bude vždy pěkně upravený.
Ing. Yveta Kovalčíková

Spolek Náš Krmelín se zpronevěřil svým zásadám
Jaké bylo překvapení mnoha návštěvníků hřbitova, kteří u příležitosti
Památky zesnulých navštívili hroby
svých blízkých zesnulých a spatřili
podél oplocení místa jejich odpočinku

se silnicí I/58 pahýly 33 ks tújí a 1 kus
jehličnatého stromu, které naši předkové
v dobré víře zasadili k oddělení rušné
komunikace od pietního místa. Provedení tohoto nevratného činu nemá žádné
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Informace starostky
logické zdůvodnění, záměr nebyl projednán ve stavební komisi.
Spolek Náš Krmelín, který si dal za cíl
pečovat o veřejnou zeleň v obci a napomáhat k ochraně životního prostředí,
selhal a nezabránil tomuto barbarskému
činu. Místo toho, aby se nestaly škody
v majetku obce, zabývá se termíny provedení oprav ul. Proskovické, která se
připravuje s minimálně ročním předstihem a uskutečnilo se zcela nezávisle
na „důrazném upozornění“ spolku Náš

Krmelín a urgencích spolku na SS MSK
FM, jak je uvedeno ve Zpravodaji obce
Krmelín č. 3. Populismu není nikdy dost!
Nenapravitelnou škodu na obecní
zeleni způsobila arogance nově nabyté
moci a schizofrenní situace, kdy ve vedení
obce a spolku Náš Krmelín jsou stejní
lidé a nemají potřebu kriticky posuzovat
řešenou problematiku. Kéž by to byl případ, který se stal maximálně jednou za
5 až 10 let.
Ing. Václav Zezulka

Komentář
I takovéto názory se objevují, jak už to
tak bývá, ne vždy se zavděčíte všem. Pan
inženýr Zezulka nejlépe ví, v jakém stavu
byla zeleň, o které mluví. Jiné názory,
které jsme si vyslechli, naopak chválí, že
se konečně začalo se zanedbaným hřbitovem něco dělat. Původní záměr byl, jak
píši výše, pařezy odstranit a celý prostor
vyčistit. V situaci, v jaké se nachází zdivo,
to ale nebylo možné. Ale nechci se pouštět do žabomyších válek.

o problémech vzrostlých stromů v celé
obci.
Ing. Yveta Kovalčíková, starostka obce

Na obranu spolku musím říct, že s ním
nebylo konzultováno pokácení zeleně na
hřbitově, neboť dle vyhlášky č. 75/2006,
tomu podléhají pouze stromy, které mají
ve výšce 130 cm obvod 80 cm a více, což
pokácené túje ani jehličnan, o kterém je
zmínka, nedosahovaly. Všechny stromy
byly řádně změřeny a zaevidovány.
Kácení začalo 2. října, což je datum, který
spadá do vegetačního klidu v době od
1. října do 31. března.
Škoda jen, že se pan Zezulka nepral
tak vehementně, když přišla žádost na
pokácení lip u krmelínského kostela. Byl
to právě spolek, který se jako první do
této kauze angažoval a vyvolal tak diskuzi
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Měření stromů (foto Ing. Yveta Kovalčíková)
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Kácení a prořezávání stromů
Podmínky kácení a prořezávání
stromů upravuje zákon č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny a vyhláška
č. 175/2006, kterou se provádějí některá
ustanovení zmiňovaného zákona.
Stromy soukromých majitelů, které
nejsou součástí významného krajinného
prvku nebo stromořadí a mají ve výšce
130 cm nad zemí obvod kmene menší,
než 80 cm je možné kácet bez povolení.
Regulováno zákonem je také kácení souvislých porostů keřů, kde bez povolení
je možné, až do celkové plochy 40m2.
Kácení stromů a keřů na soukromých
pozemcích se zpravidla provádí v období
vegetačního klidu, které je obecně
považováno v době od 1. října do 31.
března. Toto období však není zákonem
přesně stanoveno. Je však doporučováno
i z toho důvodu, že v té době nehnízdí
ve větvích či v dutinách stromů ptáci,
kteří jsou rovněž obecně chráněni. Zákaz
úmyslného vyrušování ptáků, zejména
během rozmnožování a odchovu mláďat
a poškozování nebo ničení jejich hnízd
vychází ze směrnice EU a je zakotven
v zákoně o ochraně přírody a krajiny.
Od 1. listopadu 2014 vstoupila v platnost novela vyhlášky o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení (č. 222/2014
Sb.) Novela povoluje pouze kácení ovocných dřevin, rostoucích na pozemcích
v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí, jako druh pozemku
zahrada (i u rekreačních objektů a v
zahrádkářských koloniích), zastavěná
plocha a nádvoří nebo ostatní ploch se
využitím pozemku zeleň. Zpřísněné
pravidla ochrany stromořadí zůstávají
zachovány.

Povolení majitelů ke kácení ovocných
dřevin, pokud nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí,
nebude potřeba pro zahrady.
Vyhláška upravuje spornou definici
zahrady, která se nově řídí katastrem
nemovitostí a zavádí tak možnost kácet
ovocné dřeviny ve všech zahradách v obci
(také v rekreačních objektech, i zahrádkářských koloniích), včetně většiny
nádvoří, náměstí či parků.
ZPŘÍSNĚNÍ:
• Vyhláška nadále posiluje ochranu
stromořadí a ochranu souvislých zapojených porostů dřevin přesahujících
plochu 40 m2.
• Ke kácení stromořadí nebo stromů,
které jsou součástí stromořadí, a to bez
ohledu na obvod jejich kmene ve výšce
130 cm nad zemí, je nutné povolení,
které vydá orgán ochrany přírody.
• Ochraně podléhají stejně jako dosud
keřové porosty, nově jsou taktéž zapojené porosty dřevin s obvodem kmene
menším než 80 cm ve výšce 130 cm
nad zemí přesahující plochu 40 m2.
Tyto porosty často tvoří významný
podíl zeleně ve volné krajině i v
sídlech.
Stromořadí je pro účel vyhlášky
definováno jako souvislá řada nejméně
deseti stromů s pravidelnými rozestupy.
O stromořadí se jedná, i pokud chybí
v některém úseku souvislé řady některý
strom. Za stromořadí se naopak nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech
a v plantážích dřevin.
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příspěvek zastupitele

Příspěvek zastupitele
Dobrý den, vážení občané.
Jako bývalý člen rady obce jsem se
rozhodl tímto příspěvkem reagovat na
článek v posledním čísle Zpravodaje
obce č.3/2017, Otázky pro zastupitele
Ing. Petra Jakubka. Rozhodl jsem se především proto, že v tomto článku uvádí
celou řadu nepřesných a zkreslených
informací, které navozují u čtenáře dojem,
že v Krmelíně se v uplynulé době dělalo
všechno špatně, protože se nečerpají
dotace, že se málo investuje, že neexistuje
žádná rozvojová koncepce obce, žádná
vize a žádné plány do budoucna, a tedy
vlastně že se obec vůbec nerozvíjí.
Rozhodl jsem se reagovat také proto,
že krátce po tom, co vyšel tento rozhovor
v Krmelínském zpravodaji, se konalo
zasedání zastupitelstva obce, na kterém
Ing. Jakubek navrhl odvolání 3 členů
Rady obce a volbu nových a ve svém
zdůvodnění uvádí téměř stejné nebo více
rozšířené důvody jako v tomto rozhovoru.
V tomto příspěvku bych chtěl z důvodu
zajištění vyváženého informování občanů
reagovat na některá tvrzení Ing. Jakubka
z pohledu Rady obce, která řídila obec
v uplynulých 3 letech tohoto volebního
období.
Tvrzení 1: ….Toto jsou dvě klíčové věci,
(myšleno Kanalizace a ČOV Krmelin
a Zateplení Sokolovny), které se podařilo
úspěšně dokončit. Pár drobných investičních akcí tu ještě bylo, ale je to dost
za 3 roky?
K tomu bych namítnul: Stavba „Kanalizace a ČOV Krmelín“ byla naprosto
klíčovou stavbou, protože bez realizace
této stavby by nebyl možný další rozvoj
obce z důvodu nevyřešení odvodu odpadních vod, což mělo za následek praktické
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zastavení výstavby nových rodinných
domků a také nebylo možné plánovat
opravy a rekonstrukce obecních komunikací, chodníků apod. které by byly později
touto stavbou dotčeny a došlo by k jejich
poškození. Mimo to v rámci projektu
kanalizace byly realizovány vícepráce na
rozšíření kanalizačních řádů cca o 2000 m
ke všem nově postaveným domkům. Ke
všem připojeným objektům byla vybudována veřejná část přípojek. Navíc se
v daleko větší míře provedla dodatečná
oprava stavbou dotčených obecních
komunikací v celé šířce vozovky viz. ulice
Světlovská, Lyskova, Starodvorská a řada
dalších.
Plánovaný finanční náklad pro tuto
stavbu byl téměř 140 mil. Kč. Profinancování této částky obec zajistila částkou 35
mil. Kč z naspořených peněz z přebytků
hospodaření z minulých let, 35 mil. Kč
z bankovního úvěru a 70 mil. Kč z dotace
SFŽP.
Realizace probíhala v prvních třech
létech tohoto volebního období pod
vedením bývalé Rady obce. I přes tyto
astronomické investice na realizaci tohoto
projektu s porovnáním k velikosti rozpočtu naší obce, byly ještě realizovány
další projekty, které obec v tomto období
financovala nebo se na nich podílela. Byl
to například projekt „Zateplení sokolovny“, který byl podpořen nevratnou
dotaci cca 2,7 mil. Kč, projekt „Centrum
setkávání“ u kostela, pro který byla
poskytnuta bezúročná půjčka 0,5 mil. Kč
se splatností 10 let. Dále byla provedena
úprava pietního místa pomníku padlých,
nové schodiště k budově Obecního úřadu,
opravila se fasáda Obecního domu.
Toto bylo umožněno profesionálním
vedením projektu kanalizace s ČOV, kdy
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došlo k významným úsporám nákladů
a zajištění dotace i na provedené vícepráce. Tyto uspořené prostředky pak
mohly být zapojeny na další investice.

vstupovala do územních řízení. Nemůžu
tedy s Ing. Jakubkem souhlasit ani s tvrzením, že obec aktivně nevstupovala jako
účastník územního řízení.

V rámci investičního výhledu byla
zpracována dokumentace pro stavební
povolení na chodník ulice Světlovská,
zpracovává se dokumentace na chodník
ulice Paskovská, byl zpracován projekt
pro územní rozhodnutí na víceúčelové
hřiště u školy a na přemostění potoka na
ulici Na Nový svět.

Co do počtu nově postavených rodinných domků, tak obec zažívá snad největší rozvoj za celou svou historii. Tam
kde se objevil zájem vlastníků pozemků
o plošnou zástavbu a nebyla tam vybudována síť obecních komunikací, byla
zpracována Územně plánovací studie,
která řešila umístění komunikací a inženýrských sítí. Příkladem může být např.
lokalita za školou, nebo lokalita u ulice
Okrajní na Světlově. Obec má vybudovanou plošnou plynofikaci, kanalizaci a rozvod pitné vody. Obec má rekonstruované
a opravené všechny obecní budovy a byla
navýšena kapacita mateřské školky. Naše
obec se tak stala vyhledávanou lokalitou
a zažívá snad největší rozmach ve své
historii.

Nicméně s pohledu Ing. Jakubka je to
pořád všechno málo.
Já k tomu můžu jenom říci, že realizace
ještě dalších investic by už bylo možné
jenom za cenu dalšího zadlužování obce.
Tvrzení 2: Obec se nerozvíjí, obec
nemá žádné plány rozvoje do budoucna,
žádnou vizi.
S tímto tvrzením nesouhlasím a myslím, že s ním nemůže souhlasit nikdo, kdo
do této problematiky aspoň troch vidí.
Bývalá Rada obce zpracovala plán
investic pro volební období 2014 až 2018
bezprostředně po posledních komunálních volbách v roce 2014. Tento investiční
plán byl vytvořen na základě volebních
programů politických stran, které v těchto
volbách kandidovaly. Tento investiční
plán se pak promítnul do jednotlivých
ročních rozpočtů a rozpočtových výhledů
a byl schválen zastupitelstvem obce.
Obec má již od roku 2002 zpracován
územní plán, který od té doby doznal 3
novelizace a v současné době se připravuje
územní plán nový. Stávající územní plán
mimo jiné řeší umístění obecních komunikací, jejich minimální šířku, rozhledová
pole aj. Obec se od roku 2002 rozvíjela
podle schváleného územního plánu. Tam
kde to územní plán neřešil, obec aktivně

Jak je ale vidět, některým zastupitelům
tyto dobré výsledky mohly být i trnem
v oku. Proto po celou uplynulou dobu
tohoto volebního období již jednání zastupitelstev neprobíhalo v konstruktivním
duchu. Někteří zastupitelé trvale vytvářeli umělé problémy a různé obstrukce
a snažili se co nejvíce práci bývalé Rady
obce narušit a zkomplikovat. Tato situace
vyvrcholila odvoláním členů Rady obce
a odstoupením starosty na zářijovém
jednání zastupitelstva obce poté, co došlo
ke změně poměrů hlasů v zastupitelstvu
po úmrtí zastupitele a člena Rady obce
p. Petra Šperlína.
Závěrem bych chtěl nově zvolené Radě
obce popřát rychlé zapracování a hodně
úspěchů do konce tohoto volebního
období.
Zdeněk Šindel,
člen zastupitelstva obce
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informace ze SmVak

Zabezpečme vodoměry před zamrznutím!
Výměna poškozeného vodoměru se může odběratelům prodražit. Buďme
odpovědní!
Ostrava 30. 11. 2017 – Před zimou
a v jejím průběhu je kromě pečlivého
zazimování zahrady a domu nutné se
zaměřit také na to, jak zajistit před
mrazem domovní vodoměr, aby nedošlo k jeho poškození. Nepodceňujme
tato opatření. Vyhneme se nepříjemným situacím, které mohou mít kromě
našeho pohodlí negativní dopad také na
naši peněženku.
Kroky, které je nutné podniknout,
do značné míry závisí na tom, kde je
daný vodoměr umístěný. „Pokud je vodoměr umístěný venku v šachtě, je potřeba
zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak,
aby nedocházelo k neúměrnému prochlazování vnitřního prostoru šachty. Pokud
se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce,
kde mohou zmrznout, je nezbytné opatřit
poklop tepelnou izolací. Použít lze například
polystyren nebo minerální izolační vatu – ne
ale skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení
vodovodů společnosti SmVaK Ostrava
Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř
domu nebo jiné nemovitosti, je vhodné
zabránit vystavení vnitřní instalace
a vodoměru účinkům mrazu například
vnější tepelnou izolací. Je nutné zkontrolovat, zda nemůže mrazivý vzduch
pronikat k vodoměru například otevřeným, případně rozbitým sklepním
oknem. Teplota v daném prostoru by se
měla dlouhodobě pohybovat nad bodem
mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je
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dobré obalit izolačním materiálem.
„K poškození vodoměru může dojít také
v případě, když se někdo snaží zamrzlou
vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například
horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným
ohněm. Tento extrémní zásah většinou vede
k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je
nutné ho vyměnit. Poškození plastových
částí vodoměru vysokou teplotou při jeho
ohřevu je zjistitelné po jeho demontáži,“
popisuje Bouda.
Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní finanční
dopad na zákazníka, od něhož SmVaK
Ostrava následně vyžadují náhradu
škody spočívající ve výměně poškozeného zařízení. Zákazníci totiž odpovídají
za jeho zabezpečení. Celková částka se
pak odvíjí od aktuální prodejní ceny
daného typu vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. Průměrně se
pohybuje okolo 2 000 korun.
Před zamrznutím je třeba chránit také
vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná
nezámrzná hloubka, kde se doporučuje
jako minimální krytí potrubí jeden metr,
ve zpevněných plochách až do 150 centimetrů. Kritickým místem jsou zde místa
venkovních uzavíracích armatur, místa
se sníženým krytím (např. přechody
vodních toků), souběhy s potrubím dešťových kanalizací, apod.
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rozloučení / charita
Rozloučení
Betlém z kukuřičného šustí býval
vždy středem zájmu a obdivu návštěvníků na našich Jarmarcích řemesel.
O výrobcích z tohoto druhu materiálu jsme slyšeli nebo je viděli na
fotografiích, proto bylo okolo stolu,
na kterém byl Betlém vystaven, tolik
dotazů. Odpovídala trpělivě na dotazy,
týkající se přípravy kukuřičného šustí
k výrobě, vše vysvětlovala, hovořila
o výstavách a lokalitách, kde výrobky
půjčovala. Netajila se tím, že ruční
práce byly vždy její zálibou a vše,
co udělala, dělala pro radost. Zájem
návštěvníků ji velice těšil a věřte, byly
to její vteřiny velkého štěstí.

Bohužel, v každém následujícím Jarmarku řemesel bude Betlém z kukuřičného šustí chybět. S jeho tvůrkyní,
paní Zdenkou Havránkovou, jsme se
v těchto dnech rozloučili.
Měla talent, ale i velkou snahu
lidem udělat radost, dokázala v tolik
uspěchané době návštěvníky zastavit a nechat je obdivovat zálibu, kterou svou pílí, souhrou rukou a hlavy,
dovedla k dokonalosti. Právem Ti tento
obdiv náležel a děkujeme, že jsme mohli
být svědky zájmu návštěvníků o Tebou
vyrobený Betlém - vše, co prochází srdcem, nebude nikdy zapomenuto.
V úctě k Tobě Ludmila Adámková

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: 19. 4. – 25. 4. 2018
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

Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2017

29

akce v obci / mateřská škola

Akce v roce 2018
13.–14. 1. 2018

Tříkrálová sbírka

25. 12. 2017 		

Vánoční show

25.–30. 12. 2017

Vánoční turnaje ve sportovní hale

13. 1. 2018 		

MOTO ples

26. 1. 2018 		

Školní maškarní karneval

27. 1. 2018 		

Sportovní ples

3. 2. 2018 		

Hasičský ples

13. 1. 2018 		

Lidovecký ples

3. 3. 2018		

Futsalový ples

Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY …
Nový nábytek ve třídě Zelení
V době podzimních prázdnin si většina
dětí a rodičů užívalo volna, ale ve školce
byla spousta práce. Připravovali jsme
VELIKÉ překvapení pro děti ze třídy Zelených. Po návratu z prázdnin na ně čekala

změněná třída, protože starý nábytek
byl pryč a na jeho místě byl krásný nový
nábytek z NOMIlandu Klimkovice. Bylo
to jako kouzlo – krásné jemné barvičky,
plno zvířátek – prostě NÁDHERA. Děti
byly nadšené, paní učitelky také a všichni
společně se cítí ve třídě báječně!!!
Děkujeme paní ředitelce
a také našemu zřizovateli.
V závěru roku 2017 bychom
rádi popřáli všem dětem krásné
a šťastné prožití vánočních
svátků.
Vám všem přejeme, ať zdraví
a láska jsou Vám nablízku po
celý rok 2018 i na blízku těch,
které máte rádi.
Kolektiv Mateřské školy Krmelín

30

Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2017

základní škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PODĚKOVÁNÍ
Adventní čas tiše plyne, především
dětmi toužebně očekávaný Štědrý večer
se nezadržitelně blíží a s ním i konec dalšího kalendářního roku. Ještě před vyslovením vánočního přání bych rád vyslovil
dvě poděkování. To první patří paní učitelce Mgr. Dagmar Kovalové (která koncem června 2017 po 15 letech ukončila
své pedagogické působení v krmelínské
škole) za její úspěchy ve výchově a vzdělávání krmelínských dětí i její nezapomenutelná kulturní vystoupení, která se svými
žáky připravila pro rodiče, Klub důchodců
i občany obce. To druhé patří bývalému
starostovi obce Ing. Václavu Zezulkovi
za jeho (takřka dvě desetiletí) korektní
a věcný přístup při řešení každodenních
záležitostí týkajících se naší školy, za jeho
zájem o dění ve škole a podporu našich
vizí, za respekt k práci všech zaměstnanců
školy i pravidelná poděkování za tuto práci
u příležitosti Dne učitelů či ukončení školního roku.
Za sebe a všechny zaměstnance školy
přeji našim žákům, jejich rodičům i obča-

KRMELÍN JE MALEBNÁ DĚDINA
Krmelín je pěkná vesnice, ve které žiji
tři roky. Mám tu kamarády, kteří bydlí
kousek ode mne.
Jen mi tu chybí fotbalové hřiště.
Jinak tu mám všechno, co mám rád.
P. Kovalčík, 3. ročník
Krmelín je malebná vesnice,
žijí tady lidi, psi, kočky i slepice.

nům obce harmonické prožití vánočních
svátků, veselého Silvestra a šťastné vykročení do roku 2018.
Mgr. Dušan Ignačík, MBA – ředitel školy

Máme nově vybavenou
keramickou dílnu!
Velice děkuji panu Petru Durčákovi
za montáž a ustavení nového nábytku
v keramické dílně.
Mgr. R. Tylečková

autor Mgr. Romana Tylečková

Krmelín má více než 500 roků,
abych ho obešel, je více než 1000 kroků.
Je tady pekař, hasiči a škola,
která na mne každé ráno volá.
Je tu velká zábava, kterou pan starosta
pořádá.
Máme tady velký kopec, jmenuje se
Krmelák.
Když se na něj vyšplháte, máte rozhled
jako pták.
V Krmelíně bydlím rád, bydlí tu i kamarád.
R. Hess, 3. ročník
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základní škola
Krmelín je malebná dědina s množstvím
malebných budov – to jsou naše domečky.
Moc se mi tu líbí, mám tady plno kamarádů a nikdy bych do města ani do jiné
vesnice nechtěla jít.

A co mi chybí?
Možná jen kino a ještě jedno hřiště!
S. Vaňková,
3. ročník

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Soutěž ve sběru kaštanů
Stalo se už tradicí, že v naší školní
družině každoročně vyhlašujeme soutěž
“O nejlepšího sběrače kaštanů“, do které
se většinou kromě samotných dětí zapojí
i celá rodina. V této soutěži jde nejen o to,
kdo přinese nejvíce kaštanů, ale také o to,
zapojit co nejvěší počet dětí a ukázat jim,
jak mohou samy přispět k dobré věci.
Naším cílem je u dětí podporovat a rozvíjet
vztah k přírodě, zvýšit o ni zájem, chránit
ji, dbát pravidel a úmyslně nepoškozovat.
Letos se do soutěže zapojilo 49 dětí
a nasbíralo se 516 kg. Mezi třemi nejlepšími
se umístili Zuzana Adámková (2. třída),
Tomáš Rokyta (2. třída) a Petr Woznica

(1. třída). Cenné dary vítězům předal
pan myslivec Vladislav Bejoch, působící
v Mysliveckém spolku ODRA se sídlem ve
Staré Vsi nad Ondřejnicí. Jako hlavní cenu
předal pozvánku na “Poslední leč“, mysliveckou událost roku, kdy probíhá závěrečné hodnocení uplynulé sezóny, slaví
se, hoduje a raduje. Také všichni ostatní
účastníci soutěže nezůstali zkrátka a byli
odměněni malou pozorností.
Jménem celého týmu vychovatelek
bych ráda poděkovala panu myslivci Vladislavu Bejochovi za vstřícný přístup, stálý
úsměv na tváři a výbornou spolupráci.
Budeme se těšit v přístím roce.

autor Barbora Broumovská
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Barbora Broumovská

základní škola / advent
Pečení perníčků
ve školní družině
Dne 5. 12. 2017 se naší
školou začala nést vůně
upečeného cukroví. To se
děti ze školní družiny spolu
s paními vychovatelkami
začaly těšit na Vánoce a zpříjemnily si den přípravou
perníčků. Všechny dětské
ručičky se snažily válet těsto,
vykrajovat tvary, mazat perníčky žloutkem a po upečení
zdobit výbornou bílkovou autor Barbora Broumovská
polevou, která chutná dobře i bez perDěkujeme všem paním kuchařkám za to,
níčků. S obličeji od mouky, upatlaní od že byly tak hodné a perníčky nám upekly.
polevy jsme si na cukroví náramně smlsli.
Barbora Broumovská

Milé maminky na mateřské dovolené,
chtěly byste se seznámit a pravidelně
se setkávat, popovídat si, vyměnit si
zkušenosti s ostatními maminkami?

Neseďme doma, nebo na zahradě,
vytvořme si klub maminek a setkávejme
se od ledna pravidelně.

Chtěly byste své děti nechat pohrát
si s jinými dětmi, naučit se s nimi nové
písničky, básničky?

V případě zájmu pište na adresu
krmelinskyzpravodaj@seznam.cz

Adventní doba v minulosti
Advent, z latinského slova přicházet, příchod, je obdobím čtyř neděl před vánočními
svátky a pro naše předky bylo očekáváním
doby příchodu Spasitele. Každé ráno probíhaly mše k poctě Panně Marii, tzv. roráty (z
latinského rosa nebeská) a před vchodovými
dveřmi stavení se objevily adventní věnce,
které dnes se čtyřmi svíčkami zdobí naše
jídelní stoly. Toto období čekání doprovázela
řada zvyků, o kterých si dnes již jen můžeme
přečíst v knížkách, proto si je připomeňme.

4.12. Svatá Barbora „Svatá Barbora – chystá
saně do dvora.“
Na Ostravsku byla jako uctívaná jako
patronka horníků již od roku 1847. Sošky či
portréty sv. Barbory zdobily důlní patra, její
podobizna byla vyšita na hornických praporech. V tento den horníci odcházeli v průvodech s prapory a hudbou na mši svatou, po
mši se šlo rovnou do hostince a odpoledne se
pak konala taneční zábava.
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advent
V tento den obcházely tři ženy, tzv. Barborky, oblečeny do bílého roucha vesnici
s košíkem sladkostí a metlou.
Svobodné dívky řezaly třešňové větvičky,
pojmenovaly jednotlivé haluzky jmény
chlapců a věřily, že dostanou toho, čí větvička
vykvete.
6.12. Svatý Mikuláš „Na svatého Ondřeje ještě
se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima
celá naše.“
V noci před svátkem se dávaly za okna
talíře nebo punčochy, do kterých v noci
chodící Mikuláš naděloval sladkosti, ovoce
a ořechy, zlobivým dětem uhlí a brambory.
7.12. Matičky
V předvečer svátku Neposkvrněného
početí Panny Marie chodily po vsi bíle maskované postavy žen. Matička navštěvovala
rodiny s dětmi a po modlitbě je podělovala
dárky, které jim připravili rodiče. Neposlušné
děti vyšlehala proutkem.
13.12. Svatá Lucie „ Lucie noci upije, ale dne
nepřidá.“
V tento den obcházely vesnici Lucky-bíle
oděné ženy, které chodily s kuželem na
předení od stavení ke stavení a strašily děti
i přástevnice. Lúca trestala nedbalé přástevnice zmuchláním přádla, trestala přestupky
proti zákazu předení ochrnutím ruky. Pilné
naopak odměnila, pomáhala v předení.
Svatá Lucie je patronkou švadlen a kočích,
měla být ochránkyní před čarodějnicemi.
V den jejího svátku se měly na Radhošti slétat
čarodějnice a provádět své rejdy. Od 14. prosince dávaly hospodyně svému dobytku, jako
ochranu před uhranutím čarodějnicí, kousek
zaříkaného těsta s kořením. V Čechách tento
svátek souvisel s předením lnu, na Moravě
bylo předení naopak přísně zakázáno.
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Čtvrtek před Štědrým dnem Pečkový jarmark
Na tomto jarmarku nazvaném podle sušených hrušek-peček, se prodávalo vánoční
zboží-oděvy, sušené ovoce, nejen hrušky, ale
také švestky, pak med a vánoční oplatky. Med
se prodával do přinesených hrnků a naléval
se až z třicetilitrových beček.
Vánoce
Vánoce jsou dnes svátky jídla a dárků, ale
pro naše předky byly dobou hlavně náboženských obřadů a duševního rozjímání.
24. 12. Štedrý den „Na Štědrý večer hvězdičky,
ponesou dobře slepičky.“
V našem kraji byl tento den, zvaný jako
vilija, největším rodinným svátkem. Dodržoval se celodenní půst. V čistě uklizených
světnicích se postavil, pokud byly v domě
děti, stromek zdobený postříbřenými ořechy,
jablky a papírovými řetězy. Jinde mívali jen
vánoční větev. Večeře měla svůj tradiční
postup a jídelníček, vždy dodržovaný a lišící
se jen podle toho, odkud rodina pocházela.
Večeře stolu se zapálenými svíčkami začínala
s východem první hvězdy přeříkáním modlitby. Po večeři se všichni sesedli, vyprávěli
si, zpívaly se koledy. Večer byl zakončen
návštěvou kostela.
25. 12. Boží hod vánoční
Tento den byl vyhrazen návštěvám v rodinném kruhu
26. 12. Sv. Štěpán
Na Štěpána se chodilo na koledu, a pacholci
a děvečky si měnívali službu, a proto se říká
„Na Štěpána každy hraje pana.“
28. 12. Mláďátka
Den slavený jako vzpomínka na bezmocné
a nevinné betlémské děti, které nechal povraždit Herodes poté, co se dozvěděl od mudrců
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advent
Tří králů o narození budoucího krále. Panna
Maria a svatý Josef utekli před vražděním do
Egypta.
31. 12. Silvestr
Naši předkové nijak zvlášť konec starého
roku neslavili, slavení se rozšířilo až na konci
19. století mezi horníky a to v podobě silvestrovských zábav.

6. 1. Tři králové
Od Nového roku do Tří králů se chodívalo
na koledu. Kněz s kostelníkem vykuřovali
dům a na dveře psali K+M+B, později po
1. sv. válce se koleda stala doménou dětí.
Prý na tuto koledu chodily velmi chudé děti
a šlo tak o skrytou žebrotu. Hospodyně si
nechávaly v kostele posvětit vodu, kterou pak
vykrápěly příbytky a stodoly.

Naše krajové vánoční recepty
Večeře tento den byla bohatá, měla se
skládat z devíti jídel. V našem kraji se většinou
začínalo nebo končilo oplatkou s medem,
aby vztahy v rodině byly sladké, následovala
hrachová nebo houbová polévka, rybí se u nás
začala jíst až na začátku 20. století. Po celou
dobu ležel na stole chléb.
Hrách na stole nesměl chybět, proto kde
nebyla hrachová polévka, byl dalším chodem
hrách na husto, někdy s kroupami, jindy
s cibulkou nebo zelím.
Následovala štědrá mačka-bryja, která
se dělala z povidel, ořechů, mandlí, hrozinek, perníku a koření a přikusovala se k ní
vánočka, či buchta. Vždy totiž muselo být
na stole něco z mouky. Kromě tradičního
vánočního pečiva, vánoček, do nichž přidávaly hospodyně anýz nebo fenykl, se dělávaly
k večeři i jiné moučníky pečené nebo vařené.
Z nich je pro Vánoce typické pečivo spařené
mlékem, kterému se říkalo opekance nebo
pupáky. Tato kynutá buchta, se po upečení
nalámala na talíř, posypala cukrem a spařila
se horkým mlékem.
Jinde se podávaly vařené nudle s máslem,
cukrem a skořicí. Teprve později se na slavnostním stole objevil jablečný závin.
Ovoce nesmělo na stole chybět. Posledním
chodem bývaly jablka a pečivo, ořechy, z nichž
se hádala budoucnost. Na stole nechybělo ani

sušené ovoce, které se přidávalo do vařených
pokrmů, a by v rodině byla svornost.
Protože se musilo okusit vše, nechybělo na
stole ani zelí, nejčastěji podávané s máslem.
Zajímavé je, že se na stole našich předků
objevily ryby, pro nás tradiční vánoční pokrm,
až ve 20. století. Ryba se upravovala smažená
s bramborem nebo bramborovým salátem,
nebo se jedly rybí hlavy se sladkou omáčkou
z povidel a ovoce.
VÁNOČNÍ OPLATKY
600g hladké mouky, špetka soli, 1 vanilkový
cukr, 1 l mléka, 2 žloutky, 300 g moučkového
cukru, 100 g másla
Mouku nasypeme do nádoby, přidáme sůl
a vanilkový cukr, přilijeme mléko, přidáme
žloutky, cukr, rozpuštěné máslo a vše vymísíme do hladka, Příliš husté těsto zředíme
mlékem. Podle chuti vmícháme anýz nebo
skořici, případně mleté ořechy. Vymísené
těsto necháme 2-3 hodiny odpočívat. Malé
dávky těsta naléváme do jemně vymaštěné
horké formy nebo formiček a pečeme. Podáváme potřené medem, případně česnekem.
OPEKANCE
500 g polohrubé mouky, 30 g droždí, 2,5 dl
mléka, sůl, 50 g moučkového cukru, 50 g másla,
1 žloutek, citronová kůra

Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2017

35

advent, farnost
Z droždí, trochy mouky, cukru a vlažného
mléka připravíme kvásek, necháme vykynout. Potom k němu přidáme mouku, cukr,
rozpuštěné máslo, žloutek, sůl, nastrouhanou
citronovou kůru a vypracujeme těsto, které
necháme vykynout. Z těsta pak zformujeme
dlouhé šišky silné asi jako prst, uložíme na
pomaštěný plech a upečeme. Vychladlé pokrájíme na kousky na talíře, posypeme mletým
mákem a cukrem, pokapeme rozpuštěným
máslem a medem, polijeme horkým mlékem.
PUPÁKY
Z těsta na opekance vyválíme plát silný asi
0,5 cm, ze kterého malou kulatou formičkou
vykrájíme pupáky, necháme je vykynout,
potom je vysmažíme ve vyšší vrstvě tuku do
červena a připravujeme dále jako opekance.
BRYJA
Na 2 litry omáčky:
250 g strouhaného perníku, 250g slazených
povidel, 100 g vlašských ořechů, 100 g rozinek,
100 g sušených švestek, 100 g mandlí, vanilkový

cukr, trocha rumu na dochucení, máslo a hladká
mouka na jíšku.
Všechny suroviny smícháme, namočíme
a necháme odležet přes noc. Poté vaříme asi
30 minut a podáváme teplou či studenou,
tradičně s vánočkou nebo povidlovou kynutou
buchtou.
VAŘONKA
2 dl rumu, 2 dl vody, 60 g krystalového cukr,
pomerančová a citronová kůra, celá skořice a hřebíček, plátek citronu a pomeranče.
Do kastrůlku na sporák dáme cukr, skořici,
hřebíček, kůry. Za stálého míchání necháme
zkaramelizovat co červena, zalijeme vodu
a necháme zavařit. Aby nedošlo ke vznícení,
stáhneme z plotny! Pak zalijeme rumem,
přivedeme opět k varu, aniž bychom dále
vařili. Podáváme horké s plátkem citronu
a pomeranče.
Informace jsou čerpány z knih z edice Ostravica Babiččiny recepty a Lidové zvyky
Mgr. Jana Klimková

Z NAŠÍ FARNOSTI
KRMÁŠ
V neděli 19. 11. 2017 jsme v našem kostele slavnostní mši svatou oslavili Krmáš
neboli výročí posvěcení našeho kostela.
Slovo krmáš vzniklo zkomolením německého „die Kirmes“, které označuje právě
posvěcení kostela, neboli česky posvícení.
Proč slavíme výročí posvěcení našeho
kostela v listopadu?
Původní kaple z roku 1900 byla na
konci II. světové války těžce demolována.
Po poradě s panem kanovníkem Josefem Střížem ze Staré Bělé a krmelínských
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autor Ing. Martina Stoszková

občanů bylo dohodnuto, že se kaple
zvětší a postaví se malý kostelíček. 19. 6.
1945 byla zahájena oprava a již 17. 11.
1946 proběhlo slavnostní svěcení kostela
panem kanovníkem.
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farnost
A protože od loňského roku máme
Centrum setkávání, rozhodli jsme se
v něm uspořádat společnou hostinu.
Sešlo se nás 90 věřících z našeho kostela,
včetně pozvaných spolufarníků ze Staré
Bělé a Proskovic, pozvání přijali také
kněží, kteří zde působili.
Rádi bychom poděkovali firmě Pekařství Boček - panu Josefu Bočkovi a jeho

manželce, kteří nám na tuto slavnost
přispěli sponzorským darem – koláči
a kokoskami.
Naše děti spolu s rodiči nám na závěr
tohoto slavnostního dne zahráli v kostele
příběh o Zjevení Panny Marie ve Fatimě,
které se událo právě před 100 lety.

VÁNOCE
Smysl Vánoc
Kdysi za jednoho mrazivého Štědrého
večera seděl zamyšleně muž u krbu,
ve kterém plápolal oheň, a přemítal
o významu Vánoc.
„Pro Boha nemá cenu, aby se stal
člověkem,“ uvažoval. „Proč by všemohoucí
Bůh měl trávit svůj drahocenný čas s někým,
jako jsme my? A i kdyby, proč by se chtěl
narodit zrovna ve stáji? Ani nápad! Celá ta
věc je nesmysl. Kdyby Bůh opravdu chtěl
sestoupit na zem, určitě by si našel jiný
způsob.“
Náhle muže vyrušil z úvah divný
zvuk přicházející zvenku. Přiskočil
k oknu a opřel se o rám. Venku uviděl
houf sněžných hus, které divoce mávaly
křidly a zoufale se plácaly v hlubokém
sněhu. Byly jako omámené a pomatené.
Zřejmě z vyčerpání odpadly od většího
hejna směřujícího do teplejších krajin.
Muži jich bylo líto, a tak se zachumlal
do teplého oblečení a vyšel ven. Pokusil

se zahnat roztřesené husy do teplé
garáže, ale čím víc se snažil, tím víc ptáci
zmatkovali.
„Kdyby tak věděli, že je chci zachránit,“
pomyslel si muž. „Jak je mám přesvědčit, že
to myslím pro jejich dobro?“
Tu ho napadlo: „Kdybych se aspoň na
chvilku stal taky sněžnou husou a mohl s nimi
mluvit jejich řečí, pak by mě pochopily.“
V náhlém osvícení si vzpomněl, že je
Štědrý večer, a široce se usmál. Vánoční
příběh se mu už nezdál nesmyslný.
V duchu si představil prostě vyhlížející
dítě ležící v jeslích ve stáji v Betlémě.
Už rozuměl vánoční záhadě: Bůh se stal
jedním z nás, aby nám naší řečí mohl
sdělit, že nás miluje, že nás miluje právě
teď a že mu jde o naše dobro.
Jak je mám přesvědčit, že to myslím pro
jejich dobro?
z knihy Kolik váží sněhová vločka
Autor: Brian Cavanaugh
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Vánoční přání otce Bohuslava
Bůh přišel v lidském těle. Přišel mezi
nás. Přišel žít s námi. Přišel se za nás
obětovat. Přišel nás usmířit s Otcem.
Přišel nám dát věčný život. Přišel nebo
přichází? Obojí!
Vánoce nám dávají příležitost žasnout,
co vtělení Boha přináší do našeho současného života.
Přeji Vám všem, abyste dokázali žasnout nad Božím dítětem v jeslích, které
nám přineslo lásku, radost, odpuštění
a milosrdenství.

benefiční koncert, který se uskuteční
v našem kostele 7. 1. 2018 v 15 hodin.
V programu se představí děti z mateřské
a základní školy, děti z našeho spolčínka
a kostelní sbor. Hostem bude cimbálová
muzika Fojt z Krmelína, hlavními hosty
manželé LISELOTTE a JAN ROKYTA,
kteří se představí ve hře na Panovu flétnu
a cimbál.
Výtěžek letošního koncertu bude
věnován na splácení Centra setkávání.
Po ukončení programu jste všichni
zváni na malé pohoštění do našeho
domečku.

Rád bych Vás i letos pozval na vánoční
mše svaté a tradiční, již X. Vánoční

Otec Bohuslav Novák

Mše svaté v krmelínském kostele sv. Jana a Pavla o Vánocích 2017
24. 12. 2017
25. 12. 2017
26. 12. 2017
31. 12. 2017
1. 1. 2018
13.–14. 1. 2018

Štědrý večer – Vigilie Slavnosti Narození Páně
Boží hod vánoční, Slavnost Narození Páně
2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána		
Svátek Svaté Rodiny				
Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie
Tři králové - Slavnost Zjevení Páně		

Kdo je Liselotte a Jan Rokyta
Liselotte Rokyta pochází z Nizozemí,
kde studovala hru na Panovu flétnu u mezinárodně uznávaného rumunského virtuóza
Nicolae Pîrvu na Conservatoriu v Hilversumu a na “Hoge School der Kunsten”
v Amsterodamu. Během studia absolvovala
mistrovské kurzy u Gheorghe Zamfira.
V současné době patří mezi nejvýznamnější nerumunské interprety, kteří ovládají
rumunský styl hry na Panovu flétnu.
Jan Rokyta studoval hru na cimbál
u Ludmily Dadákové na Konzervatóriu
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22:00 hod.
8:45 hod.
8:45 hod.
8:45 hod.
8:45 hod.
8:45 hod.

v Bratislavě a hru na zobcovou flétnu
u Waltra van Hauweho a Paula Leenhoutse na Sweelinck-Conser vatoriu v Amsterdamu. V oblasti vážné
hudby spolupracuje se symfonickými
orchestry na Slovensku, v Rakousku,
Německu a v oblasti světového folklóru
v Amsterdamu. S manželkou Liselotte
vytvořili netradiční nástrojové spojení.
Koncertní program manželů Rokytových obsahuje jak folklórní hudbu
východní Evropy, tak i transkripce
a původní skladby pro tuto nástrojovou
kombinaci.
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Betlémské světlo
Krmelínští skauti Vám přivezou
Betlémské světlo až domů na Štědrý
den dopoledne, pokud se napíšete do

seznamu v Krmelínském kostele do
úterý 19. 12. 2017. Jinak budete mít
možnost odnést si Betlémské světlo po
půlnoční mši svaté na Štědrý den ve 22
hodin, případně v další sváteční dny.

Chovatelé informují a jejich chovatelský rok
Začala chovná sezona a sezóna družebních výstav. Chovatelé pokračovali
s rekonstrukcí střediska modernizací
sociálního zařízení. Letos pokračoval ve
své činnosti chovatelský kroužek, a jak
jsme měli v plánu, naše dvě členky se
zúčastnily okresního kola soutěže, kde
obsadily první dvě místa. První se delegovala na Národní kolo do Poběžovic,
tam obsadila, ve velmi silné konkurenci,
skvělé 6. místo. Gratulujeme!
Též jsme se zúčastnili družební výstavy
ve Staříči, kde jsme skončili na konečném
3. místě.
Vystavovalo tam 5 členů naší organizace, z toho 1 mladý chovatel.
Další výstava byla v Paskově, té se
zúčastnilo opět 5 členů organizace,
z toho 1 mladý chovatel. Získali jsme 4
čestné ceny a šampiona výstavy králíků,
jednu cenu za kohouta a jednu cenu za
housera. Celkově jsme obsadili 2. místo
za Paskovem.
Krmelínská výstava s grilováním se
konala ve dnech 8. -9. září. Vystavovalo
8 členů organizace, z toho 1. mladý cho-

vatel. Získali jsme celkem 5 čestných cen
a oba šampiony. Celkově jsme obsadili 1.
místo. Výstava se vydařila a myslím si, že
i návštěvníci byli spokojeni, jak usuzuji
z hojné účasti.
Zúčastnili jsme se také výstavy ve Staré
Vsi nad Ondřejnicí ve dnech 7. -8. října.
Vystavovalo tam 6 členů naší organizace,
z toho 1. mladý chovatel. Získali jsme 3.
čestné ceny a 1x šampiona. Celkově jsme
obsadili 1. místo.
Chovatelé pokračovali v adaptaci
střediska a plnění úkolu vytyčených
z Výroční členské schůze. Podařilo se
nám splnit vše, kromě nátěru výstavního
materiálu a dodělání omítek ve stodole.
Celkové hodnocení chovatelského roku
a vyhodnocení nejlepšího chovatele
proběhne na Výroční členské schůzi
v měsíci únoru v roce 2018. O všem co
se tohoto týče budu informovat v příštím
zpravodaji.
Příjemné prožití svátku Vánoc a šťastný
nový rok všem občanům přejí chovatelé.
Za ZO ČSCH Miroslav Klimeš
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zahrádkáři

Podzim našich zahrádkářů
Na podzim sklízíme na zahradách
výsledky svého celoročního zahrádkářského snažení. Bohužel úspěch nezáleží
jen na nás, ale hodně také na počasí
v určitých obdobích.
Květinám i zelenině se v letošním
roce dařilo dobře, ale vzhledem k jarním mrazíkům to bylo horší s ovocem.
Úroda jablek, hrušek, meruněk, broskví
a někde i ořechů byla velmi slabá.
Jen některé peckovice např. blumy
a drobné ovoce např. jahody, rybíz,
angrešt, borůvky měly úrodu slušnou.
Takže marmelád, kompotů a čalamád
bude asi dost, včetně nakládaných houbiček, které letos rostly nejen v lese,
ale dokonce i na některých našich
zahradách.
Bohužel neúroda jablek i hrušek
způsobila nejen nárůst cen na trhu,ale
i při našem moštování jsme zaznamenali
veliký úbytek zájemců. Celkem se letos
vymoštovalo přibližně čtyřikrát méně
moštu než v jiných letech.
Přestože v letošním roce nebyla celková úroda taková , jakou bychom si
přáli, měli se zahrádkáři čím pochlubit
na okolních podzimních výstavách, kterých jsme se nejen účastnili jako návštěvníci, ale na některých jsme i vystavovali
naše výpěstky. Prohlédli jsme si výstavu
ovoce a zeleniny v Paskově, Staré Vsi,
Fryčovicích i v Brušperku, kde jsme
čerpali motivaci pro naši výstavu, kterou plánujeme uskutečnit v příštím
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roce v souvislosti s oslavou 60. výročí
založení ZO ČZS v Krmelíně. Nevynechali jsme letos ani podzimní výstavu
„Flóra Olomouc“, kam jsme uspořádali
autobusový zájezd.Tato tradiční výstava
byla tentokrát bohatší, jelikož byla
uspořádána v duchu celorepublikových
oslav 60. výročí založení ČZS. Zájezd
do Olomouce jsme si odpoledne zpestřili
výjezdem na Sv.Kopeček, kde někteří
navštívili známou basiliku a někteří si
udělali pěknou procházku po tamější
zoologické zahradě.
Zájezd byl celkově kladně hodnocen
i na listopadové členské schůzi, kde
jsme na závěr promítali fotografie nejen
z tohoto zájezdu, ale i z ostatní naší
činnosti. Nejvíce záběrů jsme shlédli
z mezi-národní výstavy orchidejí, která
probíhala v Rakousku v areálu kláštera
Klosterneuburg, kam se rozjelo několik našich členů. Zajímavá byla i projekce odborného CD, pomocí níž jsme
mohli nahlédnout do jiných organizací
ČZS a seznámit se s jejich činnostmi.
A abychom si připomněli, že se již blíží
poslední měsíc v roce, dostali všichni,
jako pozornost, drobnou ozdobu-čertíka nebo andělíčka a popřáli jsme si
vzájemně hezké vánoční svátky.
Také Vám přeji krásné Vánoce, prožité
se svými nejbližšími v klidu a pohodě.
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senioři

Krátké poohlédnutí za akcemi Klubu Seniorů
V září jsme se zájezdem zavítali do
jihomoravského Hodonína, do malebné
Strážnice. Obdivovali jsme skanzen,
místo, kde ožila historie. Oslovila nás
doba, kdy žili naši prarodiče. Mnozí
žili prostě. Lidé se dokázali radovat
z toho mála, co měli. Bylo na co se dívat!
Prohlédli jsme si obydlí, kde bydlely
rodiny, obdivovali jsme nářadí, se kterým tehdy usedlíci pracovali. Oslovil
nás známý Úprkův dům, ve kterém
bydlel i žil.
Uprostřed rozsáhlého anglického
parku na nás čekala dvoupatrová budova
zámku s muzeem lidové keramiky,
hudebních nástrojů, sbírkami obrazů
a velkou knihovnou. Kroje z místa
i okolí, pracovní, denní i sváteční oblečení, bylo nádherné a líbilo se všem, jako
celá Strážnice.

ŘÍJEN
Říjnové posezení připravené na
způsob vinobraní proběhlo v salónku
Nautilus. Hrála nám hudba Krmelanka
a zábavné vystoupení měli naši členové.
Pobavily scénky Jožin z bažin a Holky
z naší školky. K podzimní atmosféře
přispěla hezká výzdoba.
Gratulaci přijal Leoš Plaček ke svým
narozeninám i poděkování za dlouholetou činnost v Klubu, za všechny verše,
které napsal a také odrecitoval, i za
hraní na housličky. Nakonec mu zazpívala Věra Cintlerová seniorskou hymnu
kterou Leoš složil: „Krmelín je dědina
na světě jediná“, což mělo velký úspěch
a dlouhotrvající aplaus.

Také jsme byli pozvání na vinobraní
do Paskova a na pokrmášovou do Kozlovic, což jsme nemohli odmítnout. Říjen
jsme ukončili sportovní akci u pana
Máchy sportovním bowlingem.

LISTOPAD
Jarmarku řemesel na Benátkách jsme
se v hojném počtu zúčastnili a dobře se
pobavili. Listopadové posezení jsme měli
v Klubu s harmonikáři Jaromírem Holbojem a Josefem Vijačkou, s kolem štěstí
a s langoši, které připravily naše členky.
I v tomto měsíci jsme měli bowling
a předsedkyně zajistila ve Fryčovicích
pro naše členy bazén. Na dalším pondělním posezení nám připravila Magda
Kubíčková krásné povídání a zajímavé
putování po Maroku.

PROSINEC
7. prosince na čtvrtečním posezení
nás přivítal Mikuláš a čert se dvěma
andílky, kteří všem hodným roznesli
balíčky s perníkovou hvězdou a koláčky,
které připravily a nazdobily členky
Klubu. Stejné dárečky jsme předali i těm
členům Klubu, kteří se již nemohou
těchto akcí zúčastnit. 14. prosince jsme
zavítali na vánoční trhy do Opavy, která
voněla vanilkou, punčem, dobrotami
a překvapila krásnou výzdobou. Předvánoční posezení bude ve stylu vánočních
koled, které si společně zazpíváme.
Na závěr roku připravujeme oslavit
Silvestra už 28. prosince. Připravujeme
pestrý, zábavný program s chvilkou poezie, s občerstvením a vánoční výzdobou
i pohodou.
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senioři
Smutné rozloučení s našimi
členy
V tomto roce jsme se rozloučili
s našimi členy Klubu, kteří nás nečekaně opustili. Jejich památku jsme uctili
minutou ticha. Jsou to Hudeček Václav,
Janáčková Jarmila, Jarolímová Ludmila,
Havránková Zdeňka.
Kvapně se blíží Vánoce, svátky klidu
a pohody. Členové výboru Klubu seniorů
přejí nejen svým členům, ale všem spoluobčanům spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, pokud

možno v kruhu rodiny a přátel a do roku
2018 pevné zdraví
přeje Svatava Hronová

PLÁN AKTIVIT NA ROK 2018
18. ledna 2018 připravuje výbor Klubu
seniorů výroční schůzi členů, kde zhodnotí výsledky své celoroční práce za rok
2017. Na měsíc únor organizujeme seniorský večírek s tombolou, programem
a hudbou Krmelanka. Měsíc březen
bude v duchu oslav MDŽ v salónku
Nautilus s hudbou a programem.

SENIORŮM SLOUŽÍ SENIOR POINTY
ve Frýdku Místku a Ostravě
Co u nás najdete:
•

Vyškolenou obsluhu, která Vám
pomůže najít potřebné informace, např. o místních seniorských sdruženích a spolcích

•

Informace z oblasti bezpečnosti,
prevence např. formou přednášek či besed

•

Klidné a přátelské prostředí
a prostor k popovídání si

•

Možnost REGISTRACE DO SLEVOVÉ SÍTĚ SENIOR PAS

•

Posezení s drobným
občerstvením

•

Přístup k počítači s internetem

•

Nabídku volnočasových aktivit

•

Bezplatné specifické konzultace – např. v oblasti práv (na
objednání)
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Prostřednictvím Senior Pointu
budou také do jednotlivých domácností seniorům nad 65 let, distribuovány hlásiče požárů a detektory oxidu
uhelnatého
Kde nás najdete:
Frýdek Místek
Křížový podchod, Frýdek-Místek
tel.: 595 170 999
e-mail: frydek@seniorpointy.cz
www.SeniorPointy.cz
Otevřeno: Pondělí: 9.00 – 15.00
Středa: 8.00 – 16.00*
Pátek: 9.00 – 15.00
Ostrava
U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 104 222,
e-mail: ostrava@seniorpointy.cz.
Otevřeno je každý čtvrtek od 9.00
– 14.00 hod. a všechny služby jsou
ZDARMA.
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Z činnosti hasičů
MSL mládeže a požární sport

Den požární bezpečnosti

Jediným družstvem, které zůstalo
v bojích o nejvyšší příčky Moravskoslezské ligy mladých hasičů, bylo družstvo
mladších žáků. Do konce ligy zbývaly
3 soutěže a nebylo jisté, zda tak výborný
výsledek udrží. Zadařilo se jim jen na
prostřední z nich, když nejdříve v Bruzovicích obsadili závadou na rozdělovači až
poslední hodnocené místo a v Lubně 9. 9.
2017 získali symbolické 9. místo. Poslední
soutěž na Lučině jim nevyšla, skončili
až 2 místa od konce. Dobrými výsledky
z první poloviny soutěže si vytvořili
mírný náskok, a tak ztráta na konci
nebyla tak velká, v konečném pořadí se
jim podařilo udržet 3. bronzovou pozici
v kategorii mladších žáků celého ročníku
2017. Medaile, pohár a finanční poukázku
do hasičského e-shopu si převzali na
zakončení MSL ve Frýdlantu n. O dne
14. 10. 2017. Společné družstvo starších
s Oprechticemi skončilo na 13. místě.

I letos v pátek 13. 10. 2017 se pořádala
každoroční akce s názvem Den požární
bezpečnosti, kdy byly celorepublikově
otevřeny požární stanice pro veřejnost.
Využili jsme této možnosti a navštívili
nové IBC Ostrava-Jih. Účast byla ovlivněna dopolední hodinou návštěvy, ale
kdo nebyl v práci nebo ve škole, tak se
zúčastnil. My, co jsme byli, můžeme
ostatním vyprávět o množství techniky,
vybavení a o obrovském zázemí, ze kterého jsme byli doslova uneseni. Rovněž
jsme byli obohaceni o spoustu užitečných
a zajímavých informací.

Nikola Stolařová, která se zúčastňuje
soutěží TFA, absolvovala další mítinky.
Na otevřeném akademickém mistrovství
ČR v disciplínách TFA 5. 10. 2017, konaném areálu kolejí VŠB-TU v Ostravě-Porubě, obsadila 2. místo ze 17 závodnic.
V konečném pořadí Českého poháru
v TFA skončila na 3. místě.
Druhá naše členka, která se věnuje
požárnímu sportu, se vrátila pod trenéra
Jiřího Mechla, který se zotavil ze zdravotních komplikací a připravuje se na novou
sezónu. Jelikož letos nebylo ve sboru
ženské družstvo, závodila v Beskydské
lize za Brušperk a obsadila s ním celkové
3. místo.

Slavnost SDH Braškov
Je tomu již řadu let, co Radomír Janošek navázal spolupráci s SDH Braškov.
Ta za mnohá léta přerostla v přátelství
mezi našimi sbory. A tak nyní, díky
pilné práci tamních členů a rozsáhlé
podpory z obce, obdrželi dotaci na
pořízení nové velkoobjemové cisterny.
Právě k příležitosti slavnostního předání vozidla CAS 30 Tatra 815-7, která
nahradí dosluhující Tatru T 138, jsme
obdrželi pozvánku. Pozvání jsme přijali a rozhodli se to spojit s dlouhá léta
plánovanou návštěvou hl. města Prahy.
A tak jsme v sobotu 28.10.2017 vyrazili
na dlouhou cestu, abychom stihli dojet
do Braškova včas. Součástí oficiálního
programu s veškerými náležitostmi
a proslovy bylo i jedno překvapení, kdy
byl sboru předán starší automobil VW
Transporter, pořízený z přispění obce
a hlavně členů sboru, který nahradí
dosluhující dopravní automobil. Překvapení to bylo veliké, jelikož opravdu až na
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hasiči
pár zasvěcených o tomto nikdo nevěděl.
Po oficiálním programu bylo připraveno
bohaté pohoštění pro nás i obyvatele
obce. Volná zábava pokračovala do
pozdních nočních hodin. V brzkých
ranních hodinách nás probudila siréna
a tak díky orkánu Herwart jsme se ani
pořádně nerozloučili. Stihli jsme pouze
zamávat členům výjezdové jednotky,
když nastupovali do aut a vyráželi na
zásah. O náročnosti jejich 10 zásahů za
tento den hovoří i to, že na základnu
se vrátili až po 16 hod. My však jsme
na jejich příjezd nečekali a vyrazili do
Prahy za památkami. Chůzi po Praze
nám stěžovaly přeplněné ulice s množstvím turistů, ale i tak jsme viděli takřka
všechny velké pamětihodnosti města,
z nichž mnohé byly v rekonstrukci,
jako např. Národní muzeum a Staroměstská radnice. I v Praze silně foukalo, o čemž svědčily popadané tašky
ze střech a polámané stromy. Velké
množství polámaných stromů, značek
a obrazy zkázy nás doprovázely celou
cestu domu. Proto jsme byli rádi, že
jsme v pořádku dojeli domů. Na závěr
bych chtěl i touto formou poděkovat za
pozvání, ubytování a pohoštění hasičům
z Braškova a popřát jim, ať jim nová
technika dobře slouží.

Hasiči se baví
Návštěva pivovaru Ostravar
Dne 20. 10. 2017 jsme se zúčastnili
oslav 120. výročí založení pivovaru
Ostravar. Jelikož tato akce nebyla
příliš medializována a chladné počasí
k návštěvnosti také nepřispělo, nebyl
problém se dostat i na dopředu rozebraná míst a exk urz e pivovarem.
Byli jsme poučeni o rozsáhlé historii
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pivovaru, seznámeni s postupem vaření
piva a vším, co je s ním spojeno. Obdivovat jsme mohli i rozsáhlou technologii,
kde nás nejvíce zaujala modernizovaná
spilka a také ležácké sklepy, které se
oproti vyprávění pamětníků z našich řad
rovněž změnily. Doprovodný program
obsahoval i řadu soutěží, kterých jsme se
úspěšně zúčastnili a přepsali jim vítězné
tabulky. Program zakončilo vystoupení
legendární ostravské skupiny Úspěch.
Pro členy neznajíc tuto skupinu bylo její
vystoupení zážitkem a vtipné a humorné
texty je doháněly až k slzám.

Ostatní
V sobotu 2. 12. 2017 proběhl turnaj
v bowlingu a v neděli 3. 12. 2017 si děti
ozdobily mikulášské perníky.

Zásahová jednotka
Výjezdy zásahové jednotky mají tradiční náplň technické pomoci, hlavně
řezání spadaných stromů a protlaky
kanalizace. Dle statistiky výjezdů na
integ rovaném záchranném centru
evidujeme v období září až listopad
10 výjezdů, při nichž se v pěti případech
čistila nebo protlačovala kanalizace, ve
čtyřech odstraňovaly překážky (stromy)
na silnici nebo zahradách, které byly
poškozeny m.j. i orkánem Herwart,
a v jednom případě se jednalo o likvidaci
hmyzu a požární asistenci. Pravidelná
školení jednotky byla v posledních
měsících zaměřena na použití dýchací
techniky, komunikaci s operačním centrem a při zásahu. V rámci odborné přípravy absolvovali dva členové jednotky
pětidenní kurz uživatelů řetězových pil
v Jánských Koupelích a posílí tak řady
pilařů v jednotce.
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Žehnání a výroční valná
hromada
Rok uzavřeme na Výroční valné
hromadě (VVH) sboru dne 16. 12. 2017.
Na předchozí VVH 2016 jsme obdrželi
Čestný prapor ústředí SHČMS, a jelikož
během roku nebyla tak významná příležitost, tak v sobotní odpoledne ve dni VVH
se uskuteční od 15.00 hod. Mše svatá
v římskokatolickém kostele v Krmelíně,
na níž bude prapor páterem p. Bohuslavem Novákem požehnán (obdobně jako
u nových zásahových aut (cisterny Tatra
TERRNO 12. 12. 2009 a Mercedesu Sprinter 7. 5. 2016) a historického praporu
sboru SDH Krmelín (7. 5. 2006). Na Mši
svatou do kostela sv. Jana a Pavla Vás
srdečně zveme.

Sobota 16. 12. 2017 – Žehnání historického praporu SDH Krmelín a VVH
SDH Krmelín.

Další akce
Druhý víkend ledna 2018 - výšlap na
Lysou horu.
Sobota 3. února 2018 - Hasičský ples
v hale TJ SOKOL.
Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno
na internetových stránkách spolku na
adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete
informace články, fotografie, odkazy na
videa a další.
Ing. Mojmír Knebl,
SDH Krmelín

autor Lenka Kneblová
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TJ Sokol

TJ SOKOL KRMELÍN
Brigáda v lokalitě Důl
V sobotu 4. listopadu 2017 se konala
brigáda v lokalitě Důl. Brigádnické
práce byly zaměřeny na úklid odpadků,
odklízení listí z travnaté plochy a přesun
ohniště na bezpečnější místo. Vše se
během jednoho dne, za přispění několika
málo dobrovolníků z řad oddílu futsalu
a házené, podařilo úspěšně dokončit.
Poděkovaní patří všem, kteří se brigády
zúčastnili, a také panu Janáčkovi, který
zcela zdarma zapůjčil techniku na odklízení listí. Během prosince se uskuteční
závěrečná brigáda v letošním roce, na
odstranění zbylého listí. V jarních měsících příštího roku proběhnou poslední
drobné úpravy travnatého hřiště, které
ukončí zákaz vstupu. Tímto bych chtěl
za TJ Sokol Krmelín informovat veřejnost
a především děti, že od začátku roku 2018
bude lokalita Důl znovu zpřístupněna.
Leoš Havránek

Oddíl futsalu
Po letní přestávce se v posledním
říjnovém víkendu začalo hrát úvodní
kolo divize F. Letos má soutěž konečně
plnohodnotné obsazení, neboť ji bude
hrát 14 týmů. Hned tři zástupce bude
mít město Nový Jičín. Družstva Top
Dogsu a Dragonsu doplní Tornádo, které
se umístilo v loňské sezóně na druhém
místě v krajském přeboru. Dva zástupce
bude mít letos Kopřivnice a to tradiční
účastníky FU a Jokerit a po dlouhé době
i Ostrava, kde tým Roubu Vítkovic doplní
suverénní vítěz krajského přeboru mužstvo Edisonu. Zástupce v divizní soutěži
bude mít letos i Zlínský kraj a to Amatér
Komárovice. Dalším nováčkem v soutěži
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jsou G.T. Trojanovice, které budou hrát
své domácí zápasy v hale na Čeladné.
V následující sezóně v divizi naopak už
neuvidíme družstvo Baracudy Jakubčovic, které bude zastupovat náš region ve
2. lize-východ a určitě i v ní bude patřit
k favoritům celé soutěže. Všechny týmy
odehrají v základní části 13 zápasů a poté
nejlepších 8 týmů postoupí do play-off.
Pro týmy na devátém a desátém místě
sezóna končí a poslední čtyři týmy se
utkají v play-out o setrvání v soutěži.
Obsazení soutěže: FC Jokerit Kopřivnice, Růžové Tlapičky Hukvaldy, Ferram
Opava, FU Kopřivnice, KFV Roub Vítkovice, SK Krmelín, Beach Boys Odry, Top
Dogs Nový Jičín, Oskarol Orlová, Dragons Nový Jičín, Edison Ostrava, 1. FC
Tornádo Nový Jičín, G.T. Trojanovice,
Amatér Komárovice
V sestavě našeho mužstva došlo
k jediné změně v kádru, kdy k nám na
hostování přišel brankář Jakub Pospíšil
z VŠB Ostrava.
Výsledky:
1. kolo
SK Krmelín - Beach Boys Odry 5:1 (2:0)
Branky: Ertel Lukáš 2, Vančo Jan,
Pergler Pavel, Niemczyk Jiří
2. kolo
FU Kopřivnice - SK Krmelín 7:2 (1:1)
Branky: Provazník Lukáš, Niemczyk Jiří
3. kolo
SK Krmelín - SK Ferram Opava
4:6 (1:1)
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Branky: Turčík Milan, Vančo Jan, Ručka
Antonín, Niemczyk Jiří
4. kolo
Jokerit Kopřivnice - SK Krmelín
3:3 (0:0)
Branky: Mácha Pavel, Vančo Jan, Ručka
Antonín

5. kolo
SK Krmelín - KFV Roub Vítkovice
4:3 (1:2)
Branky: Havránek Leoš, Ručka
Antonín, Pchálek Matouš, Niemczyk
Jiří

Tabulka po 5. kole:
1.

FU Kopřivnice

5 5 0 0

27: 13

15

( 9)

2.

Jokerit Kopřivnice

4 3 1 0

20: 13

10

( 7)

3.

Amatér Komárovice

5 3 0 2

34: 23

9

( 0)

4.

Edison Ostrava

5 3 0 2

34: 28

9

( 0)

5.

KFV Roub Vítkovice

5 3 0 2

22: 18

9

( 3)

6.

SK Krmelín

5 2 1 2

18: 20

7

( -2)

7.

SK Ferram Opava

4 2 0 2

25: 21

6

( 3)

8.

1. FC Tornádo Nový Jičín

4 2 0 2

21: 17

6

( -3)

9.

G.T. Trojanovice

4 2 0 2

19: 18

6

( -3)

10.

Top Dogs Nový Jičín

5 2 0 3

31: 31

6

( 0)

11.

FC Oskarol Orlová

5 2 0 3

25: 26

6

( -3)

12.

Hukvaldy

5 1 0 4

18: 29

3

( -3)

13.

Beach Boys Odry

5 1 0 4

19: 31

3

( -3)

14.

Dragons Nový Jičín

5 1 0 4

12: 37

3

( -6)

6. kolo
SK Krmelín – Hukvaldy			
01. 12. 19:00
SH Brušperk

10. kolo
FC Oskarol Orlová – SK Krmelín		
12. 01. 19:45
SH Orlová

7. kolo
SK Krmelín - Edison Ostrava		
08. 12. 19:00
SH Brušperk

11. kolo
SK Krmelín - G.T. Trojanovice		
19. 01. 19:00
SH Brušperk

8. kolo
Dragons Nový Jičín – SK Krmelín		
16. 12. 17:00
SH ABC Nový Jičín

12. kolo
1. FC Tornádo Nový Jičín – SK Krmelín
26. 01. 00:00

9. kolo
SK Krmelín - Amatér Komárovice		
05. 01. 19:00
SH Brušperk

13. kolo
Top Dogs Nový Jičín – SK Krmelín
03. 02. 19:00
SH ABC Nový Jičín
Pavel Mácha
Krmelínský zpravodaj - číslo 4/2017
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TJ Sokol
Házená
Skončila nám podzimní část mistrovských soutěží všech našich mužstev.
Naši nejmenší házenkáři a házenkářky
se kromě svých mistrovských turnajů, ve
kterých obstáli na výbornou, navíc opět
i letos zúčastňují i školní ligy Moravia
Handball Activity a i zde, pod hlavičkou
naší základní školy, reprezentují velice
úspěšně.
Mladší žáci rozehráli svou soutěž
velice suverénně, když poprvé na svého
soupeře nestačili až v pátém utkání v Karviné a pevně se usadili na druhém místě
tabulky ve své skupině.
Starší žákyně reprezentují náš Sokol
po dlouhé době v ženské kategorii. Toto
družstvo je složeno i z hráček blízkého
okolí. Po odehraných osmi kolech se holky
umístily na osmém místě.
Starší žáci jsou opět spojeni se sousedním klubem Házená Paskov, ve své
skupině obsadili 5. místo.
Letošní soutěžní ročník mužské části
je zajímavý svým rozlosováním. Podzimní
část je rozdělena na tři skupiny po pěti

a nejúspěšnější týmy postoupí do elitní
skupiny jarního rozlosování. Zbylé týmy
se rozdělí dle umístění a dohrají soutěž
ve své skupině. Krmelínským mužům
se podařilo postoupit do elitní skupiny
z druhého místa.
Všem, kteří nám s našimi házenkářskými nadějemi pomáháte, děkujeme
za podporu a krmelínské firmě Komín
Expres díky za sponzorství družstva
mladších žáků.
Tradiční generační Vánoční turnaj
v házené:
Letošní rok jsme se rozhodli pro změnu
rozlosování celého turnaje. Všichni účastníci budou mít sraz v 16:30, 27. 12. 2017
v hale TJ. Tam po příchodu dojde k rozdělení dle pozic a následné rozlosování
do tří možná čtyř družstev, podle počtu
účastníků. Herní systém bude podle počtu
družstev buď poločasově nebo zkrácenými
zápasy!
Tímto zveme všechny aktivní i neaktivní zájemce o tento jednoduchý sport.
Povzbuzování fanoušků je vítáno.
Petr Mácha

Vánoční turnaje
Zveme širokou krmelínskou veřejnost a všechny své členy k účasti na tradičních
vánočních turnajích, které budou probíhat od 25. do 30. prosince v hale TJ Sokol
Krmelín.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
27. 12.
28. 12.
30. 12.
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8:00
8:00
8:00
16:00
8:00
8:00

nohejbal
čtyřčlenná mužstva
tenis		
čtyřhra			
volejbal					
házená		
turnaj mužů		
házená		
turnaj st. žačky		
badminton
smíšená čtyřhra		
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(Mácha Petr)
(Kříž
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TJ Sokol

Cvičení pro maminky s dětmi
Každý čtvrtek od 10:00 hodin probíhá v malé tělocvičně naší haly cvičení
pro maminky s malými dětmi, zhruba
od jednoho do čtyř let. Maminky s dětmi nejen cvičí, ale i zpívají, společně
si hrají. Děti si zvykají na kolektiv,
což jim usnadní následný vstup do
mateřské školy a maminky mohou
společně probrat společné starosti
o své ratolesti.
Tímto chceme všechny aktivní maminky s dětmi pozvat mezi nás.
Hana Hrabovská

Poděkování
Výbor TJ Sokol Krmelín by touto cestou chtěl poděkovat panu Pavlu Majtnerovi za opravu rohů
na chodbách haly a firmě Chmelíček za kontrolu spalinových cest, kterou věnovali sponzorsky.

Mikulášské trhy s vařonkou
V sobotu 2. prosince proběhl na hřišti
již šestý ročník mikulášské nadílky pro
děti. Do příchodu Mikuláše s čerty a tentokrát i andílky se děti mohly zabavit
v soutěžních disciplínách, které pro ně
připravil oddíl karate, nazdobit si medové

perníčky a pověsit na vánoční stromeček
andílkovo přání pro Ježíška. Dospělí se
mohli občerstvit tradiční vařonkou, svařáčkem, a nakoupit si domů domácí sýry,
uzenářské výrobky a vánoční dekorace.
V půl páté se děti dočkaly a všechny
odvážné dostaly za básničku sladký balíček.
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Kondor

Kondoři se nenudí, aneb furt se něco děje
Během letošního roku, který se už
pomalu chýlí ke konci, proběhly tradiční
kondorské akce, a to jak pro členy, tak
pro širokou veřejnost. Jedna akce však
byla mimořádná – náročností a délkou
příprav, celkovým pojetím a zapojením
velkého množství organizátorů. Jednalo se o 10. ročník pochodu nazvaného
Jarní toulání s Kondorem. Počasí nebylo
ideální, přesto se na trasu vydal rekordní
počet účastníků. Obejít hranice Staré Vsi
n. Ondřejnicí dalo pořádné zabrat i zkušeným turistům. Kromě různorodých
aktivit připravených na jednotlivých stanovištích se museli účastníci vypořádat
hlavně s blátivým terénem. V cíli bylo
vynaložené úsilí odměněno možností
občerstvit se a také si poslechnout živou
kapelu.
V den konání pochodu byla v zámku
zahájena výstava mapující dlouholetou
činnost organizace KONDOR – skupiny
Stará Ves. Málokterý účastník pochodu
si nechal ujít příležitost dozvědět se
zajímavosti z minulosti i ze současnosti
skupiny. Zájemci si pak mohli výstavu
prohlédnout až do konce dubna.
Pro turistické nadšence byl na přelomu dubna a května zorganizován třídenní zájezd na Slovensko do Súlovských
a Strážovských vrchů. Naplánované
trasy, příjemné jarní počasí a krásy Slovenska jistě nadchly všechny účastníky
zájezdu.
Na konci května se na škvaření vaječiny v Medenici sešly děti z oddílu Svišťata
i děti účastnící se letních táborů. Kromě
vaječiny byly pro děti připraveny také
soutěže o sladké odměny. Celá akce se
vydařila, ani nebylo potřeba tee-pee,
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které zde stálo pro případ deště.
S blížícími se prázdninami vrcholily
přípravy na letní tábory. Díky intenzivní
práci členů organizace a díky pomoci
dobrovolníků se podařilo během čtyř dnů
postavit táborovou základnu a připravit
vše potřebné pro příjezd dětí. Krásná
a čistá příroda ve Vítkově – Podhradí
na břehu řeky Moravice stále láká nové
a nové generace dětí, které zde zažívají
neopakovatelných čtrnáct dnů a také
zde zjistí, že se mohou bavit i bez počítačových her a mobilních telefonů. Po
skončení táborů následovalo bourání
základny a odvoz věcí do skladu ve Staré
Vsi n. Ondřejnicí.
V závěru srpna se milovníci turistiky
dočkali druhého zájezdu. Jednodenní
zájezd mířil za krásami českých hor,
tentokrát na vrcholky Jeseníků. A protože zájezdů není nikdy dost, tak letošní
třetí a zároveň poslední zájezd zavedl
turisty na Šumavu. Cesta do jižních Čech
proběhla netradičně vlakem, pro účastníky byl rezervovaný celý jeden vagón
v Pendolinu. Během čtyř zářijových dnů
zdolávali účastníci více i méně náročné
turistické trasy a poznávali Šumavu
z české i německé strany.
Teplé letní dny definitivně skončily, ale
aby si děti i vedoucí táborů připomněli
alespoň na chvíli pohodu prázdnin, uspořádal každý turnus potáborové setkání.
Děti z II. turnusu se sešly už v říjnu, děti
z I. a III. turnusu v listopadu. Program
všech akcí byl založený na osvědčených
táborových hrách, ale přinesl i nové netradiční soutěže. Dětem se po skončení
programu nechtělo domů a už teď se těší
na příští tábor.
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Kondor / Podané ruce
Zájem dětí i dospělých o připravované
akce nás velice těší. Je signálem, že naši
činnost děláme dobře a že pořádání
těchto akcí má smysl. Zároveň je ale
také velkým závazkem do budoucna.
Budeme se snažit, aby zájem veřejnosti
trval i nadále.

Oddíl Svišťata
Rok 2017 pro náš oddíl začal jednou
velkou změnou - poslední schůzkou v roce
2016 jsme se rozloučili s naší zámeckou
klubovnou a v novém roce jsme se sešli již
v klubovně nové. Vše ostatní však zůstalo
při starém, oddíl do konce školního roku
2016/17 navštěvovalo 16 dětí, tématem
nám byly tábornické dovednosti. Navštívili jsme nedaleké městečko Štramberk

a zdolali kopec Ondřejník. Již tradičně
nejúspěšnější akcí bylo přespání v tee-pee
v Medenici a následné škvaření vaječiny.
Před letními prázdninami jsme vítěznému
družstvu předali putovní pohár a na dva
měsíce se rozloučili.
Po prázdninách jsme v našem kolektivu
přivítali pár nových členů a začali s nimi
putovat novým celoročním tématem ‚Po
stopách indiánských válečníků‘. Koncem
listopadu jsme strávili noc v klubovně,
v prosinci nás navštívil Mikuláš a pod
stromečkem nám něco nechal i Ježíšek.
Oddíl Svišťata rád přivítá nové členy
kdykoliv během roku, schůzky máme
každou středu od 17:00 do 18:30. Vedoucí
Nikola Ličková (nikol.kikol@gmail.com)
a Honza Wiky Pelíšek

Naším cílem je pomáhat
Mottem organizace Podané ruce –
osobní asistence je „Pomáháme těm,
kteří si sami pomoci nemohou“. Všichni zaměstnanci pracují na tom, aby to
nebyla jen hezká slova, ale skutečnost.
Našimi klienty jsou lidé všech věkových
kategorií (od jednoho roku věku), jejichž
společným rysem je určitá míra omezení
soběstačnosti – z důvodu věku, nemoci
či postižení. Nabízíme jim pomoc v různých ohledech každodenního života – při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, při zajištění chodu domácnosti,
při obstarávání osobních záležitostí,
ale také doprovod do školy, k lékaři, na
sportovní a kulturní akce atd. Osobní
asistence vede člověka k tomu, aby co
nejvíce využíval své schopnosti a udržoval a rozvíjel své fyzické i psychické síly
a zároveň umožňuje, aby zůstal ve svém

přirozeném prostředí, tedy nejčastěji
doma. Hledáte-li pomoc pro sebe nebo
své blízké, neváhejte se na nás obrátit.
Více informací najdete na našich webových stránkách www.podaneruce.eu
nebo na tel. 778 500 159 u Bc. Martiny
Hanákové.
Chceme také využít tuto příležitost
a poděkovat za finanční podporu obci
Krmelín. Také tato podpora nám pomáhá, abychom ceny služby udrželi
v dostupné výši.
Vzhledem k tomu, že se opět přiblížil
konec roku, chceme všem popřát krásné
vánoční svátky a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2018.
Bc. Jana Marková
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Krmelín zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

krmelin.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
Krizové informace

Informace z úřadu

Opravy inženýrských sítí

Sportovní akce

Výkup, sběr

Zájmové spolky

Ordinace lékařů

Prodej

Společenské akce

Podmínky pro občany jsou pro informaci k dispozici na https://www.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-registrace.
Odevzdáním vyplněného formuláře souhlasím s obchodními podmínkami.
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PRO SENIORY
50+
Hotel Club Sinema Holiday Village - KYPR

Senioři 50+

Oblíbený rodinný hotel zasazený do příjemně vzrostlé tropické zahrady, je situován
v oblasti Kasiyaka 18 km od Kyrenie. Mezinárodní letiště Ercan je vzdáleno 55 km.
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, hotelový trezor, směnárna, WiFi v lobby ZDARMA,
restaurace, bar, pool bar, venkovní bazény. Nákupní možnosti cca 200 m od hotelu.
UBYTOVÁNÍ:
standardní hotelové pokoje s možn. přist. a vily nebo bungalovy s možn. až 3 přist.,
všechny pokoje, vily i bungalovy s vlastním soc. zařízením, telefon, TV, fén, klima,
minibar (za poplatek). WiFi v hotelových pokojích ZDARMA. Trezor na recepci.

POBYT SENIOR 50+ (8 dní / 7 nocí)
- 7x ubytování all inclusive
- výlet v destinaci ZDARMA ve vybr. termínech,
- letenka, transfer z letiště do místa pobytu,
letištní, bezp. a pobytové taxy, pal. přípl.

PLÁŽ:
na písečnou pláž Mara Monte Beach (3 km) je organizována přeprava z hotelu a zpět
hotelovým transferem ZDARMA. Za poplatek lehátka, slunečníky, plážový bar.

LETECKY
ALL INCLUSIVE OD

11.990 Kč

sleva až 41% při rychlém výběru
Lázeňský hotel AQUA - Turčianské Teplice, SLOVENSKO
Turčianské Teplice jsou zasazeny do překrásné krajiny Velké Fatry. Lázně se specializují se na léčbu urologických onemocnění, pohybového ústrojí a poúrazových stavů.
VYBAVENÍ: LD Aqua: ubytování. Na stravu a procedury se dochází do LD Velká Fatra.
LD Velká Fatra: restaurace, kavárna, lobby bar, bazén Olympik, kosmetika, kadeřník,
manikúra, pedikúra, stolní tenis, biliár, půjčovna kol, výtah, Wi-Fi na pokojích.

POBYT SENIOR (6 dní / 5 nocí, nástup libovolný)
- 5x ubytování
- 5x polopenze,
- 1x lékařské vyšetření / konzultace,
- 10x léčebná procedura na základě doporučení
lékaře (2 procedury denně)
- volný vstup do bazénu Olympic a do fitness

BALNEOCENTRUM:
Vodoléčba, masáže, světloléčba, pohybové procedury, termpoterapie, elektroléčba,
gold procedury, oxygenoterapie, inhalace, plynový zábal, finská sauna. V areálu
SMARAGDOVÝ BAZÉN: s termální léčivou minerální vodou (38°C).
V ceně (vč. pojištění):
Druh pobytu A/ 3 noci
B/ 5 nocí
Ubytování 2- lůžkové
CENA
Lůžko
Lůžko
pokoje, Spr.+WC, SAT/TV,
za osobu
dospělý neobs. dospělý neobs.
rádio, lednice a balkon
07.01.-01.05. 4 750 1 230 6 250 2 050
(většina pokojů).
01.05.-01.10. 5 190 1 230 6 790 2 050 Léčebný dům
01.10.-23.12. 4 750 1 230 6 250 2 050 je rekonstruovaný

sleva až 41% při rychlém výběru
www.usmevavadovolena.cz

tel.: 778 099 859

info@usmevavadovolena.cz

Kamenické práce
Zdeněk Matušík

- broušení starých pomníků a žuly
- zhotovení nových pomníků
- sekání písma, příseky, opravy
- veškeré betonáže
- prodej lamp, váz a vitrín
ul. Výstavní 398,
739 24 Krmelín,
mobil: 602 705 466

Nabízí šití záclon, závěsů, polštářů a jiných textilních
doplňků pro váš útulný byt a dům. Prodej kolejniček,
garnýží, roletek, metráže, dekoračních i čalouněných
látek, záclon a hotových výrobků.
Telefon:
Adresa:
E-mail:
Facebook:

774 402 310
Školní 282, Krmelín
verazborovska@seznam.cz
Domeček - Bytové studio

Pěvecké sdružení

Vás co nejsrdečněji zve na

VÁNOČNÍ KONCERT

v kostele sv. Jiří v Brušperku
Diriguje Hana Rašková
Vám všem, drazí přátelé, děkujeme za Vaši přízeň
a těšíme se na setkání
Pěvecké sdružení Lašan Brušperk
Člen Unie českých pěveckých sborů

v
Agentura Brooklyn uvádí tradicní

v

Vánocní show

s diskotékou

Aleše Šklubala

a skupinou

(moderátor rádia ÈAS)

Každoroèní Vánoèní dárky

Každý 10 - tý návštìvník pivo ZDARMA
Každý 20 - tý návštìvník samolepku HEC zdarma
Každý 25 - tý návštìvník CD Hec ZDARMA
Každý 30 - tý návštìvník panáka ZDARMA
Každý 50 - tý návštìvník plakát HEC zdarma
Každý 100 - tý návštìvník láhev vína ZDARMA
Každý 150 - tý návštìvník láhev FERNETU zdarma
Každý 300 - tý návštìvník PREMIE

www.vysvit-to.cz

19,30 hodin
Benátky zaèátek
(do 20 hodin sleva na vstupném)

HEC
HEC
25.12.Krmelín
Letní zahrada, sál, salónek,
teplá a studená kuchynì,
kulturní a spoleèenské akce
tel.: +420 602 744 305

___________________________________________
Další akce na Benátkách : 13. 1. 2018 MOTOPLES
___________________________________________
www.skupina-hec.cz www.rockshow.cz www.lucierevivalostrava.cz
___________________________________________

vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

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

Víte že...

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?

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

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz

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

Hasiči

autor Lenka Kneblová

Sokoli

Mikuláš v Krmelíně

Rozsvěcování
Denisa Kovalčíková

Ohňostroj
Jan Hradil

