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Rozsvěcení
Vánočního stromu
Foto: Ing. Yveta Kovalčíková

Divadlo
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Slovo starostky

Vážení občané,
náš obecní vánoční stromeček už zase
svítí, což nám dává jednoznačně najevo,
že tu za pár dnů máme Vánoce a že se nezadržitelně blíží konec roku. Jaký ten uplynulý rok byl, co se nám povedlo, nebo nepodařilo, co se přihodilo? Dovolte mi tedy,
abych zde krátce shrnula, co že se v naší
obci událo během roku 2019.

Vzpomínková akce k 30. výročí
od Sametové revoluce
Foto Mgr. Kateřina Bonito
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Důležitou stavbou, bylo dokončení II
etapy kanalizace v obci ve třech zbývajících lokalitách. Konečná cena se vyšplhala
na 10 528 058 Kč. Tato stavba byla podpořena dotací více než 6 mil Kč. Nad rámec
stavby byly položeny nové asfalty na těchto komunikacích, včetně ulice U Paleska,
v ceně 1,8 mil Kč.
Povedlo se nám po dlouhých letech
plánování realizovat důležitý projekt
v centru obce, a to stavbu kruhového objezdu. Stavba byla financována z rozpočtu
Moravskoslezského kraje 16 mil Kč. Obec
v rámci stavby financovala chodníky, veřejné osvětlení a části oplocení kolem rodinných domů, které stavba zasáhla. Celková
částka stavby je 3,9 mil Kč. Projekt bohužel
neřešil napojení nových chodníků na stávající chodníky. Oprava těchto úseků stála
320 tis. Kč, nové asfalty u hasičské zbrojnice, před Nautilem a u obchůdku 120 tis.
Kč. Díky těmto investicím, získala obec
bezpečný kruhový objezd a také zvelebení
této důležité křižovatky. Podařilo se částečně upravit i plochy určené pro zeleň včetně

Propustek Na Nový svět
Foto Ing. Yveta Kovalčíková

vánoční výzdoby. V úpravách budeme pokračovat na jaře, jakmile to počasí dovolí.
Další stavební akce, která byla letos realizována, je rekonstrukce propustku Na
Nový svět. Stavba byla dokončena za 1,3
mil Kč.
Velmi rychle se podařilo vyměnit staré veřejné osvětlení za nové. Pořizovací cena 4 mil, z toho jsme získali dotaci
1 645 437 Kč.
V brzké době bude probíhat realizace
výměny veřejného rozhlasu za bezdrátový.
Tento projekt by měl být dokončen nejpozději v březnu příštího roku.
Ze stavebních projektů je realizována
stavba školního hřiště, která bude pokračovat i v příštím roce a na které už se děti
těší.
V rámci předcházení vzniku biologického odpadu bylo občanům zapůjčeno
dalších 300 kompostérů, obec získala výkonný štěpkovač do sběrného místa, které se podařilo během roku opět trochu
zvelebit a připravit tak na další úpravy, ve
kterých bychom chtěli pokračovat, snad se
to podaří i díky dotaci, o kterou ještě letos

žádáme. Pro občany zde vzniká místo, kam
mohou odložit věci, které nemusí doma
pálit, likvidovat na své náklady, popřípadě vhazovat do směsného komunálního
odpadu, který by skončil na skládce. Díky
sběrným hnízdům, kde se nachází nejen
kontejnery na papír, plast, sklo, ale také na
sběr potravinářského oleje, elektroodpadu
i oděvů, mají občané komfortní prostor
pro recyklaci a věřím, že většina občanů
tuto možnost využívá.
Investice šly i do obecní knihovny, byla
zde, spolu s kancelářemi Obecního úřadu,
instalována klimatizace, nové žaluzie, pohovka, ale i nový program na zapůjčování
knih. Taktéž dvě knihobudky, které slouží občanům venku. Pevná telefonní linka
bude ukončena ke konci roku. Nové číslo
do knihovny je +420 730 144 404.
Díky obecním pracovníkům naší „Rychlé roty“ se podařilo zasadit novou zeleň,
která nás bude těšit již v jarních měsících.
Uskutečnilo se spousta dalších „maličkostí“, které možná nejsou tak vidět, ale je
s nimi spojeno mnoho úsilí a práce.
Co se naopak nepodařilo, je výstavba
nové hřbitovní zdi, která bude realizována
Krmelínský zpravodaj – číslo 4/2019
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Stavba školního hřiště
Foto Ing. Yveta Kovalčíková

až v příštím roce, ale o tom, co chceme zrealizovat v roce 2020, až v jarním zpravodaji.
Z kulturních akcí, na kterých se obec
podílela, připomenu Den dětí a Rockshow,
Léto na kole, Výstup na K1, Burčákové slavnosti, Divadlo „Don Quijote de la Ancha“
a poslední již 8. Rozsvěcování vánočního
stromu. Připomněli jsme si i důležitá výročí, která ovlivnila dění v obci. Posledním
z nich byla vzpomínková akce k 30. výročí
od Sametové revoluce. Chtěla bych touto
cestou poděkovat pěveckému sdružení
Lašan, jejíž členové nám zde zazpívali.

Chci poděkovat jednotlivcům, skupinám, místním spolkům, organizacím, pracovníkům obecního úřadu, prostě všem,
kteří se podílejí na chodu obce svou prací
a ochotou pomáhat a dělat radost druhým.
Bez nich by obec nemohla fungovat.
Dovolte mi, abych nám všem popřála
krásné, klidné, přátelské a bezpečné Vánoce, dětem i dospělým splnění vánočních
přání a v závěru roku pár dní klidu a odpočinku strávených se svými blízkými.
Do nového roku 2020, Vám přeji pohodu, mnoho osobních i pracovních úspěchů
a pozitivních zážitků.
Vaše starostka Ing. Yveta Kovalčíková

Zpravodaj obce Krmelín, Periodický tisk územního samosprávného celku vydává Obec Krmelín, Kostelní 70,
739 24 Krmelín, IČ 00296848. Vychází 4x do roka v nákladu 900 kusů. Registrováno u MK ČR pod registrační
značkou MK ČR E 22609. Za správnost obsahu článku odpovídá autor.
Redakční rada: Ing. Jiří Černík, Ing. Yveta Kovalčíková, Ludmila Adámková, MUDr. Jana Kolářová, Mgr. Šárka Flámová, Martina Helísková, Ludmila Havránková. Zpravodaj najdete také na internetových stránkách: www.krmelin.cz. Příspěvky můžete zaslat elektronicky na e-mail: krmelinskyzpravodaj@seznam.cz,
krmelin@krmelin.cz. Příspěvky dodány po termínu a nepodepsané nebudou zveřejněny. Uzávěrka příštího čísla je 13. 3. 2020. Grafická úprava, sazba: Taťána Šimečková. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s. r. o.,
Frýdek-Místek.
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Mezi námi
Vážení spoluobčané,
víte, že 16. ročník Jarmarku řemesel, který se konal dne 9. 11. 2019, navštívilo 566
platících návštěvníků? Některé z nich jsme
viděli prvně. Netajili se tím, že na řemesla byli zvědaví a výrobky je zaujaly. Vždyť
zruční řemeslníci mají dovednost zachovanou v genech - jen si vzpomeňte, byli jsme
nejvyspělejší zemí Rakousko-Uherska. Pán
Bůh zaplať zato, že se některé předměty
dodnes zachovaly. A řemeslníci na našem
Jarmarku? Hrnčíř s výrobky na hrnčířském
kruhu, dráteník, skleněné vitráže, dřevěné
hračky, práce s ratanem, zdobení baněk,
zaujali i učni při modelování cukrovinek
z marcipánu. Středem obdivu byly i záliby ručně malované hedvábné šály, ruční výroba šperků a přívěšků, nápaditě šitá dětská
konfekce, zajímavé výrobky chráněné dílny,
rukodělky žáků ZŠ a školní družiny. Středem
pozornosti sálu bylo prodejní místo medu,
medoviny a výrobků ze včelího vosku místního včelaře, velkému zájmy se opětovně
těšily speciality kozí farmy z Jablunkova.
Pult se zabíjačkovými specialitami byl
v obležení až do vyprodání zásob, prodaly
se i frgály, cibulový chléb a kupováno bylo
i jemné pečivo místního pekařství. Bramborové spirály i Příborské pražené oříšky upoutaly nejen vůní, ale především kvalitou, Dětská cimbálová kapela Ondřejníček
byla skvělá. Děti hrály s radostí, přihlížející
jejich vystoupení odměňovali potleskem.
Je pravdou, že kdo umí, ten umí a jsme rádi,
že nabízené výrobky měly dobrou kupní sílu
a návštěvníci byli spokojeni. Náš Jarmark
není jen obdiv nad dovedností a dokonalou
souhrou práce rukou a hlavy, ale je i místem
již tradičního setkávání. A pokud návštěvníka hned při vstupu osloví skaut s březovým
koštětem v ruce, každý příchozí se usměje
a vešel-li do sálu a podíval se na výkresy dětí

z naší MŠ, pak věřte, že s úsměvem i ze sálu
odcházel.
Vážení návštěvníci, mnohokrát Vám
děkujeme za sváteční atmosféru, kterou
jste dokázali vytvořit. Děkujeme za návštěvu a dá-li nám Pán Bůh zdraví, tak
17. ročník Jarmarku řemesel bude dne
7. 11. 2020 v sále a na venkovním prostranství Pohostinství Na Benátkách v Krmelíně.
Naše poděkování patří i majiteli objektu, který velmi příjemně překvapil upraveností sálu
a chutnými pokrmy jak české, tak i specialitami vietnamské kuchyně.
Za vstřícnost děkujeme manželům Janě
a Edovi Linhartovým za možnost stání osobních vozidel na jejich soukromém pozemku.
Víte, vážení spoluobčané, z čeho mám
radost? Ve dnech pracovního klidu se stále
častěji procházejí občané do středu obce. Věřím, že ne jenom proto, aby se podívali na
kruhový objezd, ale obdivovali i upravený
záhon před prodejnou Hruška. Vždyť letošní
teplý a barevný podzim k procházkám přímo
vybízí.
Ale, zákonitostmi přírody se musíme řídit.
Bude prosinec, počasí se přizpůsobí zimě.
Přijdou Vánoce, Štědrý den a většina občanů
zrána zavítá na hřbitov. Zastavme se i u hlavního kříže. Byl postaven v roce 1911, před 108
léty. Zastavme se a vzpomeňme s vděkem.
Kříž je skromný, ale má svou hloubku. Byl
postaven pro pokolení budoucích. Nedávejme si vysoké cíle. Obecně na vyšší cíle smíme
pohlížet jen s pokorou, abychom nezpychli.
U štědrovečerní večeře Vám přeji sváteční
pohodu v kruhu svých blízkých. Užijte si pohodu svátečních dnů, vždyť udělat radost
třeba jen uznáním, je tak snadné. A dáváte
si předsevzetí? Já ne, ale dovolte, abych Vám
všem, přála dobré zdraví a radost v každém
dni. A moje PF:
Aby ten příští rok byl spíš nadílkou, než
nadělením!
Vaše Ludmila Adámková
Krmelínský zpravodaj – číslo 4/2019
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Svoz a zneškodnění objemového odpadu
a nebezpečného odpadu od obyvatel obce v roce 2020
Níže uvádíme celoroční termíny odvozu velkoobjemového a nebezpečného
odpadu. Objemné věci, které vám již dosloužily, můžete odložit do přistavených
kontejnerů v těchto termínech a místech:

SBĚRNÉ MÍSTO KRMELÍN

sobota 21. 03. 2020 dopoledne,
odvoz kontejnerů po 12 hodině
sobota 20. 06. 2020 dopoledne,
odvoz kontejnerů po 12 hodině
sobota 03. 10. 2020 dopoledne,
odvoz kontejnerů po 12 hodině

CO MŮŽEME DO SBĚRNÉHO
MÍSTA ODKLÁDAT:

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

Přistavení mobilní sběrny
na nebezpečné odpady
v pátek 20. 03. 2020 od 12 do 17 hod.
plocha vedle Hasičského domu
v sobotu 21. 03. 2020 od 8 do 12 hod.
parkoviště vedle hostince Na Světlově
v pátek 02. 10. 2020 od 12 do 17 hod.
plocha vedle Hasičského domu
v sobotu 03. 10. 2020 od 8 do 12 hod.
parkoviště vedle hostince Na Světlově
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ulice Zahradnická 375:
Omezení provozu do 31. března 2020
pondělí
8 – 9 hodin
sobota
8 – 9 hodin

ELEKTROODPAD

(smluvní místo zpětného odběru ASEKOL
a ELEKTROWIN)
MALÉ SPOTŘEBIČE: např. vysavače, žehličky, topinkovače, fény, holící strojky,
pily, vrtačky, mikrovlnné trouby, elektrické sekačky aj.
VELKÉ SPOTŘEBIČE: např. pračky, sušičky,
myčky elektrické sporáky aj.
CHLAZENÍ: např. chladničky, mrazničky,
klimatizace, vinotéky aj.
ČERVENÉ KONTEJNERY jsou umístěné ve
třech sběrných místech v obci (ulice Zahradnická, ulice Staroveská, ulice Stará
cesta), sem patří baterie a drobná zařízení např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony,
elektrické hračky apod.
Dále zde můžete odevzdat veškerou
techniku, která není součástí dohody zpětného odběru: např. televizory, počítačové
monitory, zářivky, úsporné zářivky.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ
ODPAD
Můžete dovézt biologicky rozložitelný
odpad (bioodpad), který akutně nemáte
kam odložit. Tato služba nahrazuje využití
nádob na bioodpad u rodinných domů,
které jsou v obci sváženy v období

1. 4. – 30. 11.
Co můžete dovézt:
TRÁVA, LISTÍ, VĚTVE, ODPAD ZE ZAHRÁDEK

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Tato služba nenahrazuje pravidelné
přistavení kontejnerů na velkoobjemový
odpad, který obec zajišťuje třikrát ročně. Pokud se potřebujete zbavit odpadu

mimo termíny svozu velkoobjemového
odpadu a otevírací doby sběrného místa,
prosím nejlépe o domluvu předem. Tato je
možná na telefon. čísle +420 730 134 134.
Děkujeme za respektování otevírací doby
a neodkládání odpadu před branou sběrného místa bez předchozí individuální dohody.
Starostka obce Ing. Yveta Kovalčíková

Výpis z usnesení
ze 7. Zasedání zastupitelstva obce Krmelín,
konaného dne 10. 10. 2019
Vzalo na vědomí:
projednání zápisu ze 4. schůze kontrolního výboru

Schválilo:
• uzavření kupní smlouvy s Náboženskou obcí Církve československé husitské – převod vlastnického pozemku
parc. č. 352/2, parc. č. 352/3, jehož součástí je stavba: Krmelín, č. p. 415, obč.
vyb., stavba stojící na pozemku parc.
č. 352/3, vše k. ú. Krmelín, do vlastnictví
Obce Krmelín.
• uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky se Státním
fondem životního prostředí České republiky - poskytnutí podpory ve formě
dotace a bezúročné půjčky na podporu
výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech za moderní
zdroje tepla.
• uzavření směnné smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol Krmelín,
- směna hmotných nemovitých věcí
ve vlastnictví Obce Krmelín, pozemek
parc. č. 24, část pozemku parc. č. 22/3,
vyznačená v geometrickém plánu

č. 1515-271/2018 jako část b o výměře
31 m2, část pozemku parc. č. 22/4, vyznačená v geometrickém plánu č. 1515271/2018 jako část d o výměře 95 m2,
vše k. ú. Krmelín, za hmotné nemovité
věci ve vlastnictví Tělocvičné jednoty
Sokol Krmelín, pozemek parc. č. 15/1,
pozemek parc. č. 15/3, na němž stojí
stavba č. p. 72, zapsaná na LV 190, k.ú.
Krmelín, jejímž vlastníkem je T.J. Sokol
Krmelín, a která není předmětem této
směny, pozemek parc. č. 23, na základě
geometrického plánu č. 1515-271/2018
nově odměřený pozemek parc. č. 26
o výměře 3.630 m2, vše k. ú. Krmelín.
• přijetí daru do majetku obce Krmelín – nabytí hmotných nemovitých
věcí pozemek parc. č. 368/39 a parc.
č. 368/41, zapsaný na LV 1181, od paní
Aleny Šperlínové,
• program obce Krmelín pro poskytování návratných finančních výpomocí
na předfinancování výměny kotlů na
pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –
3. výzva“
• rozpočtové opatření č. 15
Krmelínský zpravodaj – číslo 4/2019
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Kruhový objezd v Krmelíně
Na novém kruhovém objezdu nám
vznikly 3 nové přechody pro chodce a jedno místo pro přecházení. Vysvětlíme si proto rozdíl v těchto dvou pojmech.

Přechod pro chodce

je místo na pozemní komunikaci určené
pro přecházení chodců a označené příslušnou dopravní značkou. Je určen pro přecházení vozovky, případně i jiných jízdních
pásů. Každý přechod pro chodce musí být
na vozovce vyznačen vodorovným dopravním značením (zebrou). Na přechodu má
chodec přednost před auty.

Místa pro přecházení

Místa pro přecházení nejsou označená
a chodci na nich přednost nemají. Slouží
pouze pro snadnější překonání silnice a mívají podobu ostrůvku nebo bezbariérového sníženého okraje chodníku, případně
osvětlení,
Místa pro přecházení jsou stavebně
upravené úseky místní komunikace, které
usnadňují přecházení chodců přes komunikaci. Místa pro přecházení vytvářejí pro
chodce častější možnost přechodu přes
komunikaci, nenahrazují ale přechody
pro chodce,“ říká norma ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.
Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným
provozem, přechod pro chodce, místo pro
přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou, musí
chodec podle zákona přecházet jen na
těchto místech.
Rozdíl je hlavně v zákoně, tedy z hlediska řidiče motorového vozidla a také chodce.
Na přechodu pro chodce mají řidiči ze zákona povinnost umožnit chodci bezpečně přejít komunikaci. Naproti tomu u místa pro přecházení tato povinnost pro
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řidiče ze zákona nevyplývá. Je tedy jasné,
že pokud přecházíte na místě pro přecházení, řidiči Vás nemusí pustit. Na přechodu
přednost sice máte, ale musíte počítat s tím,
že řidič musí poté, co vás spatří, také brzdit!
S účinností od 1. 1. 2016 prováděcí vyhláška č. 294/2015 Sb. Zavedla speciální
vodorovnou dopravní značku, kterou lze
místo pro přecházení označit. Na okružní
křižovatce v Krmelíně tato možnost nebyla dle mých informací využita na žádost
dopravní Policie ČR, ale to neznamená, že
místo na ulici Paskovské není místem pro
přecházení. S opatrností můžete toto místo
pro přecházení přejít! Toto místo je stavebně upraveno sníženou obrubou chodníku
a je osvětleno stejně jako další tři přechody
pro chodce.

Parkování v okolí kruhového
objezdu

Stavebními úpravami a vybudováním
chodníků kolem kruhového objezdu došlo
před Obecním domem Nautilus ke snížení
kapacity pro parkování, využívejte proto
místo před Halou TJ Sokol nebo před hasičskou zbrojnicí. Další 2–3 parkovací místa
jsou umožněna na ulici Kostelní u obchodu, před obchodem je prostor, který není
určen k parkování. Je to místo, které slouží
pro obyvatele domu č. p. 161 jako vjezd do
garáže. Parkováním zde blokujete jeho přístup.
Další nešvar, který se tu rozšířil, je parkování přímo na chodníku. Upozorňuji, že tato
situace ztěžuje užívání chodníku ze strany
chodců a nejvíce tato skutečnost trápí osoby tlačící kočárek, popřípadě osoby, které
se pohybují na invalidním vozíku. Nehledě
na to, že se vystavujete udělení sankce.
Ing. Yveta Kovalčíková
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INFORMACE Z OBCE
Oznámení o stanovení ceny
vodného a stočného od
1. 1. 2020
Na základě usnesení představenstva
akciové společnosti SmVak byly v souladu
s platnou legislativou schváleny nové ceny
vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2020 takto:
Voda pitná (vodné)
41,10 Kč/m3 (bez DPH)
47,27 Kč
(vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné) lokalita Světlov
36,51 Kč/m3 (bez DPH)
41,99 Kč
(vč. 15% DPH)
Jedná se o ceny vody odvedené systémem SmVak Ostrava, a. s.
V souladu s rozhodnutím Ministerstva
životního prostředí ČR a platnou legislativou byla schválena na 8. zasedání zastupitelstva obce Krmelín cena stočného
Voda odvedená (stočné) lokalita kanalizace obce
38,83 Kč/m3 (bez DPH)
44,65 Kč
(vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel po 1. lednu 2020.

Otevírací doba hřbitova
Od pátku 20. prosince 2019 do neděle
5. ledna 2020 můžete místní hřbitov navštívit v prodlouženém otevíracím čase od
7 do 20 hodin.

Otevírací doba Obecního úřadu
Od pátku 20. 12. 2019 do 1. 1. 2020 je
Obecní úřad pro veřejnost uzavřen s výjimkou pondělí 30. 12. 2019.
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Sbírka Diakonie Broumov
Vzhledem k tomu, že na ulici Zahradnické je umístěn kontejner Diakonie Broumov, nebude již probíhat čtvrtletní sbírka,
jak tomu bylo v minulosti. Do kontejneru
můžete vkládat textil a nerozbitné předměty celoročně. Předměty, které se do
kontejneru nevejdou vzhledem na velikost nebo možnosti poškození, předejte
prosím buď přímo zaměstnancům obce,
nebo zanechejte u Sběrného místa na ulici
Zahradnická, případně u vchodu do bývalé knihovny na ulici Kostelní. Děkujeme, že
je neodkládáte u sběrných míst určených
k separaci odpadu.

Změna čísla účtu obce
Připomínáme, že číslo účtu zůstává stejné, mění se jen kód banky
168 198 1389/5500

Nespalujte odpad!
Podzim a zima se nese obvykle v duchu nedýchatelného ovzduší. Denní imisní
limity (laicky řečeno množství škodlivin,
které nám v ovzduší dle zákona „může“
poletovat) bývají u některých látek mnohonásobně překračovány. Za těchto podmínek pak již standardně nastupují nejrůznější onemocnění dýchacích cest. Kromě
chorob, které nás trápí v zimě, však škodliviny mohou napáchat škody, které nás
v podobě závažných onemocnění potrápí
až za několik let.
„Ovzduší je tu špatné, ale co s tím můžu
dělat já? Nic“, zní asi nejčastější úvaha lidí.
Omyl, můžete. Znečištění ovzduší vzniká
výhradně lidskou činností (pomineme-li
některé přírodní jevy). Dokážeme-li vzduch

znečistit, je v našich silách jej i zlepšit. Ať už
se jedná o velký průmyslový podnik, nebo
kamna v rodinném domku.
Spalujete-li doma dřevo nebo kvalitní
uhlí, „škodíte“ sobě a životnímu prostředí
standardním způsobem a není vám téměř
co vytknout.
Nesmyslně vysoké ceny za plyn a elektřinu bohužel přiměly mnoho lidí uchýlit se zpět ke klasickým palivům. Někteří
lidé však za účelem mnohdy nesmyslných
úspor pálí například odpady.
Z pohledu laika vše, odpady nevyjímaje, shoří na hromádku popela. Mnozí lidé
také namítají, že když se může spalovat
odpad ve spalovnách, proč by jej nemohli spalovat oni doma. Mezi spalovnou
a domácími kamny je ovšem razantní
rozdíl - především v teplotě. Domácí
kamna nikdy nejsou schopna vyvinout
tak vysoké teploty, aby docházelo k téměř
dokonalému spalování, nejsou vybavena
ani složitými filtry na zachycení škodlivin.
Co si tedy v kamnech spálíte, to si vaše
rodina i sousedé venku pěkně nadýchají. Mezi vznikající škodliviny patří dioxiny,
polyaromatické uhlovodíky (PAU), formaldehyd, benzen, kyselina chlorovodíková
a další. Mnoho z těchto látek má karcinogenní účinky.
Podle současného zákona je jakékoli
spalování odpadů v domácnostech zakázáno. Podle zákona jsou fyzické osoby
(tedy občané) povinny nakládat s odpady
podle systému, který stanoví obec/město, ve které žijí. Obce/města jim na oplátku (také podle zákona) musí poskytnout
místa, kam mohou odpady ukládat. Podle
jiného zákona (č. 86/2002) je možné spalovat v krbech, ohništích nebo grilech pouze
dřevěné uhlí, čisté dřevo, seschlé palivo
rostlinného původu, nebo certifikované
plynné palivo. Obec si pak vlastní vyhláš-

kou může stanovit, zda zakáže například pálení listí nebo hnědého uhlí.

Jak škodí spalování odpadů?
• Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce
jedovatých látek. Např. při spalování
PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalováním polystyrenu vzniká jedovatý styren. Spalováním
plastových fólií a lahví se do ovzduší
dostanou polyaromatické uhlovodíky.
Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na plasty.
• Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo,
natřená prkna - při jejich spalování se
uvolňují například dioxiny a formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo, nábytek,
dřevotříska apod. patří do sběrného
dvora.
• Spalování nápojových kartonů (obalů
od mléka, džusů apod.) produkuje jedovaté chlororganické látky a těžké kovy.
Tyto obaly patří do tříděného odpadu.
• Celobarevné letáky a časopisy obsahují často velké množství těžkých kovů
z barev a uvolňují se při spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo do
sběrného dvora.
• Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další
jedovaté látky. Staré pneumatiky patří
do sběrného dvora.
• Dokonce i tráva či listí mohou být zdrojem škodlivých látek, pokud je pálíme
na zahradě. Větší množství rostlinných
zbytků patří na kompost nebo do sběrného dvora.

Krmelínský zpravodaj – číslo 4/2019

17

Vzpomínka
na naši paní učitelku Mgr. Zdenku Nedvědickou
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom
oznámili, že dne 6. 11. 2019 zemřela ve
věku 85 let v Třebíči naše paní učitelka
Mgr. Zdenka Nedvědická. Jejím prvním působištěm byla ve šk. roce 1952/1953 místní
škola TGM a my, tehdy ve čtvrté třídě, jejími prvními žáky.
Byla o 9 let starší a rádi jsme si
s ní nejen telefonovali a dopisovali, ale přijížděla i s rodinou, kterou jsme postupně
poznávali. Znala se i s našimi rodiči, živě
se zajímala o vše, co je u nás, stále jsme
o ní vyprávěli nejen dětem, ale i vnoučatům. Tak námi oblíbenou opravdu byla.
V loni, 1. září, také přijela. Na OÚ přijala pozvání paní starostky a Čestné uznání obce. Prohlédla si školu a tutéž čtvrtou třídu, ve které jsme na ni v roce 1952
čekali. Bylo to velmi dojemné. Školou,
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včetně jejího vybavení, byla nadšena.
Za celou řádku let, co jsme se s ní znali,
dovolte, abychom se s Vámi podělili o následující - my lidé, máme v sobě některé
společné vlastnosti, a proto zvládnutá
bolest nebo trápení jednoho, které je vyneseno na světlo a pojmenováno, může
pomoci druhému v jeho trápení. Tady zůstane paní učitelka jedinou. Jako nikdo
jiný se citlivě dotkla svých bolestí, aby
nám všem dala prožít naději a radost z aktivního uchopení našich životních údělů.
Děkujeme zastupitelstvu obce Krmelín za
udělení Čestného občanství obce Krmelín, které bylo paní učitelce zasláno v říjnu
r. 2018.
S úctou za krmelínské spolužáky r. 43
Ludmila Adámková

Základní škola
„Děcka z Krmelina“ na
Inspirativním setkání v Ostravě
9. 11. 2019 se na Janáčkově konzervatoři v Ostravě konal koncert folklórních
souborů regionu pod názvem „ Inspirativní setkání“.
Po úspěšném vystoupení na MFF ve Strážnici, v rámci projektu „ Tady jsme doma“,
jsme se rozhodli (ačkoli nejsme soubor, ale
jen žáci 3. – 5. třídy), že se přihlásíme.
Ocitli jsme se na jevišti z výbornými soubory – Valašský Vojvoda z Kozlovic, Ostravica z Frýdku-Místku, dětský soubor Ondrášek, dětský soubor Valášek.
Naše skupina se jmenuje „ Děcka z Krmelina“ a vystupovala jako první a důstojně
celý pořad otevřela. Předvedli jsme pásmo „
O Ondrašovi“ a sklidili veliký potlesk.
Taky hodnocení poroty hřálo u srdíčka.
Ocenila přirozenost, pěveckou vyspělost,
výbornou muzičku, nápady a hlavně radost
z vystupování. Na to, že nejsme folklórní soubor jsme mezi ostatními obstáli na jedničku.
Dodalo nám to chuť pokračovat a těšíme se
na další vystoupení.
Je vidět, že v Krmelíně se rodí dobří
zpěváci a muzikanti (důkazem je CM Ondřejnica) a že muzikantská tradice má své
pokračovatele. Jsem pyšná, že to jsou žáci
naší školy. Jsme hrdí, že právě tady jsme
doma.
S úctou a potěšením Yvona Voráčová

Jarmark řemesel
Letošní jarmark řemesel se konal v sobotu 9. listopadu. Bylo tam tolik krásných
výrobků, že jsem nevěděla, co si koupit
dřív. Děti z naší školy vyrobily hodně zajímavých věcí, které potom se svými třídními učitelkami prodávaly.
Pochutnat jsme si mohli na brambůrkách a jiných pochutinách.
Doufám, že jste na jarmarku byli, ale
jestli ne, tak se na Vás budeme těšit příští
rok.
Laura Lazařová, 5. ročník
Dne 9. 11. 2019 se v Krmelíně konal Jarmark řemesel.
Když jsem v 10 hodin přišel, asi polovina našich výrobků byla vyprodaná. Za
chvíli jsme prodali zbytek.
Dále jsme si tam mohli vyzkoušet točení na hrnčířském kruhu, koupit si sladké
pečivo z pekárny nebo keramické výrobky.
Když jsem v 13:00 odjížděl domů, skoro
všechny věci na jarmarku se prodaly. Byl
jsem rád s kamarády a bavilo mě to.
Tobiáš Kalvoda, 5. ročník
Letošní rok jsem poprvé na jarmarku
prodával. Prodávali jsme keramické misky,
svícny i přáníčka, která jsme se spolužáky
vyrobili v keramickém kroužku. Všechno se
hodně rychle prodalo.
Byly tam i pěkné výrobky na Vánoce.
Těším se, že příští rok bude jarmark zase.
Sice nebudu prodávat, ale aspoň si něco
pěkného koupím.
Petr Kovalčík, 5. ročník
Krmelínský zpravodaj – číslo 4/2019
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foto: Žaneta Ježová

KONCERT NA JANÁČKOVĚ
KONZERVATOŘI V OSTRAVĚ

Vystoupení na Janáčkově
konzervatoři

9. 11. 2019 ve 12:00 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě čekalo vybrané žáky
z krmelínské školy vystoupení „Ondraš“,
které předváděli i ve Strážnici. Tentokrát ho
měli předvést jako soubor, i když soubor
nejsou.
Těsně před vystoupením nastala velká
nervozita. Když jsme měli nastoupit, mysleli jsme si, že to nebude tak krásné jako ve
Strážnici, ale zmýlili jsme se. Moc se nám to
povedlo!!! Housle hrály, zpívali jsme, tancovali a na konec jsme si všichni velikánsky
oddechli. Ta nejcennější odměna pro nás
byl samozřejmě POTLESK!!!
Nela Ježová, 5. ročník

Dne 9. 11. 2019 jsme jeli do Ostravy na
Janáčkovu konzervatoř vystupovat s představením Ondraš.
Když jsme přijeli, měli jsme generálku
s paní učitelkou Voráčovou, se kterou jsme
celý program nacvičovali. Potom jsme se
šli převléct do krojů a upravit se.
Vystupovali jsme jako první. Paní, co to
komentovala, řekla, že nejsme sbor, ale že
jsme děti, které si nacvičily scénku o Ondrášovi.
Po vystoupení všichni tleskali. Paní
učitelka nás pochválila, že se nám to moc
povedlo.
Moc se mi to líbilo.
L. Doležalová, 5. ročník
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Páťáci čtou předškoláčkům
Ve škole nám paní učitelka rozdala článek, který jsme pak četli předškoláčkům.
Ještě před tím jsme v hodině čtení celý
ten článek četli, abychom věděli, o čem je.
Když přišel den, kdy do školy přišli předškoláci, všichni z páté třídy si článek o přestávce opakovali pořád dokola. Po přestávce jsme se seřadili a šli jsme do čítárny. Děti
ze školky na nás už poslušně čekaly. Bylo to
roztomilé.
My jsme si sedli na pódium do velkého dlouhého hada. V průběhu čtení jsme
předškoláčkům pokládali různé otázky
ohledně článku. Když jsme dočetli, tak
nám paní učitelka ze školky dala papíry
a pastelky. Každý páťák si vzal jednoho
předškoláčka a společně kreslili dorty. Na
konci hodiny jsme se rozloučili a šli jsme
zpátky do třidy. Moc se mi to líbilo.
Nella Adámková, 5.ročník

foto: Romana Tylečková

foto: Romana Tylečková
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Mateřská škola

22

Krmelínský zpravodaj – číslo 4/2019
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Ze zážitků naší školky
Běžnou výuku v naší školce samozřejmě doplňují různé aktivity a výlety, kdy
například autobus pomalu zastaví před
branou statku, velké očekávání dětmi jen
hraje a my vyučující tiše zadoufáme, že se
děti nezašpiní natolik, aby rodiče z nové vizáže svých dítek nebyli až přespříliš zděšeni… Zhruba tak začal polodenní výlet naší
mateřské školy financovaný MŠMT a EU
pomocí projektu Šablony II. v rámci Projektového dne mimo školu, kdy se děti vypravily na Jarošův statek ve Studénce.
Děti tak ve čtvrtek 7. listopadu strávily
dopoledne v příjemném prostředí plném
zajímavých podnětů. V indiánském týpí
si prohlédly, osahaly, mnohé též očichaly
různé druhy krmení pro koně, potom se
seznámily se zdejšími koňmi i poníky, které zkusily hřebelcovat. S pomocí dětských
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nástrojů si vyzkoušely úklid koňské stáje.
Pohladily si a nakrmily též králíky. V ohradě
s ovcemi a kozami zjistily, že tihle čtyřnožci mají odlišnou srst, a vůbec oprášily Komenského „čistá teorie je k ničemu, není-li
v praxi vyzkoušena.“
Ovšem za poznáním ze školky nevyjíždíme vždy. Někdy přijdou nové zážitky až
k nám, třeba v podobě pana Holby a fenky
černého labradora – vodícího psa, bez kterého si pan Holba už svůj život představuje jen nerad. Dětem poutavým způsobem
ukázal, jak takový vodící pes pracuje s člověkem, jak mu pomáhá. Povyprávěl jim,
kterak se z batolivého štěněte takhle šikovný pes vychová. A nakonec dětem poradil,
jak ony samy mohou pomoci člověku, který nevidí. Vždyť kdy jindy by se měl člověk
vychovávat k ohleduplnosti než v dětství?
Darek Stolinský

90 let budovy
krmelínské školy
Školní budovy v naší obci mají letitou
tradici, která spadá již do doby Marie Terezie. První písemná zmínka o škole je z roku
1777, kdy se obec rozhodla, že postaví školu, z čehož nakonec sešlo. Matrika školní je
vedena od roku 1828. Podle ústního podání byly stromy v lese z Proskovic do Krmelína okolo cesty označeny povřísly, aby děti
nezabloudily.
Z počátku se vyučovalo v najatých místnostech. V roce 1836 byla postavena škola
jednotřídní (dnešní dům naproti Hrušky).
Ta postupem času nevyhovovala jak kapacitně, tak i po hygienické stránce. 17. dubna 1884 se započalo se stavbou nové
školní budovy. Již 17. října 1884 byla nová
budova úředně přijata. Z počátku sloužila
jako dvoutřídka, později jako trojtřídka.
Bohužel i tato kapacita školní budovy nebyla dostačující, neboť školu navštěvovalo
okolo 200 dětí. Zdejší školu navštěvovaly
děti do svých 14 až 15 let, byla to škola
osmiletá. Až po druhé světové válce se situace změnila a krmelínská škola se stala
školou pětiletou. Tímto museli starší žáci
nastoupit na základní školy v okolí, kde byl
zřízen i druhý stupeň.
Roku 1928 se rozhoduje o stavbě další
školní budovy. 17. dubna 1929 byly zahájeny výkopové práce. Ve dnech 17. až 20. dubna byla provedena odkopávka vrchní vrstvy.
20. – 24. dubna byly prováděny výkopové
práce pro sklepy a základy. 25. dubna se
započalo s betonováním základů za přítomnosti členů stavební komise. Za pár
dnů se započalo se zděním. Už koncem

června se zdila půda a komín. V červenci
se započalo s omítkami a v srpnu se začaly dělat vnitřní úpravy budovy. Za zmínku
stojí i to, že školská rada, majíc na zřeteli případné provedení elektrizace obce
v pozdějších letech (v obci proběhla elektrizace v roce 1937), nechala připravit ve
všech místnostech i chodbách trubky pro
rozvodnou elektrickou síť. Cena celkových
prací na stavbě činila 292 830 Kč.
Dne 5. ledna 1930 v 10.30 byla prohlášena školní budova veřejně za otevřenou. Této významné události se zúčastnili členové obecního zastupitelstva,
obecní rady, místní školní rady, členové
stavebního odboru pro stavbu školy, zástupcové spolků a korporací. Při této příležitosti pronesl Pavel Rusek, řídící učitel
a předseda místní školní rady významnou
slavnostní řeč. Zahájení vyučování započalo 7. ledna 1930, ve dvou třídách, které
nová školní budova měla. První slavnost
v nové školní budově byla 7. března k oslavě 80. narozenin prezidenta ČSR T. G. Masaryka. V den prezidentových narozenin
se obecní zastupitelstvo rozhoduje, že by
nová školní budova měla nést název po
panu prezidentovi. 29. června 1930 připravil učitelský sbor školní slavnost k otevření
školní budovy, spojen s dětskými radovánkami na letní dobu. Byla uspořádána výstavka školních prací, kterou poctil okresní hejtman, okresní vrchní rada, mnoho
učitelů z okolních obcí a téměř veškeré
místní obyvatelstvo obce. Odpoledne byl
sestaven průvod školních dítek, z nichž
Krmelínský zpravodaj – číslo 4/2019
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mnohé byly v malebných krojích a žáci národní školy hospodářské byli v krojích národních. Místní hudba slavnostně vyhrávala, ale dospělých účastníků bylo z počátku
průvodu málo, a to jak členů obecního zastupitelstva obce, obecní rady, školní rady,
stavební komise, tak i ostatních občanů.
Než došel průvod od usedlosti Inocence

26

Krmelínský zpravodaj – číslo 4/2019

Máchy do středu vesnice, vzrůstal a mohutněl, občané se přidávali cestou. Nebylo
divu, všichni měli ten den slavnostní obědy, neboť to bylo o pouti. Malebný průvod
zastavil u novostavby školní budovy. Budova byla slavnostně vyzdobena prapory
a státními vlajkami, vchod byl ověnčen.
Všechny přítomné uvítal proslovem řídící

učitel pan Pavel Rusek. Potom ještě následovalo několik proslovů jak od hostů, tak
i od vedoucích místních organizacích. Po
proslovech hudba zahrála hymnu a nastala lidová veselice, která v družnosti trvala
až do večerních hodin.
Čas pomalu plynul a v nové školní budově se vystřídalo několik učitelů a učitelek. Přišla válečná léta II. světové války a s ní
nastala těžká zkouška pro budovu. Roku
1942 byl zatčen řídící učitel Adolf Halfar
a v témže roce byl zatčen i učitel Miroslav
Vávra. Vánoční prázdniny roku 1944 začaly
21. prosince, avšak vyučování po vánocích
již nezačalo. Prázdniny byly prodlouženy
a žáci dostávali pouze domácí úkoly. Také
se tou dobou blížila vojska Rudé armády,
a tak ustupující Němci několikrát v únoru
a březnu roku 1945 přenocovali v obou
školách, takže místnosti nebyly způsobilé
pro vyučování. Do května se ve školách vystřídalo několik vojenských útvarů. 1. května začal boj o Krmelín, kdy se veškeré obyvatelstvo obce schovalo do sklepů.
Večer 2. května byla skoro celá vesnice vyčištěna od Němců a obyvatelé obce
mohli přivítat osvoboditele. Škody na
obou školách byly velké. Větší byly na nové
škole. Co se zde dělo v době bojů nebylo
možné zjistit, protože školník se uchýlil někam do sousedství. Němci prý měli u školy
pozici minometů, a když to Rusové zjistili,
pálili do nich z děl, při čemž byla několikrát
zasažena i budova školy. Byla poškozená
střecha od severu. Dva granáty provrtaly komín na půdě. Tlakem výbuchu byly
rozviklány všechny tašky na střeše. Na jižní straně školy byl několika zásahy těžce
poškozen roh školy. Okna byla v celé škole
rozbita. Před školou ležely tři mrtvoly Němců, které nasvědčovaly, že u školy probíhal
tuhý boj. O prázdninách se podařilo školní
budovu znovu opravit a zpřístupnit dětem.
Také byl znovu zasazen na průčelí nápis

„Obecná škola T. G. Masaryka“. Tou dobou
žáků ve škole ubylo, někteří se s rodiči odstěhovali do pohraničí a starší žáci začali
navštěvovat okolní školy. Naše škola tímto
byla pětiletá. V 50. letech minulého století
se začalo uvažovat o rozšíření stávající budovy. Nechaly se udělat plány a roku 1956
se začalo s výkopovými pracemi. Během
dvou let byly k budově školy přistavěny šatny, kuchyně s jídelnou, postavilo se druhé
patro se třemi třídami a nové sklepy. Nebýt
obětavosti občanů naší obce, nebyla by
přestavba zdárně dokončena včas. Škola
byla slavnostně otevřena v roce 1958. V té
době řídil zdejší školu pan ředitel Miroslav
Vávra, krmelínský rodák a občan. Jeho nečekané úmrtí roce 1965 zasáhlo nejen učitele a žáky na škole, ale také občany naší
obce, neboť to byl vážený ředitel i učitel
v Krmelíně. Roku 1971 přichází na zdejší
školu pan učitel Cyril Šperlín z Brušperka,
a v témže roce se stává i ředitelem školy do
roku 1982, kdy odchází do zaslouženého
důchodu. Na tohoto pana ředitele s láskou
a úctou vzpomínají rádi bývalí žáci základní školy, ale také jejich rodiče. Neboť láska
a obětavost, kterou pan Šperlín dával, byla
nezapomenutelná. Roku 1984 se znovu začíná přestavba na naší škole. Staví se nová
jídelna, protože stará již kapacitně nestačila. Také se postavil sál, kabinet a nynější
počítačová místnost.
V roce 1982 je zvolena na místo ředitele školy paní Milena Hýlová ze Staré Vsi.
Tuto funkci zastává do roku 1998, kdy se
novým ředitelem stává pan Dušan Ignačík
a je ředitelem doposud. Poslední velkou
rekonstrukcí na školní budově bylo vyměnění všech oken, zateplení budovy a odkanalizování budovy. To vše se odehrálo
roku 2005. Je to jen malý výčet událostí,
které budova základní školy prožila za těch
90 let.
Napsala Martina Helísková
Krmelínský zpravodaj – číslo 4/2019
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Rozhovor

s krmelínským občanem
pan Čestmír Staněk

Do útulného prostředí místní cukrárny Pod Ořechem (vedle Hrušky) jsem si na
kávu a k rozhovoru pozvala našeho občana, věkově staršího s velmi dobrou pamětí, pana Čestmíra Staňka, příznivce, člena
a bývalého funkcionáře TJ Sokol, aktéra
divadelních představení, ale především
patriota naší obce.
Vážení spoluobčané, přijměte pozvání,
čtěte a zavzpomínejte s námi:
1) Čestmíre, jaký byl Sokol v době
Tvého dětství?
Dětství jsem prožil v Krmelíně v typické sokolské rodině. Moji rodiče i prarodiče
byli aktivními Sokoly a já jsem byl v tomto
duchu vychováván.
Koncem třicátých let dvacátého století
se nad budoucností naší republiky začaly
stahovat černé mraky v podobě německého fašismu. V tomto velmi složitém období jsem jako mladý prožíval svoje dětství
a jako školák 1. třídy Obecné školy jsem nemohl mít vlastní úsudek v tehdejším krmelínském Sokole. Pokud mám vzpomenout
na TJ Sokol Krmelín v tomto období, tak
ze zprostředkovaných informací stál v čele
aktivity tělovýchovně – sportovní a společensko – kulturní činnosti.
Pravidelně cvičily všechny složky mužů
a žen, trénovala se gymnastika, hrála se
odbíjená, stolní tenis, lehká atletika a turistika. O kulturu se staral divadelní kroužek
(nastudovaly se 2-3 divadelní hry). Každý
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rok se uskutečnil tělovýchovný den, tělovýchovná akademie, ples, sokolské šibřinky i taneční zábavy. V této době je již činná DTJ – Dělnická tělovýchovná jednota,
která svou činnost provozovala na hřišti
v dole.

Cvičení mládeže probíhalo v sále hostince p. Cyrila Máchy – nyní obecní dům.
Tělovýchovnou činnost provázel také Orel.
V roce 1938 se uskutečnil v Praze X.
Všesokolský slet, který se stal manifestací na ochranu republiky proti německé
agresi. Politické události však vyvrcholily
v roce 1939 obsazením České republiky
německým okupačním vojskem. Pro nás
to znamenalo dobu temna. Následně došlo k postupnému omezování naší svobody, demokracie a nastolení diktatury, zatýkání a věznění našich občanů. Zvlášť velký
zásah stihl Sokol v r. 1941, kdy německými úřady byla zrušena a zakázaná činnost
všech jeho TJ Sokol. Veškerý majetek byl
zkonfiskován ve prospěch Říše. V naší obci
došlo k uzavření a zapečetění budovy Sokolovny a zakázaná činnost na hřišti.
V době okupace byla povolena činnost
DTJ a to za přísných omezených podmínek. Za této situace většina sportovců So-

kola přešla do místní DTJ, do oddílu házené
a odbíjené. Hřiště v dole se tak stalo po celou dobu okupace shromaždištěm občanů
naší obce.
2) Naše obec Krmelín dříve a dnes
Srovnání úrovně naší obce z 50. let minulého století:
Obec měla výslovně zemědělský charakter a polovina obyvatel pracovala v zemědělství. Druhá polovina, takzvaných
kovozemědělců, která pracovala v ostravském průmyslu, doma pak po směně na
svém políčku a měli malé hospodářství:
krávu, kozu, králíky, slepice apod. Bydleli
v rodinných domech se zahrádkou, ve které pěstovali zeleninu, pečovali o ovocné
stromy a vysazovali květiny.
Dnešní vesnice Krmelín je dynamicky
se rozvíjející vesnice s moderním vybavením. Vodovod, plynofikace, telefonní
sítě, kanalizace a služby – odvoz odpadů.
Krmelínský zpravodaj – číslo 4/2019

29

Všechny veřejné budovy byly modernizovány a opraveny:
Obecní úřad s moderně vybavenou
knihovnou a poštou, mateřská škola – objekt rozšířen a zmodernizován, základní
škola - objekt rozšířen a zmodernizován, TJ
Sokol provedl GO sportovní haly, postavil
tenisové kurty, hasičský dům byl částečně zmodernizován a zakoupeno hasičské
auto cisterna. Obecní dům byl renovován
a přistavena letní /venkovní/ zahrada.
V naší obci je dobrá obchodní síť s potravinami a rozsáhlá síť restauračních zařízení. Katolická církev provedla opravu
a renovaci kaple a postavila nový objekt –
Centrum pro setkávání občanů naší obce.
Obec Krmelín v roce 2019 je moderní a zajímavá vesnice i pro příměstské bydlení.
3) sousedské vztahy
Naše rodina i obě rodiny našich synů
máme se sousedy velmi přátelské vztahy.
Chováme se k sobě ohleduplně, tolerantně
a vždy slušně. Pokud se nám něco nelíbí,
řešíme problém přátelskou rozmluvou.
Máme na paměti moudrost našich rodičů
- se sousedy se vidíme a stýkáme denně
jako se členy rodiny, tak se k nim chovejme
jako ke členům rodiny.
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4) Tvoje přání
a) Členům Sokola:
Členům Sokola a jejich příznivcům přeji
hodně úspěchů a radosti v jejich sportovní činnosti. Vytrvejte, děláte nám radost!
A dále vám přeji, abyste se co nejdříve dočkali nového – tartanového – povrchu na
házenkářském hřišti.
b) Našim spoluobčanům:
Našim spoluobčanům přeji radostný
a spokojený život v naší krásné vesnici Krmelín.
c) Moje životní přání?
Moje životní přání je, aby nám s manželkou zdraví vydrželo a abychom tuto
dobu prožili v kruhu naší rodiny a přátel.
Čestmír dovyprávěl. Po celou dobu našeho rozhovoru se usmíval. Ale, jiného ho
neznám. Chtěla jsem se ještě zeptat, jestli
by do množiny klukovských lumpáren nemohl sdělit aspoň jedinou, výjimečnou, ale
ztratila jsem odvahu, třeba příště.
Za rozhovor děkuji, byla jsem poctěna.
Přeji dobré zdraví, stálý optimismus a věř, že
slušnost nám pomáhá přežít i těžší chvíle.
Rozmlouvala Ludmila Adámková
Foto: rodinný archiv Čestmíra Staňka

Kulaté výročí nových prostor knihovny
„Ráj jsem si vždycky představoval jako
knihovnu,“ uvedl argentinský spisovatel
Jorge Luis Borges ve svých pamětech.
Náš krmelínský ráj oslavil 3. srpna 2019 již
desetileté výročí od přestěhování knihovny do nových prostor v podkroví budovy
obecního úřadu, kde byl navíc obohacen
nejen o nové knihy a časopisy, ale v posledním roce o žaluzie, upravené kryty na
radiátorech pro lepší cirkulaci tepla či zabezpečovací zařízení a kamery.
Do dětské části byl zakoupen vhodný nábytek, kam si děti mohou sednout
a knížku, jaká je zaujala, prohlédnout.
V létě pak byla zprovozněna klimatizace,
která v horkých dnech vzhledem k umístění knihovny čtenářům značně zpříjemňuje
půjčování knih.
Od července letošního roku fungují
v obci dvě knihobudky, jedna na Světlově, druhá před prodejnou Hruška. Z ohlasů čtenářů je zřejmé, že obě splnily svůj
účel. Knihy se v knihobudkách obměňují
a jsou-li knihobudky prázdnější, doplním
je z knih v knihovně vyřazených nebo darovaných.
Krmelínská knihovna pořádala 14. listopadu, přednášku „Hvězdy a byliny“ s astrologem Milanem Gelnarem, která musela
foto Ing. Yveta Kovalčíková

být z kapacitních důvodů v sále Obecního
domu, nad restaurací Nautilus. Přednáška
samotná se zdála být přínosná pro všech
asi 50 zúčastněných, z nichž někteří odcházeli až v 19 hodin, neboť součástí přednášky bylo i focení aury. Velmi ráda bych
poděkovala Klubu důchodců za přípravu
sálu.
V říjnu došlo ke změně knihovního
systému, z důvodu ukončení provozu stávajícího. Podrobnější informace o něm se
čtenáři dozvědí přímo v knihovně nebo na
webových stránkách naseknihovna.cz/
krmelin.
Vím, že přijmout změny, nebývá snadné, věřím však, že povedou ke spokojenosti nás všech (mimo jiné proto, že knihy
budou cirkulovat rychleji a dostanou se tak
k více čtenářům)
Knihovna bude otevřena mezi vánočními svátky v pátek 27. 12. a po 30. 12. 2019.
Nové telefonní číslo do knihovny je
730 144 404.
A ještě jedna změna na konec.
Od 3. ledna 2019 bude knihovna otevřena v PO+ST+PÁ od 16-19 hod.
Vedoucí knihovny Marie Vašicová
Foto: Marie Vašicová
Krmelínský zpravodaj – číslo 4/2019
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Skautské okénko
Skautský podzim byl plný aktivit. Kromě pravidelných schůzek s různými sportovními i naučnými aktivitami jsme se podíleli na zajištění tradičního Reje duchů,
ale nejdůležitější akce se konala v sobotu
16. 11.
Byl to druhý ročník KRMELÍNSKÉHO
SURVIVALU. Organizátoři se s dětmi sešli u skautské klubovny, aby je seznámili
s praktikami přežití v přírodě. Počasí bylo
více než přátelské a zcela neodpovídalo
pozdnímu podzimu. A co všechno si účastníci mohli vyzkoušet? Střelbu lukem a ze
vzduchovky, výrobu provizorních přístřešků v lese, vojenské cvičení v terénu včetně
plížení pod „ palbou z kulometu“. Také si
vyzkoušeli maskování a hledání maskovaných osob v lese. Zahráli si hru Přístavy
i bojovou hru. Závěrem si vyzkoušeli rozdělávání ohně a vaření v přírodě, ale zde měli
velmi luxusní podmínky, protože u klubovny, kde akce končila, jsou díky Adamovi
a Jirkovi krásné lavičky, ohniště, a stůl, za
což jim moc děkujeme. Budeme rádi, když
toto příjemné prostředí budou využívat
i ostatní občané, jen prosíme, abyste naše
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zařízení neničili a případně na ně dohlédli,
pokud by mu bylo ubližováno.
Všichni se už chystáme na předvánoční schůzku, která je tradičně věnována
zdobení stromečku, chystání pamlsků pro
ptáčky a zvířátka a samozřejmě rozdávání
dárků.
Všem našim příznivcům přejeme krásné a spokojené vánoce. Těšíme se na nový
rok, který je pro skauty vždy plný nových
zážitků, přátelství i pomoci ostatním.
Za 1. oddíl Krmelín Mgr. Šárka Flámová
Foto: Jan Hradil
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TJ Sokol Krmelín
Oddíl fustsalu
Futsalová sezóna divize F začala
a v současné době už jsou odehraná tři
kola. Oproti minulému ročníku se nám začátek soutěže nepovedl, nicméně po herní
stránce je vidět zlepšení. Po odehraných
zápasech máme na kontě jeden bod za
venkovní remízu v Kopřivnici. Ostatní zápasy v domácím prostředí bohužel skončily těsnou prohrou.
Vzhledem k loňské neúspěšné sezóně se mužstvo opět obměnilo a doplnilo
o hráče především mladších ročníků. Cíle
pro tento rok nejsou vysoké. Chceme se
pokusit vybudovat tým, který má šanci na
play-off. Nicméně nové hráče, kteří ještě
nemají s futsalem zkušenosti, bude nutné
ještě zapracovat.

Systém soutěže zůstává opět nezměněn, soutěž je rozdělena na základní část
a část play-off resp. play-out. V základní
části odehrají účastníci soutěž způsobem
každý s každým jednokolově. Do play-off
postupuje prvních 8 mužstev. Čtvrtfinálová, semifinálová a finálová utkání budou
sehrána na 2 vítězná utkání. Play-out hrají
týmy, které se po základní části umístí na
posledních čtyřech místech.
Příští zápas nás čeká s futsalisty KFV
ROUB VÍTKOVICE. Jedná se o jednoho z favoritů soutěže, který má ambice postoupit
do 2. ligy.

Rozlosování dalších zápasů SK KRMELÍN, ročník 2019/2020
4.kolo: So
5.kolo: Pá
6.kolo: Pá
7.kolo: Pá
8.kolo: Pá
9.kolo: Pá
10.kolo: Ne
11.kolo: Pá

18:20 23. 11. 2019
19:00 29. 11. 2019
20:15 07. 12. 2019
19:00 13. 12. 2019
20:15 20. 12. 2019
19:00 03. 01. 2020
19:00 12. 01. 2020
18:30 17. 01. 2020

USK Ostrava – SK KRMELÍN
SK KRMELÍN – KFV ROUB Vítkovice
Amatér Komárovice – SK KRMELÍN
SK KRMELÍN – Beach Boys Odry
Top Dogs Nový Jičín – SK KRMELÍN
SK KRMELÍN – G.T. Trojanovice
Malé Hoštice – SK KRMELÍN
SK KRMELÍN – FU Kopřivnice

Domácí zápasy se opět hrají ve sportovní hale v Brušperku vždy od 19h.

Pozvánka pro ženy
Rádi bychom mezi nás pozvali ženy, které se rády starají o své tělo a není jim cizí
pohyb. Každé pondělí od 20:00 hodin se pod vedením skvělé cvičitelky Magdy Volné
věnujeme bodystylingu.
Neváhejte a přijďte si to zkusit!
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Vánoční turnaje
Jak je již našim zvykem, také v letošním
roce nebudeme zahálet ani o Vánočních
svátcích, a připravili jsme tradiční turnaje
pro ty, kteří si chtějí protáhnou svá těla.
25. 12. od 8:00
26. 12. od 8:00

nohejbal
(čtyřčlenná družstva)
tenis (čtyřhra)

27. 12. od 6:00 turnaj v házené
28. 12. od 15:00 badminton
29:12. od 10:00 volejbal
(šestičlenná družstva)
Závěrem bychom chtěli všem našim
občanům popřát radostné přožití Vánočních svátků plné pohody, dětem splněná
přání pod stromečkem a pěkné prázdniny.
Lenka Zborovská, Milan Turčík

Umístění v tabulkách po podzimní části soutěží 2019/20
Moravskoslezská/Olomoucká liga – sk I.
Muži
zvrp
1 Trnávka
2 Orlová
3 Krmelín
4 TJ Senice n/H
5 TJ Holešov B
6 Suchdol n/O
7 TJ Horka n.M. 8 0 0 8

skóre
8701
8602
7403
8314
8314
7304
150 : 260

body
201 : 155
189 : 174
204 : 151
177 : 179
181 : 185
162 : 160
0

14
12
8
7
7
6

216 : 109
227 : 227
182 : 187
160 : 169
175 : 194
172 : 191
134 : 189

17
15
10
8
8
8
6

285 : 140
281 : 147
159 : 168
159 : 173
118 : 222
86 : 238

20
18
10
8
4
0

Moravskoslezská liga
Starší žáci
1 Karviná B
2 Nový Jičín
3 Krmelín
4 Hlučín
5 Klimkovice
6 Fr.-Místek B
7 Kopřivnice B

10 8 1 1
12 7 1 4
10 4 2 4
10 4 0 6
10 3 2 5
10 3 2 5
10 2 2 6

Moravskoslezská liga
Mladší žáci
1 Ostrava B
2 Krmelín
3 Kopřivnice B
4 Nový Jičín
5 Hlučín
6 Havířov

10 10 0 0
10 9 0 1
10 5 0 5
10 4 0 6
10 2 0 8
10 0 0 10
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
MSL mládeže a požární sport
Moravskoslezská ligy mladých hasičů
(MSL MH), soutěž v níž se účastní kolektivy MH našeho sboru, měla v září poslední 2 soutěže, 14. kolo 8. 9. 2019 v Lučině,
kde družstvo mladších mělo neplatný
pokus a starší obsadili 9. místo z 23 družstev. Posledním kolem ročníku MSL MH
byl 14. 9. 2019 Brušperk s umístěním
mladších na 15. místě z 18 družstev zastoupených v lize a starších na 10. pozici.
V konečném pořadí MSL MH 2019 obsadili mladší 11. místo s 225 body a starší 13.
místo s 230 body. Výsledky družstev jsou
letos horší než u staršího poslední 2 roky,
neboť družstva jsou nová, a mnoho útoků
skončilo prostřiky 2-10 s, a než se to zase
dá dohromady, ještě to bude trvat, vždyť
např. dosažený čas 14 s znamená až 8. - 10.
místo. Dne 13. 10. 2019 bylo pozváno družstvo starších na Superpohár do Ludslavic,
účastnilo se vybraných 25 družstev, z toho
4 z MS kraje, v 1. kole obsadili 7. místo, ve
druhém kole je postřik odsunul na 6. mís-
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to, soutěž vyhrála Pánská Lhota, pro zajímavost, se 7 děvčaty v kolektivu. V sobotu
19. 10. 2019 byl zahájen další ročník hry
Plamen a okresní soutěže dorostu. Stejně
jako v loňském roce se úvodní závod požárnické všestrannosti konal ve Starém
Městě. Mladší žáci se umístili na 13. z 21
družstev, starším se vedlo o něco lépe
a umístili se těsně pod stupněmi vítězů na
4. místě z celkem 31 družstev. A naše jediná
dorostenka Alexandra Balcarová na stejné
soutěži v kategorii středních dorostenek
obsadila skvělé 2. místo ze 17 závodnic. Ta
se i v průběhu předchozí části sezóny ukázala v dobrém světle. Z okresní soutěže se
probojovala do krajského kola 9. 6. 2019
v Ostravě. Zde se umístila v kategorii středních dorostenek v běhu na 100 m na 2.
místě s časy (20,09 s a 30,81 s) a ve dvojboji
na 1. místě s časy (19,14 s a 18,69 s), v celkovém pořadí obsadila 2. místo se stejným
počtem bodů jako 1. Adéla Onderková
z Hájova, jenže ta měla lepší 100vku, což
rozhodlo. Dětské kolektivy budou mít
v zimním období tzv. suchou přípravu

Foto: Radka Doležalová

v hale SOKOL, a k cvičení se využije dalšího
sportovního vybavení, např. medicinbaly,
natahovací gumy a kettebely.
Tradičními akcemi v závěru roku jsou
zakončení MSL, jehož se zúčastní a zdobení perníků v období Mikuláše.
Dominice Ručkové se letošní sezóna
příliš nevydařila, s výjimkou Mistrovství
republiky v Požárním sportu, kde s družstvem Michálkovic zvítězila, byla členkou
jedné ze štafet. A v beskydské lize obsadila
s SDH Brušperk 3. místo.
A její plány do budoucí sezóny, v rámci
vlastního vzdělávání si dělá certifikát zdravotníka, chce poskládat družstvo žen za
okres FM (předchozí dvě sezóny absolvovala v O. Michálkovicích) a uspět v postupových soutěžích třeba zase až na MR.
MDDr. Petr Jalůvka se etabloval do soutěží TFA, které stihl při svém hlavním zaměření triatlonu absolvovat. Nejdříve zavítal
na TFA do Hati dne 7. 9. 2019, coby 2. kolo
Prajzské ligy a obsadil 14. místo z celkem
31. závodníků, v kategorii +35 let 6. místo
z 11, v Bobrovníkách na asfaltovém hřišti
dne 14. 9. 2019 v rámci 3. kola Prajzské ligy

se umístil na 4. místě z 8 účastníků kategorie +35 let, v celkovém pořadí Prajzské ligy
ročníku 2019, který obnášel ještě 1. kolo
11. 5. v Šilheřovicích a 4. kolo v Bohuslavicích 5. 10. , jichž se nezúčastnil, obsadil
v kategorii družstev +35 let se 170 body 6.
místo z 11. V závěru se ještě zúčastnil TFA
ve Staré Bělé v Bažantnici 28. 9. a obsadil 7.
místo v kategorii +35 let, v celkovém pořadí 12. místo z 18 účastníků.
Družstvo dospělých absolvovalo poslední soutěž v Lize netradičních soutěží
v Nižních Lhotách a skončilo na celkovém
7. místě z 8 účastníků. Vedoucí družstva
plánuje pro příští 2. sezónu změny: tréninkové dny o víkendech, neboť z důvodu
směnnosti je obtížné se přes týden sejít
a trénovat, chce nabrat další potřebné lidi
a zapracovat na stabilitě výkonů.

Zásahová jednotka
Uplynulé období jednotky bychom
mohli, co se týče náročnosti, nazvat spíše
klidnějším. Jednotka vyjela celkem 12 krát,
v devíti případech se jednalo o technické
pomoci (TP) v členění: 2 případy dodávky
vody, 2 x se čistila od nečistot místní koKrmelínský zpravodaj – číslo 4/2019

37

Foto: Lenka Kneblová

munikace, ve dvou stavech se řešily spadlé
stromy, stejný počet se likvidoval obtížný
hmyz a poslední TP se zajišťovala dodávka el. proudu pomocí elektrocentrály. Jediným významnějším zásahem byl noční
požár maringotky mezi obcemi Krmelín
a Proskovice na stejnojmenné ulici, při
němž jsme doplňovali vodu do cisteren
zasahujících jednotek. V celkovém počtu
zbývá ještě zmínit kategorii tzv. planých
poplachů a výjezdů, kdy jednotka vyjíždí
na vyzvání operačního střediska k řešení
situace, ale u prvního výjezdu bylo oznámeno, že dotyčný z obce viděl v blízkém
paintbalovém areálu a slyšel něco jako
ohňostroj a pak viděl kouř. Jednotka po
dojezdu na místo nenalezla nic nepatřičného. U druhého jen usnuvší obyvatelka
domu nereagovala na klepání, když hlásící
osoba ještě měla podezření na výskyt kouře. Opět první jednotka na místě provedla
otevření okna z boku domu a probuzení
zdravé ženy do přítomnosti. Každý takový
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výjezd by se mohl zdát zbytečným, nicméně při přebírání informací od IBC netušíme,
zda se jedná o záchranu života, majetku
nebo jde jen o nesprávné vyhodnocení
závažnosti události, při němž se zjištěním
na místě, že se vyjelo sice nadbytečně, a na
jedné druhé straně se udělalo, vše co bylo
potřeba, na straně druhé se prověřila akceschopnost a připravenost jednotky, i když
k samotnému zásahu nedošlo.

Činnost spolku
Ostatní spolkovou činnost obnášely
v uplynulém období tradiční výšlapy na
kolech, kde menší skupina zajela do Vojkovic a kolmo zdolala skoro až nahoru nejvyšší vrchol Ostravy, proslulou haldu Ema.
Prostředky pro fungování spolku pocházejí z několika zdrojů, k těm základním se
řadí členské příspěvky, které je člen povinen každoročně uhradit a splnit tím svoji
základní povinnost. Významnou položkou
je pořádání společenských akcí jak pro své

foto: Radka Doležalová

členy ale hlavně pro občany obce. K hlavním patří hasičský ples, stavění máje, pohárová soutěž, slavnosti u výročí založení
sboru a spolupráce na pořádání obecních
slavností. Kromě drobných příspěvků od
sponzorů v průběhu roku a věcných darů
na ples se další částí příjmu v posledních
letech stávají i dotace. V obecním měřítku
jsou to čerpání prostředků na základě žádosti o čerpání z rozpočtu obce. Od roku
2016 čerpáme dotace prostřednictvím
programu VIII. a později MůjKLUB z MŠMT
na podporu činnosti družstev mladých
hasičů. V letošním roce jsme zažádali o dotaci z rozpočtu MS kraje, která nám byla na
základě předloženého projektu „Podpora
sportovní a společenské činnosti SDH Krmelín v roce 2019“ poskytnuta. Budou z ní
pořízeny sada hadic pro PS, dresy a sportovní oblečení, vybavení pro pořádání společenských akcí a provádění prací při vedení kolektivů MH a dospělých. V listopadu
se ještě uskutečnil 4. ročník obnoveného

turnaje v bowlingu, kde o výsledky příliš
nešlo, spíše o dobrý pocit ze hry a společně sportovní chvílle. Valná hromada v závěru roku bude každoročním zakončením
spolkového života v roce.
Další akce

První víkend ledna 2020 výšlap na Lysou horu.
Sobota 1. února 2020
- 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
Krmelínský zpravodaj – číslo 4/2019
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KLUB SENIORŮ
Mít místo kam se můžeme
vracet je Domov.
Mít někoho, kdo tě doma miluje
je Rodina.
Mít obojí je Dar.
Na nic nečekej, život utíká
rychleji než si myslíš.
Září
V září naše kroky vedly do technického
muzea, do Tatry Kopřivnice. Hned v přízemí
nás oslovila zajímavá expozice Dany a Emila Zátopkových. Právě těmto dvěma slavným sportovcům byla expozice věnována
a byla otevřena za účasti Dany Zátopkové
17. září 2005. Emil nás víc než 10 let udivoval svými výkony v běžeckých disciplínách.
Z výstavy jsme se dozvěděli, že startoval ve
všech světadílech a porážel jednoho sou-
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peře za druhým. Celkem 18 krát překonal
světové rekordy a 61 krát rekordy československé. Vystavené fotografie, medaile,
trofeje a plakety byly zajímavé.
Další část expozice mají legendární
čeští cestovatelé a nerozlučná dvojce Zikmund a Hanzelka, kteří se svou Tatrou projeli téměř celý svět. Knihy, fotografie a zápisky toho byly důkazem.
V další části muzea jsme si prohlédli
na 60 osobních a nákladních automobilů
všech etap výroby, modely, ale také trofeje
a dobové fotografie.
Pak jsme se přesunuli do městského
parku, kde se nachází Lašské muzeum
v Šustalově. Viděli jsme obsáhlé sbírky,
umělecké majoliky, keramiku, hliněné zboží, talíře, misky, šálky a džbány. Zdobená
majoliková kamna jsme obdivovali v různých částech vily.
Další zastávka byla v Uniparu, výrobně, prodejně a galerii svíček. Tady jsme si

nejen nakoupili, ale prošli celým procesem
výroby. Bylo to zajímavé už z toho důvodu,
že tyto výrobky jsou převážně dodávány
na zakázky do Dubaje. Krásně to tu vonělo
a svíčky byly vážně nádherné.
Pak jsme navštívili „Svět kamenů“, je to
velkoobchod s drahými kameny, křišťály,
acháty nebo ametysty. Také jsme si prohlédli a nakoupili náušnice, přívěsky, náramky, abychom své nejbližší obdarovali.
A jeli jsme dál, na Dolní Bečvu, kde nás
pozvali místní senioři. Přivítala nás předsedkyně Mgr. Ludmila Linhartová, která
nás pozvala na sportovní areál. Zahráli
jsme si hry, předali vzájemné zkušenosti
a pobavili se na nově vybudovaném krytém posezení a to vše za krásného slunečného počasí.

ŘÍJEN
Na čtvrteční posezení jsme si připravili
vinobraní s pohoštěním, povídání o víně
a písničky s harmonikami. Také jsme byli
pozvání na vinobraní do Paskova a jako
každý rok na Pokrmášovou do Kozlovic,
kde pozvání přijalo 8 členů.

LISTOPAD
Cena senior roku 2019 je již sedmý
projekt Sen Sen Nadace charty77. Dostali
jsme pozvání na slavnostní vyhlášení nejlepších Klubů. Celkem bylo 104 nominovaných. Patronát nad cenou Senior roku má
Simona Stašová, která nebyla přítomná,
ale úvodní slovo bylo z obrazovky. Slavnostním ceremoniálem provázela Tereza
Kostková a mezi vyhodnocením vystoupila
folková skupina Spirituál Kvintet. Odjížděli
jsme trochu zklamáni z celého průběhu,
ale byl to rozhodně nový zážitek.
Již 16. ročník pořádal Spolek pro organizování jarmarku řemesel, na který nás
přišla pozvat paní Ludmila Adámková. Většina našich členů se této akce zúčastňuje.
Prohlédli a nakoupili jsme si drobnosti, které tvořily děti ze základní školy.

50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLUBU
SENIORŮ
Na 50. výročí založení Klubu seniorů
jsme měli 132 přítomných. Přišli zástupci
všech pozvaných klubů a spolků, pozvání
přijala rovněž starostka obce, ředitel škoKrmelínský zpravodaj – číslo 4/2019
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ly a ředitelka školky. Měli jsme zamluvený
velký sál na Benátkách, nový majitel nám
ochotně ve všem vyšel vstříc, za což mnohokrát děkujeme. Poděkování patří také za
květinovou výzdobu stolů paní Mirce Pavlátkové. Na poslední chvíli bylo zrušeno
vystoupení z Klimkovic, proto děkujeme
pěvecké skupině Lašan, která ji zastoupila
a měla velký úspěch.

3. října ve věku 98 let paní Vlasta Krpcová
3. října ve věku 91 let pan Rudolf Strakoš,
bývalý bubeník klubu
5. října ve věku 71 let pan Josef Havránek
Odešli, ale v našich srdcích navždy zůstanou.

PROSINEC

V měsíci lednu připraví výbor Klubu seniorů výroční členskou schůzi, kde
zhodnotí výsledky celoroční práce. V měsíci únoru bude tradičně seniorský večírek
a v měsíci březnu oslavíme MDŽ s programem „V rodině velí a vládne muž“.
Stojíme na prahu starého roku. Členové
výboru Klubu seniorů přejí nejen svým členům, ale všem spoluobčanům spokojené
prožití svátků vánočních, radostnou rodinnou atmosféru a pevné zdraví do roku 2020.
Mějme se rádi, komunikujme a pomáhejme si navzájem.
Text a foto Hronová Svatava

5. prosince nás, jako každý rok, navštíví Mikuláš, čert a andílci, kteří nám rozdají
dárečky.
Závěr roku oslavíme 29. 12. s programem, pohoštěním a hudební skupinou
DUO STAR.

SMUTNÉ ROZLOUČENÍ
S NAŠIMI ČLENY
V měsíci srpnu zemřela ve věku 95 let
paní Šindlová Božena
23. září ve věku 79 let naše dlouholetá
členka výboru paní Jana Pchálková
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PŘIPRAVUJEME AKCE
NA ROK 2020

VČELAŘI
Včelaři v Krmelíně
Závěr roku v našem spolku patří tradičně bilancování a spolupráci při léčení včelích společenství. Příroda odpočívá nebo
by alespoň měla. Včelky jsou takovým
lakmusovým papírkem dění v přírodě, velmi citlivým na změny a pozorní včelaři čtou
v jejich chování jako ve slabikáři. Dobrému
včelaři neuniklo, že letošní dlouhé léto bez
deště a velmi teplý podzim byl pro mnohé občany příjemný, pro „občanky“ včelky
však znamenal velkou zátěž, vývoj nových
včeliček i v tomto podzimním teplém čase
znamenal vyšší únavu zimní generace
a zvýšenou aktivitu největšího nepřítele –
parazita kleštíka. Až jaro nám tedy ukáže,
jak dobře jsme včelky na zimu připravili.
V letošním roce, díky účelové dotaci obce, za kterou velmi děkujeme, mohl
být realizován nákup velkého pomocníka
včelaře. Jedná se o zařízení na efektivní
získávání vosku ze starých rámků s voštím.
Pomocí páry a odstředění tak můžeme elegantně a efektivně „vytavit“ staré rámky
a takto získaný čistý včelí vosk použit pro

výrobu nových stavebních základů – mezistěn. Zařízení je možné si vzájemně zapůjčit, naším cílem a podstatou pořízení
stroje je přispět k celkovému zdraví včel.
Laicky řečeno, častější obměnou plástů předcházíme šíření nákaz a pomáháme včelkám s úklidem jejich domácnosti
a za to nás odmění svojí pílí při opylování
i snůšce medu.
Tradičně s chladným počasím přichází
vyšší poptávka po medu, účinné lahodné
přírodní terapii proti nachlazení. Jako má
každý občan důvěru ve svého lékaře nebo
lékárníka, měl by mít i důvěru ve svého
včelaře. Nekupujte med v hypermarketech, oslovte raději včelaře ve svém okolí
a ochutnejte krmelínský med! Členové
našeho spolku Vám rádi vyjdou vstříc a pokud zrovna med nemají, rádi doporučí spolehlivý místní zdroj. Troufám si říct, že díky
zázemí spolku a poctivé pravidelné péči
o včely jsou místní včelaři velmi odpovědní a „krmelínský“ med tomu také odpovídá. Letos v Krmelíně (alespoň z mého pohledu) je k dispozici med z ovocný stromů
a akátu, lípy a ostružin, méně pak z javorů
a medovicový med z jehličnatých stromů.
Skladba snůšky medu je dána florou v okolí (cca 5 km) stanoviště včel a samozřejmě
velmi ovlivněna počasím v době snůšky.
Závěrem chci popřát Krmelákům sladké medové Vánoce na sněhu, včelkám
klidnou zimu bez výkyvů teplot a našim
členům hodně radosti z práce při pomáhání přírodnímu zázraku, jakým včelí společenstva bezesporu jsou. A úplně na závěr
výzva. Nebojte se začít včelařit, je to možné v každém věku. Objevíte nový rozměr
fungování přírody, adrenalin i porozumění, rádi Vám poradíme a pomůžeme.
Za včelařský spolek v Krmelíně
Text a foto: Ing. Jiří Černík
včelař a jednatel ZO v Krmelíně
Krmelínský zpravodaj – číslo 4/2019
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Z NAŠÍ FARNOSTI
VÁNOCE
„Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není“
(1 Jan 1,5).
V našich osobních dějinách se střídají
světlé i stinné chvíle, světlo i tma. Pokud
máme rádi Boha a lidi kolem sebe, putujeme ve světle, ale pokud se naše srdce uzavře a převládne v nás pýcha, lež a hledání
vlastních zájmů, pak se v nás a kolem nás
šíří tma.
„Lid, který chodí ve tmě, vidí veliké
světlo“ (Iz 9,1). Toto proroctví se nás stále
dotýká, zvláště slyšíme-li je o vánoční noci.
A není to jenom citová záležitost. Vyjadřuje
totiž naši skutečnost: jsme putujícím lidem
a kolem nás – a také v našem nitru – jsou
temnoty i světlo. A v této vánoční noci, kdy
temnota obestírá svět, obnovuje se událost, která nás uvádí v úžas a ohromuje: putující lidstvo spatřuje veliké světlo.
Křesťanské Vánoce jsou setkáním s tímto světlem, kterým je Bůh.
Ze slov papeže Františka

Vánoční přání otce Bohuslava
Ježíš Kristus přichází proto, aby prozářil
naše temnoty, aby nás osvobozoval od zla,
které máme v sobě, i od zla, které přichází zvenku. Aby posílil všechno, co je v nás
dobré. Aby potěšil všechny nešťastné a dal
jim novou naději. Aby nás vyvedl ze všech
špatných závislostí, do kterých jsme se dostali, a aby nám odpustil naše selhání. Ježíš
Kristus přišel, aby nás ujistil, že nás má Bůh
rád, že u něho neexistuje nikdo odstrčený,
osamocený, nemilovaný… A to je vlastně
důvod vánoční radosti.
Ať Bůh prozáří Vaše srdce.
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Rád bych vás i letos pozval na vánoční mše svaté a již XII. Vánoční benefiční
koncert, který se uskuteční v našem kostele 12. 1. 2020 v 15 hodin. V programu se
představí děti z mateřské a základní školy,
komorní kostelní sbor a scholička. Hlavními hosty budou varhanice Klára Böhmová,
populární jazzový hudebník, sopránsaxofonista Michal žáček a schola z Přívozu. Výtěžek koncertu bude věnován na splácení
dluhu Centra setkávání. Po ukončení programu jste všichni zváni na malé pohoštění do našeho domečku.
Otec Bohuslav Novák

Mše svaté v krmelínském
kostele sv. Jana a Pavla
o Vánocích 2019
24. 12. 2019 Štědrý večer
– Vigilie Slavnosti Narození
Páně
22:00 hod.
25. 12. 2019 Boží hod vánoční,
Slavnost Narození Páně 8:45 hod.
26. 12. 2019 2. svátek vánoční
– svátek sv. Štěpána
8:45 hod.
29. 12. 2019
Svátek Svaté Rodiny
8:45 hod.
31. 12. 2019 sv. Silvestra
15:00 hod.
1. 1. 2020 Nový rok – Slavnost Matky
Boží Panny Marie
8:45 hod.
5. 1. 2020 2. neděle
po Narození Páně
8:45 hod.
6. 1. 2020 Tři králové
- Slavnost Zjevení Páně 8:45 hod.
12. 1. 2020
Svátek Křtu Páně
8:45 hod.

Kdo je Michal Žáček
Samouk na soprán saxofon. Flétnista. Brzy po ukončení školy se stal jedním
z nejžádanějších saxofonistů ostravského regionu, kde působil se svou kapelou
Gizd Q a spolu s Borisem Urbánkem v seskupení TUTU. Pravidelně spolupracuje se
slovenským jazzovým bardem Peterem
Lipou, s legendárním Richardem Müllerem, pět let byl stálým členem bandu Jany
Kirschner a často spoluúčinkuje jako host
různých hudebních formací. Svou virtuozitou se jako fenomenální saxofonista a hráč

na dechové nástroje prosadil nejen v rodné České republice a na Slovensku, ale
i v USA, Mexiku, Německu nebo ve Francii.
Je vyhledávaným studiovým a koncertním
hudebníkem, členem Ostravského rozhlasového orchestru, od roku 2010 firemní
hráč Yamahy. Natáčel také scénickou hudbu do divadel a filmů.
Jeho jméno najdeme na více než třiceti
albech známých interpretů, kteří oceňují
jeho melodiku, výrazové charisma a pozitivní vibrace, kterými ovlivňuje své spoluhráče a publikum.
Krmelínský zpravodaj – číslo 4/2019
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Český zahrádkářský svaz
Přes tyto výše uvedené skutečností
jsme v podzimním období zorganizovali
a uskutečnili 2-denní výjezd do Popic na
Hustopečsku, kde jsme navštívili soukromé Vinařství Židek s prohlídkou vinohradů,
vinohradnické techniky a prohlídku nově
zbudovaných sklepů s moderní vinařskou
technologií a nezbytném koštem vyrobených vín. Zájezd byl uskutečněn zcela
v individuální režii účastníků, kteří nelitovali nákladů s tím spojených, pro velmi
zajímavý průběh tohoto výjezdu a nabytí
zcela nového pohledu na pěstování vinné
révy a z ní vyrobeného vína. Po zpáteční
cestě jsme navštívili město Slavkov u Brna
a památník napoleonské bitvy u Slávkova
Mohylu míru.
Členská schůze doplněná přednáškou
s vánoční tématikou a ukázkou vánočních
květinových dekorací, uzavřela letošní sezonu a my si jen můžeme přát aby ta příští
sezona byla pro zahrádkáře a příznivce příznivější než ta letošní.
Zpracoval Jaromír Havránek

Foto: Tomáš Staněk

Je konec roku, nejen zahrádkářům, ale
i ostatním příznivcům zahrádkářského řemesla hlavní sezona skončila. Nastává období jejího zhodnocení a hledání nových
námětů jak tu příští na základě i těch letošních poznatků vylepšit a prakticky využit.
Letošní rok byl poznamenán velmi horkým
a suchým létem, což vyžadovalo velmi intenzívní zálivku. Ovocnáři smutnili z nedostatku ovoce, což se nakonec projevilo rapidním poklesem zájmu o moštování a tím
i snížením příjmu do spolkové pokladny.
Spolkový život v podzimním období
byl částečně poznamenán zvýšenou pracovní aktivitou na údržbě naší budovy.
Ti, kteří procházejí ul. Na rybníčku si jistě
všimli nové fasády, která spolu s dalšími
údržbářskými pracemi, jako byla výměna
okna, nátěry všech kovových a dřevěných
konstrukcí, oprava střechy nad dřevěným
přístavkem, byla náročná jak z hlediska
finančního, tak z pohledu organizačního
a pracovního nasazení. Díky úsilí několika
jedinců, kteří veškeré výpomocné a servisní práce prováděcím firmám zajišťovali na
úkor svého volného času, se podařilo veškeré naplánované akce dotáhnout do konce. Hlavním sponzorem těchto oprav byla
dotace OU Krmelín, bez níž bychom tyto
opravy nebyli schopní realizovat. Výbor ZO
děkuje všem, kteří se na těchto činnostech
podíleli.
Moštování ovoce, jak jsem se zmínil již
v úvodu článku bylo z titulu zmíněného
nedostatku bezproblémové, bohužel na
úkor velmi nízkých tržeb, takže pro příští
rok musíme pracovat s velmi omezeným
rozpočtem. Jak se říká, není každý rok posvícení, a tak věřme, že příští rok nám to
vynahradí.
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BEZPEČNOST V OBCI
Každému z nás se již určitě stalo, že mu
ve schránce přistál nechtěný leták nebo inzerát. Někteří se proti tomu brání nálepkou
„Nevhazovat letáky“, ale ta ne vždy funguje. Které letáky ale můžeme považovat za
důvěryhodné a které ne?
Jedněmi z letáků, na které bychom si
měli dávat pozor, jsou inzeráty poptávající
pozemek či nemovitost. Setkáme se s nimi
dost často a někdy jsou dokonce i vylepeny na zastávkách nebo na sloupech. Text
na letáčku zní často nějak takto: „Velmi se
mi líbí tato lokalita a rád bych zde koupil
pozemek nebo nemovitost. Prosím ne
RK (realitní kancelář). Ozvěte se na telefon…, rád odměním jakýkoliv tip, zavolám
zpět. apod.“ Poptávajícími ale často nejsou
lidé hledající nový domov, ale právě překupníci, kteří doufají, že narazí na někoho
v nouzi nebo že neznáte pravou cenu vaší
nemovitosti, koupí ji od vás levně za účelem spekulace a draze ji prodají dál.
Řekněme si tedy několik znaků, jak
takové letáky odhalit. Prvním znakem je
podpis. Takové letáky bývají často bez
podpisu nebo jen s křestním jménem a telefonem je to první známka nedůvěryhodnosti. Pokud z letáku neznáte firmu nebo
jméno, tedy konkrétní kontaktní údaje, nemůžete vědět, s kým máte tu čest. Dotyčný
na lístek napíše pouze své telefonní číslo,
na které když zavoláte, začne vás otravovat
dalšími a dalšími telefonáty, protože ví, že
máte co nabídnout a např. případný prodej
zvažujete. Dalším znakem je grafika, text
poptávky bývá napsán „ručně“ (viz foto)
pro navození osobnějšího přístupu. Opak
je ale pravdou. Jeden letáček se možná
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ručně napíše, ale následně je vytištěn
v profesionální tiskárně v nákladu několika
desítek tisíc kusů a pravidelně rozeslán po
celém kraji. (Mám osobní zkušenost z denního provozu ofsetové tiskárny).
Jaké nebezpečí nám tedy hrozí a jak se
mu vyvarovat? Když nejste dostatečně informovaní, mohou kupující váš pozemek,
nemovitost podcenit. Nejde ale jen o peníze, vystavujete se riziku, že na prodaném
pozemku vznikne oproti slibům kupujícího něco, co jste absolutně nečekali. Uteče
pár měsíců a nemovitost nebo pozemek
může několikrát změnit majitele. Takže co
dělat s pozemkem nebo nemovitostí, když
uvažujete o prodeji? Platí nejjednodušší
a lety prověřené pro všechny strany výhodné pravidlo. Tak jako se to dělalo kdysi,
byste měli první oslovit nejbližší sousedy,
které znáte a víte co od nich můžete čekat.
Oslovit je, zdali si např. ten svůj pozemek
nechtějí rozšířit nebo investovat do nemovitosti pro své děti. Pozemek nebo nemovitost tak zůstane v rukou vám dobře známých lidí a riziko, že vás nemile překvapí
nebo rozzlobí noví sousedi, bude o hodně
nižší.
Dalšími nebezpečnými letáky a inzeráty, se kterými se v poslední době setkáváme čím dál častěji, jsou zdánlivě výhodné
nabídky elektřiny a plynu. Málokdo z nás
ale ví, jaká je přiměřená cena za tyto energie. Překupníci s energiemi často těží z neznalosti občanů, kteří byli zvyklí léta pouze
na jednoho dodavatele (ČEZ, RWE…) a výběru dodavatele nebo hodnocení cenové
nabídky nevěnují pravidelně pozornost.
Pokud zvažujete nového dodavatele ener-

illustrační foto

gií, srovnejte si nejprve několik konkurenčních nabídek. Výhodné jsou krátkodobé aukce na cenu energie. Společností,
které aukce pořádají, je mnoho, přihlásit
do aukce se může každý, kdo není vázán
smlouvou na dobu určitou. Zjistěte si, do
kdy máte smlouvu na dodávku elektřiny
příp. plynu a přihlaste se do aukce, ušetřit
můžete desítky procent. Aukční společnosti osloví většinu dodavatelů a formou
aukce vysoutěží sdruženou poptávkou
nejlepší cenu na určité období 1-2 roky.
Poté Vás osloví a v případě Vašeho zájmu
aukci opakují. Také byste si měli řádně prostudovat obchodní podmínky a vyžadovat
jednoduché transparentní vyúčtování. Pokud vám nebude něco jasné, vždy je lepší
vyhledat odbornou pomoc nebo zkušeného souseda. (Jen pro info: jedna z ověřených asi ne nejlepších nabídek: silová elektřina VT + NT sjednocený tarif po celých
24 hodin a cena 1.30 Kč / MWh bez DPH,
plyn 600 Kč / MWh bez DPH, s garancí na
rok a 3měsíční výpovědní lhůtou, a jak to
máte vy?)
Nejdůležitější je tedy vše si pořádně
ověřit, získat potřebné informace, popří-

padě se poradit s odborníky. Někdy vás
nedůkladné přečtení nabídky a neinformovanost může stát tisíce korun.
Ing. Jiří Černík, Barbora Černíková

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ
- čištění koberců
a sedacích souprav
- půjčování stroje
karcher
- mytí oken
MOBIL. 1 – 606 363 300
MOBIL. 2 – 731 490 561
Krmelínský zpravodaj – číslo 4/2019
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Bojujeme s černými odběry pitné vody
a nelegálním vypouštěním odpadní vody!
Nové technologie a technická zařízení umožňují SmVaK Ostrava účinněji
bojovat s podvodníky
Ostrava, 13. 9. 2019 - Černé odběry

elektřiny nebo pitné vody stejně jako
nelegální napojení na kanalizační síť
není problémem pouze rozvojových
zemí, s nimiž se toto téma obvykle spojuje. Nelegální napojování na vodovodní nebo kanalizační síť, stejně jako
snaha najít cestu, jak obejít monitoring
skutečné spotřeby vody, se týkají i naší
země a lokalit, kde provozuje vodovodní nebo kanalizační síť SmVaK Ostrava.
Je třeba zdůraznit to, že podvodníci se
vystavují riziku významného finančního postihu. Technika pro odhalování
nelegálního chování se rychle vyvíjí
a ulehčuje provozovatelům vodárenských zařízení práci při odhalování
přestupků.

Co to je neoprávněný odběr
a jaké jsou sankce?
„Podle Zákona o vodovodech a kanalizacích je nelegální odběr definován jako
odběr z vodovodu před vodoměrem, odběr
bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní, přes vodoměr,
který v důsledku zásahu odběratele odběr
nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo přes
vodoměr, který odběratel nedostatečně
ochránil před poškozením,“ vysvětluje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Pokud dojde k neoprávněnému odebrání vody z vodovodu, vystavuje se dle
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výše zmiňovaného zákona za tento přestupek fyzická osoba možnosti udělení
pokuty až do výše 50 tisíc korun ze strany vodoprávního úřadu. Do stejné výše
může vystoupat také pokuta pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.
„Pokud je napojení na zařízení vodovodů
nebo kanalizací provedeno bez souhlasu
vlastníka nebo provozovatele, může dojít
ke spáchání dalšího přestupku, a to tím,
že fyzická osoba nebo právnická či podnikající fyzická osoba neoprávněně manipulují se zařízením. Jde tedy o další přestupek, který může být penalizován také
do výše 50 tisíc korun. Byl-li delikt spáchán
opakovaně, může postih dosáhnout až
dvojnásobku horní hranice a vyšplhat
se až k sto tisícům korun,“ dodává Koníř.
Zmiňovaný zákon také umožňuje provozovateli vodárenské infrastruktury přerušit
nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než pro to
pomine důvod, který udává legislativa.
To vše samozřejmě není pro odběratele, který se pokouší o podvod, zadarmo.
Jak přerušení dodávky, tak její obnovení
představuje významný finanční náklad.
Nelegální odběry pitné vody je možné rozdělit do dvou skupin. „V prvním případě jde
o nezákonný odběr pitné vody přímo z vodovodní sítě z hydrantu, druhou skupinou jsou
nelegální odběry před vodoměrem,“ upřesňuje Koníř.

Jak jsou černé odběry
zjišťovány?
I v tak konzervativním oboru, jakým
je vodárenství, jde pokrok ve využívání
moderních technologií v oblasti teleko-

munikací, přenosu dat a kamerové techniky velmi rychle dopředu. Platí to také
pro společnost SmVaK Ostrava, která
v letošním roce nasadila vysoce sofistikovaný systém monitoru úniků. „24 hodin
denně 365 dní v roce vyhodnocuje nástroj
anomálie ve vodovodní síti. V systému je
analyzováno obrovské množství dat z 842
distriktů, na které jsme naši síť rozdělili.
Díky zmenšení sledovaných oblastí jsme
proto schopni rychle a velice přesně lokalizovat jak úniky, které mohou souviset s havárií nebo jinou mimořádnou skutečností,
ale také ty, které mohou být důsledkem
neoprávněných odběrů,“ říká generální
ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
Možností je ale více. Například odběry z hydrantů zachytí monitorovací systém SmVaK Ostrava. V případě, že jsou
vyhodnoceny jako podezřelé, nezvyklé
nebo anomální vyjíždí pohotovostní
technici do terénu situaci prověřit. „ Často
se jedná o cvičení dobrovolných hasičů, kteří
tuto skutečnost zapomněli nahlásit a neměli
uzavřenou smlouvu, ale setkáváme se také
s případy, kdy si lidé chtějí načerno naplnit bazén pomocí hadice z hydrantu. V souvislosti
s tím, jak se problematiky sucha stává
důležitým tématem společenské, politické
nebo mediální agendy, si navíc občané více
všímají popisovaných odběrů a dalších netypických situací. Dostáváme od nich pak
upozornění na tuto nelegální činnost. Tyto
podněty prověřujeme a v případě, že se prokážou jako oprávněné, tak je sankcionujeme, jak nám umožňuje legislativa,“ popisuje
Pšenička.
Nelegální odběry u vodovodních přípojek jsou odhalovány také pomocí kamerové techniky. SmVaK Ostrava v letošním
roce zakoupily novou kameru, která je
schopna projít i potrubím velmi malého
průměru. Její pomocí je možné zdokumentovat nelegální odbočku pro odběr

pitné vody před vodoměrem. „Existují i další možnosti, jak na nelegální odběry přijít. Ty
si necháme jako naše interní know how, abychom podvodníkům jejich situaci nezlehčovali a nedávali jim možnost, aby se poučili,“
dodává Milan Koníř.

Odvádějme odpadní vody
legálně
Popisovaná problematika se stejně
jako dodávek pitné vody týká také neoprávněného vypouštění odpadních vod do
kanalizace pro veřejnou potřebu. „Legislativa specifikuje, že může jít o neoprávněné
vypouštění v případě, kdy nebyla uzavřena
písemná smlouva o odvádění odpadních
vod, případně jsou odpadní vody vypouštěny v rozporu s ní. Nelegální je také vypouštění odpadní vody v rozporu s podmínkami,
které udává kanalizační řád. Odpadní vodu
Krmelínský zpravodaj – číslo 4/2019
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není možné vypouštět ani přes měřicí zařízení neschválené provozovatelem, nebo
přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypouštěných vod
nezaznamenává, nebo zaznamenává menší množství než skutečné,“ vysvětluje ředitel kanalizaci SmVaK Ostrava Jan Tlolka.
Příkladem podle něj může být vypouštění závadných látek do kanalizace, které
zmiňovaný řád zakazuje, používání drtičů
kuchyňského odpadu nebo vypouštění
dešťových vod do splaškové kanalizace.
„Při neoprávněném vypouštění se fyzická osoba jako odběratel dopouští přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 100 000 korun. Právnická
osoba a podnikající osoba jako odběratel se dopouští správního deliktu, za který mu může být uložena pokuta až do
výše 100 000 korun,“ konkretizuje Tlolka.
Stejně jako v případě pitné vody existují
i v případě nelegálního odvádění vody odpadní způsoby, jak tuto skutečnost odhalit.
„Kanalizace například kontrolujeme speciální kamerou. Kontroly probíhají také během
rekonstrukcí kanalizační sítě. Další technické
nástroje, jak dokážeme nelegální vypouštění
efektivně odhalit, bych si raději nechal pro
sebe, abychom situaci případným podvodníkům neulehčovali,“ uzavírá Jan Tlolka.

Mrazy jsou tady!
Zabezpečme vodoměry
před poškozením!
Výměna poničeného vodoměru se
odběratelům prodraží. Buďme odpovědní hned od prvních dnů, kdy dorazily mrazy!
Ostrava 5. 12. 2019 – Na konci podzimu, na začátku zimy a v jejím průběhu
je kromě pečlivého zazimování zahrady
a domu nutné se zaměřit také na to, jak

52

Krmelínský zpravodaj – číslo 4/2019

zajistit před mrazem domovní vodoměr,
aby nedošlo k jeho poškození. Tím, že
tyto záležitosti nepodceníme, se vyhneme nepříjemným situacím, které mohou
mít kromě našeho pohodlí nepříjemný
dopad také na naši peněženku.
Co je nutné s ohledem na zabezpečení
vodoměrů podniknout, do značné míry závisí na tom, kde je dané zařízení umístěno.
„Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního
prostoru. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout,
je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací.
Použít je možné například polystyren nebo
minerální izolační vatu – ne ale skelnou,“
vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů
společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř
domu, chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, je žádoucí zabránit vystavení vnitřní
instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější tepelnou izolací. Je nezbytné prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch
pronikat k vodoměru například sklepním
oknem. Teplota v daném prostoru se musí
dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je vhodné
obalit izolačním materiálem. „Právě chaty
a chalupy, které nejsou v průběhu zimy obývané, jsou velmi často místem, kde dojde
k nepříjemným situacím. Vodoměr zamrzne,
dojde k jeho poničení, ale důsledky v podobě
vytopeného prostoru se projeví až poté, kdy
mráz povolí,“ říká Bouda.
„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 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. Odběratelé totiž odpovídají za jeho zabezpečení.
Škodná částka se pak odvíjí od aktuální
prodejní ceny daného typu vodoměru
a času potřebného pro jeho montáž. Průměrně může jít zhruba o 2 000 korun.
Před zamrznutím je nutné chránit také vo-

dovodní přípojku. Základním faktorem je
to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná
hloubka, kdy se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných
plochách až 150 centimetrů. Kritickým
místem jsou zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím
(například přechody vodních toků) nebo
souběhy s potrubím dešťových kanalizací.
Kontakt: Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
tel. 725 500 509,
e-mail: marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava, a. s., 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
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Foto: MUDr. Jozef Chmelo
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LET
CANISTERAPIE
LET
PODANÝCH
RUKOU

www.podaneruce.eu
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Znovu se přiblížil
konec roku. Děkujeme obci Krmelín
za přízeň a podporu
a dovolujeme si Vám
všem za organizaci
Podané ruce – osobní
asistence popřát klidný a příjemný konec
roku 2019, krásné
Vánoce a vše dobré
v roce 2020. Jak je
vidět z našeho PF,
čekají nás v příštím
roce oslavy 20. výročí
založení Podaných rukou a služby canisterapie. Věříme, že obě
služby – canisterapie
i osobní asistence
jsou velikým přínosem pro lidi, kteří
jich využívají a určitě tomu tak bude
i v roce 2020…
foto: Jiří Bednář

603 272 663, 603 156 530, 732 590 967

INFORMACE NA TELEFONU

NAJDETE NÁS:
Nová Bìlá, Mitrovická 90/331

V OBDOBÍ OD 1. LISTOPADU DO 28. ÚNORA
SLEVA 20% NA PØEDSEZÓNNÍ A POSEZÓNNÍ SERVIS

SERVIS ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKY VŠECH ZNAÈEK
BROUŠENÍ ØETÌZÙ PIL A NOŽÙ SEKAÈEK

NÁVRH A REALIZACE ZAVLAŽOVÁNÍ

POSOUZENÍ A DOPORUÈENÍ VHODNÉHO
TYPU ROBOTICKÉ SEKAÈKY PØÍMO
NA VAŠEM POZEMKU ZCELA ZDARMA

PRODEJ ROBOTICKÝCH SEKAÈEK VÈETNÌ INSTALACE

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE VÝROBKÙ
HUSQVARNA, GARDENA A AL-KO

ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA

Kominictví
Radovan Polakovič

IČO 74447971, mobil 605 37 97 99

• Kontrola spalinových cest 330 Kč
• Frézování a vložkování komínů
• Čištění komínů a kouřovodu
• Veškeré kominické práce

Akce v obci Krmelín
(prosinec 2019 - březen 2020)
Vánoční show na Benátkách
25. 12. 2019

Tříkrálová sbírka se uskuteční
v Krmelíně o víkendu
4. a 5. 1. 2020

XII. Benefiční koncert v kostele
sv. Jana a Pavla
12. 1. 2020

Sportovní ples v hale TJ Sokol
25. 1. 2020

Hasičský ples v hale TJ Sokol
1. 2. 2020

