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Slovo starostky

Vážení občané,
V minulém zpravodaji jsem hodnoti-

la, co se povedlo a nepovedlo, ještě jsme 
neměli konečné informace o schválených 
projektech, ale nyní, s blížícím se koncem 
roku mohu konstatovat:

Co se podařilo dotáhnout do 
konce:
•	 Chodník Staroveská I/58
•	 Chodník U Paleska
•	 Kompletní rekonstrukce zdravotního 

střediska
•	 Hřbitovní zeď s kolumbáriem s dotací 

MMR
•	 Oprava chodníku před hřbitovní zdí
•	 Napojení márnice na elektřinu
•	 Umístění solárního osvětlení parkoviště 

hřbitov a u popelnic, osvětlení herních 
prvků u školy

•	 Workoutové hřiště U Paleska a nové 
herní prvky u školy a před Obecním 
úřadem s dotací MMR

•	 Sběrné místo na ulici Zahradnické– 
v rámci dotace SFŽP dokončen plot 
a dodány 2 nové kontejnery na biood-
pad, 2 na velkoobjem, 1 na kovy, 2 na 
papír a 1 na oleje.

Co je před zahájením stavby
•	 Chodník Paskovská – stavební povolení, 

na jaře začínáme se stavbou
•	 Ulice Luční - stavební povolení, opět na 

jaře začínáme se stavbou
•	 Pumptrackové hřiště – vybrána realizač-

ní firma, s realizací ale musíme počkat 
na schválení územního plánu, přidělena 
dotace

Projektová 
činnost, 
která 
pokračuje:
•	 Chodníky 

v obci Benát-
ská, Školní, 
Světlovská

•	 Náves

Projekty, 
které jsou 
pozastaveny 
nebo zrušeny:
•	 Chodník ulice Školní/Kostelní - stá-

le nemáme vyjádření odboru dopravy 
Moravskoslezského kraje, které posu-
zuje zamítavé stanovisko obyvatel ulice 
Kostelní, že nechtějí, aby chodník vedl 
kolem jejich domů. Po posouzení se vše 
opět vrací na odbor dopravy ve Frýdku 
Místku, který rozhodne, zda námitky 
občanů byly oprávněné. Zatím se nám 
stavba tohoto chodníku jen prodražuje, 
vlivem rostoucích cen materiálu a i pra-
cí. V roce 2021 se dal postavit za 3 mil. 
a nyní se cena šplhá nad 4,5 mil. Kč. Je 
to škoda, neboť propojení chodníku od 
školy ke kostelu, ke hřbitovu na Staro-
veskou až na Proskovickou ulici, by jistě 
řada z nás uvítala.

•	 Projekt Nová školní družina. Na zákla-
dě požadavků školy byla vypracována 
studie, kterou jsme vám představili v mi-
nulém zpravodaji, proti této studii se 
ohradili obyvatelé tří rodinných domů, 
které stojí kolem školního pozemku, na 
němž měla družina stát. Na posledním 
zastupitelstvu obce proběhla velká dis-
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kuze jak dál a projekt nové družiny byl 
zrušen. Z mého pohledu je to mrhání již 
vynaložených prostředků, času, oddále-
ní vytvoření nového prostředí pro děti, 
jež tráví čas v nevyhovujících prostorách, 
ale rozhodnutí respektuji. Více v příspěv-
ku Ing. Tomáše Jalůvky

•	 Řešení dopravní situace na ulici Za-
hradnické – po více jak půl roce roz-
hodování na dopravním odboru ve FM 
byla žádost s navrženou dopravní studií 
zamítnuta, nyní hledáme řešení, jak situ-
aci v nepřehledné zatáčce u Šindlerova 
dvoru vyřešit a proč nebylo žádosti vy-
hověno, přestože proběhly konzultace 
s Policií, která návrh podpořila

Provedení větších oprav za 
poslední čtvrtletí
•	 Ostrůvek u hřbitova
•	 Ostrůvek u parkoviště Na Světlově

•	 Opravena lávka u čističky Na Světlově
•	 Opravy výtluků v obci 

Oprava poklopu a vybudování nové 
dešťové vpusti na ulici Fojstká, 
Havarijní oprava balkonu Obecní dům
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•	 ČOV a kanalizace – servis dmychadel, 
monitoring potrubí, čištění kanalizační 
sítě, kouřové zkoušky

•	 A spoustu dalších menších.
•	 Dále bylo zakoupeno nové vánoční 

osvětlení – vločky 20 ks na sloupy veřej-
ného osvětlení

•	 Proběhlo podzimní letecké snímkování
•	 Poslední velká investice je zakoupení 

nového traktoru na zimní údržbu chod-
níků.

Finanční prostředky obce
I přes vynaložené prostředky na inves-

tice, opravy a chod obce, se nám díky zís-
kaným dotacím a výhodných vkladů ke zú-
ročení finančních prostředků, daří udržet 
si nadstandardní úspory na účtech. Přesto 
hodnota peněz klesá díky vysoké inflaci 
posledních měsíců.

Kotlíkové dotace obce Krmelín
Došlo k prodloužení Programu Kotlíko-

vých dotací ve výši 7 500 Kč 3. výzva do 
30. 11. 2022. Obec přispěla v roce 2020 

částkou 82 500 Kč 11 zájemcům, v roce 
2021 částkou 75 000 Kč 10 zájemcům.

Znamená to, že i další výměny kotlů bu-
dou obcí podpořeny, a to i ve čtvrté vlně 
kotlíkových dotací, které vyhlásil Morav-
skoslezský kraj.

Proto vyzývám všechny, kteří ještě ne-
využili možnosti vyměnit starý neekolo-
gický kotel za nový, aby toho využili. Při-
pomínám, že v roce 2022 bude zakázáno 
používání kotlů I a II kategorie. Pokud po-
třebujete poradit, obraťte se na nás.

Veřejné projednání územního 
plánu

Proběhlo 6. 12. 2021 – sešlo se zde po-
měrně dost občanů se svými připomínka-
mi, se kterými se opět musí odbor územní-
ho plánování vypořádat, poté se rozhodne, 
zda jim bude vyhověno, nebo nikoliv.

Odpadové hospodářství
V novém roce nás všechny čeká velká 

změna, a to na základě nového odpado-
vého zákona, který je již platný od 1. ledna 
letošního roku. Zákonodárci si pro nás při-
pravili balíček opatření, jež budeme mu-
set začít plnit. Zastupitelstvo obce schvá-
lilo novou Obecně závaznou vyhlášku 
č. 4/2021. Více se dočtete v článku věnova-
ném speciálně odpadům.

Sami vidíte, že jsme nezaháleli a snad se 
podaří dotáhnout i to ostatní co nejdříve.

Rok 2021 byl velmi náročný, byli jsme 
ochromeni několika vlnami pandemie, 
vládní opatření nám dokonce uzavřela 
hranice okresu, kdy Krmelín hlídala Policie 
s vojáky. Přesto, na rozdíl od jiných úřadů, 
jsme museli fungovat. Proto bych chtěla 
poděkovat zaměstnancům obce, za jejich 
obětavou práci, kterou dělají srdcem, vždy 
ochotni poskytnout pomoc občanům. To 
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platí jak pro administrativní pracovníky, 
tak pro ty, kteří se starají o pořádek v obci. 
Poděkovat chci také Radě obce, která se 
podílí na rozhodování o dění v obci a v ne-
poslední řadě i všem zastupitelům.

I když se letos nekonaly, až na pár výji-
mek žádné spolkové akce, činnost obec-
ních spolků se ale nezastavila. Proto mu-
sím poděkovat i jejich zástupcům, kteří ve 
svém volném čase bez nároku na honorář, 
připravují zázemí pro jejich činnost.

Před námi jsou svátky plné pohody, 
lásky a rozzářených dětských očí, když 
pod stromečkem najdou vysněný dárek. 
Nezapomeňte však prosím i na své blízké, 
rodiče, prarodiče, přátele, kteří jsou během 
roku většinou sami, věnujete jim vlídné 
slovo, které někdy potěší více než hmotný 
dárek.

Začátek adventu nám po dlouhých le-
tech přinesl nadílku sněhu, která nám na-
vodila krásnou adventní atmosféru. Snad 
nám vydrží i na Vánoce, užijte si krásné 
svátky a odpočinek v rodinném nebo přá-

telském kruhu.
Do nového roku 2022 Vám přeji hlav-

ně pevné zdraví, ať se Vám splní všechna 
přání. Nezapomeňte, že výjimečné dny si 
tvoříme sami.

Vaše starostka Yveta Kovalčíková

Potraviny Světlov se na vás těší 
i v novém roce 2022
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Vážení spoluobčané,
v souladu s účinností nového zákona 

o odpadech jsme přistoupili ke změně sys-
tému plateb za likvidaci odpadu v obci. Od 
ledna roku 2022 zavedla obec nový místní 
poplatek za odkládání komunálního odpa-
du z nemovité věci dle kapacity soustřeďo-
vacích prostředků – tj. nádob, které máte 
přistaveny u svých domů (nádoby 80 litrů 
nebo 120 litrů). Obecně závazná vyhláška 
č. 4/2021 je zveřejněna na úřední desce 
Obecního úřadu Krmelín nebo v elektro-
nické podobě na webových stránkách 
obce: Úřední deska - Obecně závazná vy-
hláška obce Krmelín č. 4/2021 - Oficiální 
stránky Obce Krmelín (krmelin.cz)

Nový systém je podobný tomu, kte-
rý máme nastavený již několik let, vyjma 
splatnosti poplatku. Jelikož poplatek 
bude vypočítán dle skutečně objedna-
né kapacity popelových nádob, je splat-
nost poplatku zvolena na dvě dílčí obdo-
bí - od 01. 01. do 31. 05. 2022 - splatnost 
ke dni 15. 06. 2022, a za období 01. 06. až 
31. 12. 2022 je poplatek splatný v době od 
01.012023 do 15. 01. 2023. V souvislosti 
s jeho zavedením je však nutno obecnímu 
úřadu údaje plátců poplatku nově ohlásit. 

Vzhledem k tomu, že se tato povinnost týká 
asi 750 domů, budou vlastníci nemovitostí 
seznámeni s přesnými informacemi adres-
ně nejpozději v průběhu ledna 2022. Na 
webových stránkách jsou některé podstat-
né informace zveřejněny již nyní (obecně 
závazná vyhláška č. 4/2021, harmonogram 
svozu odpadů, varianty nádob a četnost 
svozu, propočet výše poplatků). S přecho-
dem na nový systém žádáme všechny, aby 
nehradili poplatky za svoz odpadu dříve 
než začátkem června příštího roku.

Systém svozu biologicky rozložitelné-
ho odpadu z hnědých nádob, který využí-
vá přibližně třetina obyvatel obce, přejde 
od nového roku na základě individuálních 
smluv zcela do kompetence svozové firmy 
OZO Ostrava, s. r. o. Smlouvy vč. potřeb-
ných informací budou uživatelům doruče-
ny adresně na počátku příštího roku.

Poplatek za litr odpadu je stanoven 
z nákladů obce na vývoz nádob od oby-
vatel. Podstatnou část nákladů, které obec 
platí, tvoří poplatek za ukládání směsného 
odpadu na skládku. Zatímco v roce 2020 
byl poplatek (skládkovné) 500 Kč/t, do 
roku 2030 tento poplatek postupně vzros-
te až na cca 1850 Kč/t.

Informace k poplatku za směsný 
komunální odpad
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Tyto ceny budou platit v případě, že vyprodukujeme v dalších 
letech stále stejné množství směsného odpadu na jednoho 
obyvatele za rok (viz tabulka).

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Předpoklad 
poplatku Kč 500 527 560 652 760 838 925 1020 1100 1850

V případě, že budeme důsledně třídit a snižovat množství směsného odpadu dle tabul-
ky z 200/kg na obyvatele za rok až na 120 kg na obyvatele (viz tabulka) zůstane nám 
cena 500 Kč/tunu – to znamená, že se nám poplatek nebude z titulu skládkovné-
ho zvyšovat

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Množství odpadu 
na obyvatele v tunách 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

Dostaneme-li se však jako obec v jednotlivých letech nad stanovený výše uvedený limit, 
cena za ukládání 1 tuny na skládku bude stoupat v letech (viz tabulka)

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Poplatek Kč 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850

Je tedy velmi důležité, nechceme-li, aby 
se i nám poplatek za likvidaci odpadu ne-
úměrně zvyšoval, důsledně třídit odpad 
tak, aby ho v naší domovní nádobě bylo 
co nejméně = aby naše nádoba vážila co 
nejméně. Aby se na skládku za celou obec 
vyvážela co nejmenší hmotnost odpadu 
v tunách a co nejvíce odpadu se vytřídi-
lo. Neznamená to však, že budeme mís-
to důsledného třídění odpad likvidovat 
doma v kamnech anebo vyvážet za obec 
do příkopek a remízků. Obec je připravena 
reagovat na zvýšené třídění přidáním ná-
dob na separovaný odpad v jednotlivých 

„hnízdech“, rozšířit kapacitu i otevírací 
dobu sběrného místa v areálu na ulici Za-
hradnické. Začátkem příštího roku budete 
seznámeni i s možnostmi odkládání a sbě-
ru velkoobjemového odpadu.

Věříme, že systém místního poplatku za 
odkládání odpadu dle vyprodukovaného 
množství bude pro vás motivační, že bu-
dete i nadále zodpovědně třídit, aby se 
nám nezvyšovala hmotnost směsného od-
padu, a hned v příštím roce jsme nemuseli 
přistoupit ke zvýšení místního poplatku.

Děkujeme za pochopení.
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Třídění komunálního odpadu
•	 Komunální odpad se třídí na složky:
•	 Biologické odpady rostlinného původu
•	 Papír
•	 Plasty včetně PET láhví a nápojových 

kartonů
•	 Sklo
•	 Kovy
•	 Nebezpečný odpad
•	 Objemný odpad
•	 Textil
•	 Směsný komunální odpad
•	 Jedlé tuky a oleje
•	 Směsným komunálním odpadem se 

rozumí zbylý komunální odpad po sta-
noveném vytřídění podle odstavce 1) 
písm. a), b), c), d), e), f), g) h) a j).

Shromažďování tříděného 
odpadu

Tříděný odpad je shromažďován do 
zvláštních sběrných nádob.

Zvláštní sběrné nádoby na složky dle 
článku 2, odst. 1, písm. b), c), d) a h) jsou 
umístěny:
•	 naproti sběrného místa na ulici Zahrad-

nická, č. p. 375, parc. č. 842/3
•	 na ploše u výjezdu z ulice Stará cesta na 

silnici II/486, parc. č. 1047/26
•	 na parkovišti u silnice I/58, Světlov, poze-

mek parc. č. 1047/43

•	 v křižovatce ulic Paskovská a Záhumen-
ní, parc. č. 950/3

•	 v křižovatce ulic Záhumenní a Vodáren-
ská, parc. č. 926/1

•	 u budovy střediska chovatelů, Brušper-
ská č. p. 106

•	
Zvláštní sběrné nádoby podle 
písm. a) jsou umístěny:

individuálně u rodinných domů
1 kus kontejneru je umístěn u bývalé 

autolakovny na ulici Zahradnická, č. p. 375, 
p. č. 842/3

Zvláštní sběrná nádoba podle 
písm. e) je umístěna:

u bývalé autolakovny na ulici Zahrad-
nická, č. p. 375 – po dohodě s pracovníky 
obecního úřadu

Zvláštní sběrné nádoby podle 
písm. j) jsou umístěny:
•	 naproti sběrného místa na ulici Zahrad-

nická u č. p. 375, parc. č. 789
•	 na ploše u výjezdu z ulice Stará cesta na 

silnici II/486, parc. č. 1047/26
•	 na parkovišti u silnice I/58, Světlov, poze-

mek parc. č. 1047/43
•	 na ploše vedle střediska Svazu chovatelů 

na ulici Brušperské č. p. 106.

Informace obce o systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování

komunálního odpadu
a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Krmelín
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Zvláštní sběrné nádoby jsou 
barevně odlišeny a označeny 
příslušnými nápisy
•	 biologické odpady – barva hnědá, s vý-

jimkou kontejneru u bývalé autolakovny
•	 papír – barva modrá
•	 plasty, PET láhve, nápojové kartony – 

barva žlutá
•	 sklo – barva zelená
•	 kovy – kontejner
•	 jedlé tuky a oleje – barva zelená.

Do zvláštních sběrných nádob je zaká-
záno ukládat jiné složky komunálních od-
padů, než pro které jsou určeny.

Sběr a svoz nebezpečných 
odpadů

Sběr a svoz nebezpečných odpadů je 
zajišťován dvakrát ročně Obecním úřadem 
Krmelín jejich odebíráním na předem vy-
hlášených přechodných stanovištích pří-
mo do zvláštních sběrných nádob k tomu-
to sběru určených. Informace o sběru jsou 
zveřejňovány na úřední desce obecního 
úřadu, v obecním zpravodaji, v místním 
rozhlase a na internetu.

Shromažďování nebezpečných odpadů 
podléhá požadavkům stanoveným v člán-
ku 2, odst. 4.

Sběr a svoz objemného odpadu
Objemný odpad je takový odpad, který 

vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 
umístěn do sběrných nádob. Objemným 
odpadem nejsou pneumatiky.

Sběr objemného odpadu je zajišťován 
obecním úřadem celoročně jeho odebrá-
ním do zvláštních sběrných nádob, k to-
muto účelu určených, umístěných v areálu 
sběrného místa, ulice Zahradnická, Krme-
lín, u objektu č. p. 375. Informace o provoz-
ní době sběrného místa jsou zveřejněny na 
úřední desce obecního úřadu, v obecním 

zpravodaji, v místním rozhlase a na inter-
netu.

Shromažďování objemného odpadu 
podléhá požadavkům stanoveným v člán-
ku 2, odst. 4.

Shromažďování směsného 
komunálního odpadu

Směsný komunální odpad se shromaž-
ďuje do sběrných nádob. Pro účely této 
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumě-
jí typizované sběrné nádoby – popelni-
ce, kontejnery určené ke shromažďování 
směsného komunálního odpadu a odpad-
kové koše umístěné na veřejných prostran-
stvích v obci Krmelín, sloužící pro odklad 
drobného směsného komunálního odpa-
du.

Stanoviště sběrných nádob je místo, 
kde jsou sběrné nádoby trvale nebo pře-
chodně umístěny za účelem dalšího naklá-
dání se směsným komunálním odpadem 
oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných 
nádob jsou individuální nebo společná pro 
více uživatelů.

Nakládání se stavebním 
odpadem

Stavebním odpadem se rozumí staveb-
ní a demoliční odpad. Stavební odpad není 
odpadem komunálním, obec není oprávě-
na nakládat se stavebním odpadem.

Stavební odpad lze použít, předat či od-
stranit pouze zákonem stanoveným způ-
sobem.

Přestupky
Porušení povinností upravujících oblast 

nakládání s odpadem lze uložit pokuty.

Krmelín, prosinec 2021
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Výpis usnesení
z 21. zasedání zastupitelstva obce Krmelín, 

konaného dne 7. prosince 2021

Zastupitelstvo obce schvaluje
•	 opravu geometrického a polohového ur-

čení pozemků na ulici Okrajní a souhlasí 
s umístěním stavby parc. č. 620/19

•	 „Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Krmelín“ v rámci kotlíkových 
dotací 4. vlna ve spolupráci s MSK vý-
měny kotlů konečných uživatelů v obci 
Krmelín

•	 „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje ev. Č. 01190/2016/RRC ze 
dne 9. 9. 2016“ za předpokladu, že za-
stupitelstvo MS kraje rozhodne o uza-
vření dodatku na svém zasedání dne 
16. 12. 2021“.

•	 prodloužení „Programu obce Krmelín 
pro poskytování návratných finančních 
výpomocí na předfinancování výměny 
kotlů na pevná paliva v rámci programu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji – 3. výzva“ do 30. 11. 2022

•	 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 
o místním poplatku za odkládání komu-
nálního odpadu z nemovité věci

•	 Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 
kterou se zrušuje obecně závazná vy-
hláška č. 2/2019 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního 
odpadu a nakládání se stavebním odpa-
dem na území obce Krmelín

•	 zrušení Směrnice č. 1 o zřizování věcných 
břemen k 31. 3. 2022 a ukládá Radě obce 
připravit náhradní řešení a informovat 
členy zastupitelstva

•	 tvorbu a použití sociálního fondu obce 

Krmelín v roce 2022
•	 schvaluje cenu stočného pro rok 2022 

kanalizace v majetku Obce Krmelín 
ve výši 44,29 Kč bez DPH, s 10% DPH 
48,72 Kč.

•	 Plán financování obnovy vodovodního 
řádu v majetku Obce Krmelín

•	 kandidáta na funkci přísedícího u Okres-
ního soudu ve Frýdku-Místku pro voleb-
ní období 2022-2026.

•	 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. j. 
230/2021 o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Krmelín č. j. 825/2021 s SDH 
Krmelín

•	 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. j. 
230/2021 o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Krmelín č. j. 236/2021 s TJ 
Sokol Krmelín

•	 Rozpočtové opatření č. 1/2021
•	 schvaluje rozpočet Obce Krmelín na rok 

2022
•	 střednědobý výhled rozpočtu Obce Kr-

melín na roky 2023 - 2024
•	 kompetence Rady obce ke schvalování 

dodatků k veřejnoprávním smlouvám 
o poskytnutí dotací z rozpočtu obce 
Krmelín z hlediska termínu vyúčtování 
dotace a z hlediska změny účelů v rámci 
schválené částky

•	 schvaluje pověřit radu obce k ukončení 
projektu „Školní družina“ a vypořádání 
veškerých smluv a plnění závazků z nich 
vyplývajících v co nejkratším termínu.

Zastupitelstvo obce ukládá
•	 finančnímu výboru provést analýzu 
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Smlouvy č. 03571961 o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního pro-
středí České republiky a navrhnout další 
postup

Zastupitelstvo obce pověřuje
•	 Radu obce k ukončení projektu „Školní 

družina“ a vypořádání veškerých smluv 
a plnění závazků z nich vyplývajících 
v co nejkratším termínu.

Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí:
•	 na vědomí zprávu kontrolního výboru 

o provedených kontrolách hospodaření 
svazku měst a obcí SMOPO za rok 2020

•	 závěrečný účet dobrovolného svazku 
obcí Sdružení měst a obcí povodí On-
dřejnice, K náměstí 22, 739 44 Brušperk, 
za rok 2020, schválený Valnou hromadou 
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 
dne 21. 4. 2021.

•	 zápis ze schůze finančního výboru č. 12.

Veřejné projednání územního 
plánu 6. 12. 2021

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu od obyvatel obce 
v roce 2022

Přistavení mobilní sběrny společnosti OZO Ostrava, s. r. o. na nebezpečné odpady
v pátek 18. 3. 2022 od 12 do 17 hod. plocha vedle hasičského domu
v sobotu 19. 3. 2022 od 8 do 12 hod. parkoviště u sil. I/58 vedle hostince na Světlově
v pátek 30. 9. 2022 od 12 do 17 hod. plocha vedle hasičského domu
v sobotu 1. 10. 2022 od 8 do 12 hod. parkoviště u sil. I/58 vedle hostince na Světlově
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KNIHOVNA
Přejeme Vám a vašim nejbližším pří-

jemné prožití Vánočních svátků a mnoho 
úspěchů v roce 2022.

Knihovna bude otevřena ve středu 
23. 12. a mezi vánočními svátky v pondělí 
27. 12. a ve středu 29. 12. 2021.

V novém roce se pak na Vás těšíme 
v pondělí 3. ledna 2022.

Vedoucí knihovny Vašicová Marie

Omezení provozu obecního 
úřadu

Z důvodu čerpání dovolené bude 
Obecní úřad Krmelín ve dnech od 23. do 
31. 12. 2021 uzavřen. Otevřeni pro veřej-
nost budeme opět od 3. 1. 2022.

Děkujeme za pochopení.

Stočné - cena 2022
Na 21. zasedání zastupitelstva obce 

dne 7. prosince 2021 byla schválena 
cena úplaty za odvádění splaškových 
vod (stočné) kanalizační sítí v majet-
ku obce Krmelín pro rok 2022 ve výši 
44,29 Kč bez DPH Kč.

Svoz směsného komunálního 
odpadu

od obyvatel obce v průběhu svátků pro-
běhne v plánovaných termínech, v pátek 
24. 12. 2021 i v pátek 31. 12. 2021.

Ukončení revize katastru 
nemovitostí, možné související 
povinnosti vůči finančnímu 
úřadu

Přibližně od září 2020 prováděli pracov-
níci katastrálního pracoviště Frýdek-Místek 
revizi údajů katastrálního operátu v katas-
tr. území Krmelín. Revize byla ukončena 
ke dni 30. 4. 2021. Pokud byla v této sou-
vislosti provedena změna u nemovitostí 
a vyrozumění o provedené změně bylo 
vlastníkům nemovitostí dodáno s datem 
letošního roku, jsou vlastníci – poplatníci 
daně z nemovitostí – v některých přípa-
dech povinni ohlásit změnu údajů Finanč-
nímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
Územní pracoviště Frýdek-Místek. (Dojde-
-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím 
obdobím ke změně okolností rozhodných 
pro stanovení daně – změna výměry po-
zemku, druhu pozemku, změna v užívání 
zdanitelné stavby, nástavba či zvětšení 
půdorysu stavby přistavěním, atp. – je po-
platník povinen daň přiznat do 31. ledna 
zdaňovacího období.)

INFORMACE OÚ
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Aktuálně je možné v situaci náhlých 
problémů s úhradou nedoplatků za 
dané období v režimu DPI využít po-
moc formou jednorázové dávky pomoci 
v hmotné nouzi, tzv. mimořádné okamži-
té pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčto-
vání DPI.
Základním předpokladem využití této dáv-
kové pomoci je skutečnost, že:
•	 žadatel	 do	 konce	 roku	 2021	 požádá	

o uzavření standardní smlouvy u někte-
rého z dodavatelů energií jako nový zá-
kazník mimo režim DPI.

Dále se na základě žádosti podané na pře-
depsaném formuláři posuzuje:
•	 stav	hmotné	nouze	žadatele	a	osob,	kte-

ré se s ním posuzují společně (posuzují 
se příjmy a majetek, zohledňují se nákla-
dy na bydlení)

•	 je	možné	nepřihlížet	k	našetřeným	peně-
zům až do výše dvojnásobku životního 
minima a dvojnásobku nákladů na byd-
lení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu 
do rodiny.

Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rám-
ci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro 
vyřízení žádosti je 30 dnů, pokud má Úřad 

práce ČR potřebné podklady, rozhoduje 
a dávku vyplácí v zásadě neprodleně.

Podrobnější informace k této dávce jsou 
k dispozici na webových stránkách MPSV: 
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-
-cen-energii.

Pomoc s úhradou nákladů na byd-
lení, zahrnujících náklady na energie, je 
možné realizovat také prostřednictvím 
opakujících se nepojistných sociálních 
dávek, kterými jsou příspěvek na bydlení 
a doplatek na bydlení.

Příspěvek na bydlení je dávka státní 
sociální podpory, přičemž nárok se hodno-
tí v závislosti na příjmech rodiny a nákla-
dech této rodiny na bydlení.

Zjednodušeně je možné říct, že pro ná-
rok na příspěvek na bydlení je třeba splnit 
tři zásadní podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě 

nájemní smlouvy, či je vlastníkem obýva-
né nemovitosti, popř. je členem bytové-
ho družstva

2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny 
nestačí na úhradu nákladů na bydlení a

3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než 
tzv. normativní náklady na bydlení

Nepojistná dávková pomoc státu v případě 
problémů s úhradou dodávek energií
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Dotační výzva opět zacílí na místní 
podnikatele, spolky, 
ale také obce

V rámci výzvy Programu rozvoje venkova 
bude místní akční skupina MAS Pobeskydí při-
jímat projektové záměry místních podnikatelů, 
firem a spolků. Věříme, že se v každé obci Po-
beskydí najdou zajímavé projektové záměry, 
které budou financovatelné právě skrz dotační 
výzvu MAS. Za posledních pět let MAS vybra-
la k financování víc než sto projektů místních 
podnikatelů, ale také spolků a obcí. Podnikatelé 
nejčastěji investovali do nového strojního vy-
bavení (zemědělské stroje, minibagry, stolařské 
stroje, moderní CNC stroje atp.), zatímco obce 
a spolky modernizovaly zejména zázemí pro 
spolkovou činnost a vybavení hasičských jed-
notek (modernizace zázemí kluboven, ozvučení 
sálu, projekční technika, technika výjezdových 
jednotek atp.) Předpokládáme, že výzva bude 
vyhlášena během měsíce února 2022. Projekty 
žadatelů je vhodné na MAS nejdříve konzulto-
vat. Konzultace probíhají zdarma. Více informa-
cí vám poskytne projektový manažer Petr Piekar 
(+420 773 761 063; piekar@pobeskydi.cz).

Výzva bude zaměřena na tyto 
ekonomické činnosti:
•	 Zemědělská	prvovýroba
•	 Potravinářství	a	krmivářství
•	 Vybraná	řemeslné	činnosti,	služby	a	maloob-

chod
•	 Lesnictví	a	dřevozpracující	provozy

Občanská vybavenost:
•	 Veřejná	prostranství
•	 Mateřské	a	základní	školy
•	 Spolková,	kulturní	činnost	včetně	knihoven
•	 Hasičské	jednotky	kategorie	JPO	5

Normativní náklady na bydlení 
jsou zákonem definovány a repre-
zentují ty výše nákladů, které stát 
pro výpočet příspěvku na bydle-
ní považuje za relevantní. Jedná 
se o průměrné celkové náklady 
na bydlení podle velikosti obce 
a počtu členů domácnosti - https://
www.uradprace.cz/web/cz/prispe-
vek-na-bydleni

Výše příspěvku na bydlení činí 
za kalendářní měsíc rozdíl mezi 
tzv. normativními náklady na bydle-
ní a rozhodným příjmem rodiny vy-
násobeným koeficientem 0,30, a na 
území hlavního města Prahy koefici-
entem 0,35.

Pokud ani s příspěvkem na byd-
lení po zaplacení nákladů na bydle-
ní zbude osobě/rodině málo peněz 
(okolo životního minima), nebo po-
kud osoba/rodina bydlí v některém 
z nestandardních smluvních vztahů 
k bydlení (podnájem, ubytovna), je 
možné Úřad práce ČR požádat o do-
platek na bydlení https://www.
uradprace.cz/web/cz/doplatek-
-na-bydleni

Pro nárok na tuto dávku se posu-
zuje stav tzv. hmotné nouze osoby, 
týká se tedy především lidí bez pří-
jmů nebo s nízkými příjmy.

Podrobnosti k možnému nároku 
na všechny shora uvedené dávky 
dle konkrétní situace sdělí zaměst-
nanci Úřadu práce ČR, resp. poboč-
ky, která je místně příslušná. Tedy ta 
dle místa bydliště žadatele.

Seznam poboček Úřadu práce 
ČR, včetně kontaktních údajů je 
k dispozici na portále Ministerstva 
práce a sociálních věcí, www.mpsv.
cz, či Úřadu práce ČR, www.uradpra-
ce.cz.

DOTAČNí VýZVA
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SENIORKY A SENIOŘI, POZOR! 
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, 
situaci je potřeba okamžitě řešit. 
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, 
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn. 
Dodavatel elektřiny nebo plynu 

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost 
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY 
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, 
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy, 
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie 
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda 
nedlužíte za energie dodavateli poslední 
instance. 
 

Platby za elektřinu nebo plyn 
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší 
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte 
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn. 
Pokud ne a zálohy na energie žádným 
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za 
energie dodavateli poslední instance.  
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše 
v pořádku. Nemusíte nic řešit. 
 

 

Co se stalo? 
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli 
elektřiny nebo plynu neodchází nebo se vrací, tak Váš dodavatel skončil. 
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve! 
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance. 
 

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady? 
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit. 
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, 
nebo Vaše starostka. 

V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn. 
 

Co bude potřeba vyřešit?  
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za 
elektřinu nebo plyn. 
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš 
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu. 

 
Kde naleznete sami více informací? 

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci 
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, 
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy. 
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku. 
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně. 

N 
E 
B 
O 
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Při posledním ročníku sbírky jsme se 
museli obejít bez koledníků, které nahra-
dili koledníci online. Přestože je doba stále 
složitá, koledníci přijdou k vám do Krmelí-
na 8. a 9. ledna 2022 a budou rozdávat ra-
dost a požehnání, a také prosit o příspěvek 
na lidi v nouzi. Za dodržení epidemických 
opatření a hygienických doporučení, ale 
věříme, že se stejným nadšením a vírou 
v lidskou solidaritu a dobrotu, které je dnes 
potřeba více než kdy jindy.

Na Tříkrálovou sbírku můžete 
přispět několika způsoby:

•	 navštíví vás nebo potkáte Tři krále a při-
spějete do kasičky s logem Charity Česká 
republika

•	 přispět můžete do statických kasiček, 
které naleznete na úřadech, v kostelech 
či obchodech

•	 můžete darovat prostřednictvím Online 
koledy

•	 můžete zaslat dárcovskou sms
•	 poslat bezhotovostní dar složenkou 

nebo převodem na sbírkový účet
•	 na Obecním úřadu v Krmelíně bude 

možnost přispět do kasičky od 3. led-
na 2022
Pošlete jednorázovou nebo trvalou 

DMS ve tvaru
•	 DMS KOLEDA 30 

nebo DMS TRV KOLEDA 30
•	 DMS KOLEDA 60 

nebo DMS TRV KOLEDA 60
•	 DMS KOLEDA 90 

nebo DMS TRV KOLEDA 90 

DMS na číslo: 87 777

Více na www.darcovskasms.cz.

Tříkrálová sbírka, 
nejen v Krmelíně, je za dveřmi
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VÍCE INFORMACÍ

Ministerstvo průmyslu a obchodu
• www.mpo.cz/energie
• informační linka 1212 - volba 5  
 každý pracovní den 8.00–16.00 h

Energetický regulační úřad
• www.eru.cz
• telefonní ústředna: 564 578 666  
 pondělí a středa 8.30–17.00 h  
 úterý a čtvrtek 8.30–15.30 h
 pátek 8.00–13.30 h

Ministerstvo financí
• www.mfcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
• www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii

Národní rozvojová banka
• www.nrb.cz

Úřad práce ČR
• www.uradprace.cz 
• call centrum: 800 779 900
 pondělí a středa 8.00–17.00 h 
 úterý a čtvrtek 8.00–15.00 h
 pátek 8.00–13.00 h

Občanské poradny 
• www.obcanskeporadny.cz

Samosprávy 
• krajské, městské a obecní úřady

ENERGETIKA 
informace 
pro zákazníky

Pomoc lidem, firmám i osobám 
samostatně výdělečně činným 
v souvislosti s ukončením činnosti
dodavatelů elektřiny a plynu
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Po ukončení činnosti některých dodavatelů elektřiny  
a plynu lidé o energie nepřichází.  

Automaticky je, kromě těch, jejichž spotřeba plynu za 
poslední rok přesáhla 630 MWh, přebírají dodavatelé 
poslední instance (DPI). A to maximálně na šest měsíců.

DPI se zákazníkům, tedy spotřebitelům i firmám,  
ozývají sami. Pokud se tak dosud nestalo, 
je třeba kontaktovat je napřímo.  

Stále cca pětina zákazníků v režimu DPI zůstává.  
V zájmu všech přitom je, aby co nejdřív přešli  
na standardní smlouvu. Sníží si tak zálohy na energie  
a mohou ušetřit. 

Nejen Ministerstvo průmyslu a obchodu  
se snaží lidem s energiemi maximálně pomoci. 

POMOC ZÁKAZNÍKŮM

průběžné informace
všechny zapojené subjekty za koordinace  
Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad,  
dodavatelé poslední instance

snížené zálohy v režimu DPI
v gesci dodavatelů poslední instance 

nulové DPH na energii a plyn
v gesci Ministerstva financí (Finanční správa ČR)

sociální dávky: mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek  
a doplatek na bydlení
v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (Úřad práce ČR)

„protišmejdský“ zákon (novela energetického zákona)
v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu 

rozšíření programu Záruka 2015 až 2023 o záruky  
v souvislosti s vynucenou změnou dodavatele energií
v gesci Národní rozvojové banky

ochrana a poradenství pro spotřebitele
v gesci Energetického regulačního úřadu 

DODAVATELÉ ENERGIÍ, KTEŘÍ 
UKONČILI/UKONČUJÍ ČINNOST

• A-PLUS Energie obchodní - www.aplusenergie.cz

• Bohemia Energy entity - www.bohemiaenergy.cz

• COMFORT ENERGY - www.comfortenergy.cz

• EAGLE ENERGY - www.eagleenergy.cz

• Energie ČS - www.energie-cs.cz

• Europe Easy Energy - www.3-e.cz

• Kolibřík Energie - www.kolibrik-energie.cz

• Ray Energy - www.rayenergy.cz

• X Energie - www.xenergie.cz

DODAVATELÉ ENERGIÍ,  
KTEŘÍ UKONČILI/UKONČUJÍ ČINNOST

• A-PLUS Energie obchodní - www.aplusenergie.cz

• Bohemia Energy entity - www.bohemiaenergy.cz

• COMFORT ENERGY - www.comfortenergy.cz

• EAGLE ENERGY - www.eagleenergy.cz

• Energie ČS - www.energie-cs.cz

• Europe Easy Energy - www.3-e.cz

• Kolibřík Energie - www.kolibrik-energie.cz

• Ray Energy - www.rayenergy.cz

• X Energie - www.xenergie.cz

DODAVATELÉ 
POSLEDNÍ INSTANCE

• ČEZ - www.cez.cz/cs/dpi

• E.ON  

 - www.eon.cz/radce/zelena-energie/ceny-energie 

 /dodavatel-posledni-instance

• innogy - www.innogy.cz

• Pražská energetika - www.pre.cz/cs/domacnosti

• Pražská plynárenská - www.ppas.cz





Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý 
pobyt, doloží čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob 
žijících v nemovitosti nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů 
do 26 let je počítáno s nulovým příjmem). 
Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci: 
-  žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,  
-  žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti, 
- žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi 

nebo příspěvek na bydlení (není nutné po celou dobu). 
Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.  
 

 

 
https://lokalni-topeniste.msk.cz/ 

 
kotliky@msk.cz  595 622 355 

 

 

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj 
tepla před zákazem provozu starých kotlů v září 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům 
rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale 
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace 
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však: 
 
 

Nový zdroj tepla Podpora 
EU (v Kč) 

Včetně příspěvku  
Moravskoslezského 

kaje (v Kč) 

Tepelné čerpadlo 130 000 137 500 

Kotel na biomasu 
(automatický/ruční)  130 000 137 500 

Plynový 
kondenzační kotel 100 000 107 500 

 

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého 
rozpočtu, o který se může dotace ještě navýšit. 
 

Moravskoslezský kraj plánuje v polovině 
příštího roku vyhlášení 4. výzvy k podá-
vání žádostí o kotlíkovou dotaci. Aby 
mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla 
poskytnout a výzvu vyhlásit, musí 
prokázat jejich zájem. 
 

Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou 
dotaci vyplnili jednoduchý dotazník.  
 

Dotazník najdete na adrese: 
https://1url.cz/@kotliky4 
 

Čím více zájemců se přihlásí, tím více 
finančních prostředků bude mezi občany 
kraje rozděleno. 
 

V dotazníku vyplníte pouze Vaše osobní 
údaje, místo výměny kotle a typ kotle, 
který si chcete z dotace pořídit (jedná se 
pouze o předpoklad). Vámi zadané údaje 
budou použity výhradně pro účely 
podání krajského projektu na Minister-
stvo životního prostředí. 
 

Budete-li mít zájem, budeme Vám zasílat 
na uvedenou e-mailovou adresu infor-
mace o aktuálním dění (vyhlášení výzvy 
k podání žádosti, termín odeslání žádosti 
v elektronické podobě apod.) 
 

 



Krmelínský zpravodaj – číslo 4/202122

žijeme ve světě, který začíná být složitý 
a jehož novým a rychle se měnícím pod-
mínkám se musíme přizpůsobovat. Začát-
kem října letošního roku jsme za nové situ-
ace a v nově rekonstruovaných prostorách 
hasičského domu téměř po dvou letech 
opět přivítali do svazku obce naše nejmen-
ší občánky. Pozváno bylo spolu s rodiči 
33 dětiček, narozených v období od září 
roku 2019 do července letošního roku. Ve 
slunečném říjnovém nedělním dopoled-
ni spojilo tuto sváteční chvíli s prohlídkou 
hasičské techniky 22 rodin, od nejmenších 
miminek v maminčině náručí až po ty, kte-

TRADICE VíTáNí OBČáNKů
ří opatrnými krůčky se zájmem prozkou-
mávali nejen kolébku ale i celý prostor 
sálu hasičského domu. K nejroztomilejším 
okamžikům přispěly samotné děti, kdy do 
„obecní“ kolébky chtěly i ty, které do ní na-
kukovaly shora. Je nám líto, že někteří ne-
mohli přijít z důvodu nemoci či časových 
důvodů, snad se potkáme v jarních měsí-
cích příštího roku.

Bylo nám potěšením na chvíli se zasta-
vit, popovídat si, mít radost, že jsme opět 
pospolu.

Hana Plačková
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SKAUTI
Letošní podzim se u nás v oddíle nesl 

v duchu rekordního počtu účastníků na 
schůzkách. Zahájili jsme celoroční hru 
pro světlušky i vlčata a všechny schůzky 
sklidily velký úspěch. Nejspíš i proto, že 
jsme podzimního, sychravého, ale přesto 
kouzelného počasí využili, jak se jen dalo. 
Výrobky z barevných listů, procházky le-
sem i bojovky v šeru, které mají hned lepší 
atmosféru. Samozřejmě nechyběly ani tra-
diční zvířátka z kaštanů!

Na Halloween zdobily okna naší klu-
bovny velmi povedené dýně, které dlabaly 
a vyřezávaly naše vlčata.

Skautská družina zažila ve svém složení 
první oficiální volbu rádce. Volební před-
večer provázely nejrůznější extravagant-
ní převleky a zábavné hry všeho druhu. 
Jakmile se ale měsíc přehoupnul nad ob-
zor, všechna rozverná nálada byla ta tam 
a my se odebrali v krojích na volební místo. 
Rituál proběhl bez problémů a družina se 
teď může těšit mnohých skvělých zážitků, 
které dozajista nabydou, právě pod vede-
ním jejich nového rádce a podrádce.

Po roční pauze se opět uskutečnila naše 
oblíbená akce s názvem: „Stínadla se bou-

ří“. Zúčastnili se nejen ostřílení roveři, kteří 
akci znají, ale jela s námi také velká část na-
šich skautů, jež si víkend velice užila a těší 
se na Stínadla příští.

Asi největší událostí letošního podzimu 
však byla oslava 30let, od založení oddílu. 
V hasičárně byla pro veřejnost připravena 
výstava se skautskými exempláři všeho 
druhu. Kroje, šátky, promítání fotek, do-
konce jsme uvnitř postavili i podsadový 
stan. Dozvědět jste se z výstavy mohli 
nejen něco o minulosti našeho oddílu, ale 
také o historii celosvětového skautingu 
a nabýt tak nových a zajímavých vědo-
mostí. Zároveň jsme obnovili dříve tradiční 
akci s názvem „Šlapeto“. Stanoviště s úkoly 
byla rozmístěná po celém Krmelíně, a tak 
si mnoho z našich členů i nečlenů udělalo 
během jejich plnění a soutěžení o největší 
počet bodů pěknou procházku. Na konci 
dne proběhlo vyhlášení soutěže s odmě-
nami.

Pomáhali jsme na Krmelínském Reji 
duchů, jenž se konal na začátku listopa-
du. Každý, kdo mohl, vyrobil si svou hrů-
zostrašnou masku a vyrazil na Krmelínský 
kopec.

Tak co, myslíte si, že si skauti letošní pod-
zim užili? Z fotek můžete posoudit sami

S přáním pohádkového Vánočního 
času, za skautský oddíl Krmelín,

Karolína Jarolímová
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MATEŘSKá škola
Příběh kapky vody

V posledním listopadovém týdnu jsme 
si pro děti připravily projekt s názvem: Pří-
běh kapky vody.

S dětmi jsme si povídali kde všude vodu 
můžeme najít, co umí, k čemu ji využívá-
me, odkud se vzala. Kdo nebo co vodu po-
třebuje a co by se stalo, kdyby nebyla.

Vlastnosti vody jsme si vyzkoušeli při 
různých pokusech. Na jeden z nic si děti 
přinesly 2 věci, jednu, která plave a jednu, 
která se potopí. Při realizaci děti odhado-
valy, která věc se potopí a proč, z jakého je 
materiálu.

Děti nakreslily tuží obrázek Co viděla 
kapka vody a při skupinové práci se po-
koušeli realizovat koloběh vody v přírodě 
s využitím bublinkové fólie, krepového pa-
píru, vaty.

S hudebními nástroji i PET lahvemi napl-
něnými vodou doprovodily příběh o vodě 
vyprávěný p. učitelkou.

Poslechem příběhu s obrázkem: O cestě 
vodní kapičky se seznámily s koloběhem 
vody v přírodě.

V herně si pak z dřevěných kostek a plas-
tových brček sestavily maketu Krmelína 
a cestu pitné vody do domu a znečistěnou 
potrubím do čističky.

Na vycházce pak děti u ČOV pozorovaly 
vytékání vyčištěné vody zpět do potoka.

V pátek pak děti čekal projektový den 
Malý vodohospodář s lektorem Ing. Janem 
Slívou, vyškoleným pracovníkem Malé 
technické univerzity.

Společně s dětmi si ve skupinkách po-
stavily model čističky odpadních vod. Děti 
si pak u stolečku pomocí sítek, plastových 
odměrek naplněných vodou a připrave-
nou směsí odpadu znázornily postup při 
čištění vody.

Z dětí se pak při popisu pokusu čištění 
stali malí vodohospodáři, kteří ví, že voda 
je vzácná, nenahraditelná a musí se sní še-
třit.

Myslím, že děti všechny činnosti bavi-
ly a o jejich nadšení svědčilo i to, že když 
jsme si povídali, kde máme uzávěr vody 
a k čemu slouží vodoměr, samy od sebe 
přinesly fotku domácího vodoměru.

Marie Vašicová

Projekt voda
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Mikuláš
V pondělí 6. prosince děti napjatě oče-

kávaly příchod Mikuláše a jeho doprovo-
du. Mikuláš samozřejmě přišel i s krásným 
andělem a strašlivým čertem a kromě dá-
rečků letos přinesl dětem také sníh.

Letos byli Mikuláš i pomocníci moc pře-
kvapeni, protože na ně tentokrát nečekaly 
děti, ale malí andílkové a čertíci, kteří si při-
pravili krásné básničky a písničky. Všichni 
dostali od Mikuláše dáreček, někteří z ru-
kou anděla, odvážní z rukou čerta. Pár ma-
lých „zlobílků“ se sice našlo, ale Ti slibovali, 
že se určitě polepší a tak čert letos opět 
odešel s prázdnou…

Bc. Ilona Galiová

Puntíky v MŠ
Poslední říjnový týden se hemžil samý-

mi puntíky.
Naše MŠ se rozhodla zapojit do osvěto-

vé kampaně s názvem „Puntíkovaný den“, 
na podporu pacientů s psoriázou (lupén-
kou). Tento den připadá na 29. 10. 2021 
a protože se nám téma líbilo, byl z toho 
nakonec Puntíkovaný týden.

Děti se přístupnou formou seznámily 
s problematikou, zábavnými činnosti roz-
víjely ohleduplnost, empatii a vyráběly 
dekorace plné puntíků, kterými jsme si 
následně vyzdobily prostory školky. Paní 
učitelky se zkrášlily puntíkovanými doplň-
ky a naši snahu podpořili i rodiče, kteří děti 
vybavily oblečením s puntíky.

Byl to prima týden plný puntíkované zá-
bavy a podpořili jsme dobrou věc.

Hana Černíková ml.

Projekt voda - stavba potrubí
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Projekt voda - stavba potrubí

Projekt voda jakou může mít chuť
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Puntíkový den
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Rozsvěcování vánočního stromku v MŠ
Autor fotek Yveta Kovalčíková



Krmelínský zpravodaj – číslo 4/2021 39



Krmelínský zpravodaj – číslo 4/202140

Projekt voda - malý vodohospodář
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Podzimní tvoření
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Mikuláš ve školce
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ZáKlADNí škola
Prvouka ve 3. třídě

Víte, kolik má Krmelín obyvatel? A ko-
lik z toho je mužů a kolik žen? A kolik tady 
máme trvale žijících cizinců? Kdo je nej-
starším obyvatelem obce? Nebo jaká jsou 
nejčastější jména u nově narozených mi-
minek?

Na takové a podobné otázky se „musela 
připravit“ paní starostka, když nás navštívi-
la na hodině prvouky v naší základní škole.

Paní starostka je ve své práci zcela jistě 
velmi vytížená, nicméně, když jsem ji tele-
fonicky požádala, jestli by přišla mezi děti 
do hodiny, okamžitě souhlasila. Na všech-

ny otázky dětí měla připravené odpovědi, 
které si děti zapisovaly do pracovního listu.

V dnešní neobvyklé kovidové době 
jsme se setkali raději venku před školou. 
Počasí už bylo chladnější a ti, kteří neměli 
rukavice, při zapisování informací také tro-
chu prokřehli.

Za odměnu dostali od p. starostky kro-
mě sladkostí také zábavně-výukové hry, 
které využijeme při třídních aktivitách.

Touto cestou bych chtěla paní Yvetě 
Kovalčíkové moc poděkovat za ochotu 
a vstřícný přístup k potřebám školy a hlav-
ně za milé setkání s našimi dětmi.

Jarmila Adámková, tř. uč. „třeťáků“
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Vážení zahrádkáři a příznivci.
V samém závěru roku si dovolím shr-

nout informace jak z naší vlastní činnosti, 
tak i poznámku z celostátního pohledu 
a dění. S ohledem na stále přetrvávající 
pandemii byla naše spolková činnost sil-
ně narušená a přes veškerou snahu výbo-
ru spolku, se nám nepodařilo uskutečnit 
takřka žádné hromadné akce, které jsme si 
naplánovali. Takže se dotknu jen toho nej-
základnějšího z letošní pěstitelské sezony. 
Ta skončila z pohledu samotných zahrád-
kářů celkem úspěšně. Ovoce se sice urodi-
lo míň než loni, bylo ale kvalitnější a chut-
nější. Vláhy bylo dostatek, někdy až příliš, 
deficit podzemní vody se doplnil a na za-
hrádkách se to odrazilo bujným růstem 
veškeré vegetace, bohužel i té nechtěné. 
To se projevilo ve větší náročností na údrž-
bu, zejména sekání trávy a likvidaci pleve-
le, taktéž jsme museli bojovat se zástupy 
slimáků a trápily nás souběžné neduhy 
jako plísňové a houbové choroby vč. mšic, 
hruškové rzi a celé řady dalších.

Z celostátního pohledu je potřeba se 
zmínit o zásadním úspěchu ČZS. Tomu 
se podařilo po dlouhých letech úsilí pro-
sadit v parlamentu ČR schválení Zahrád-
kářského zákona. Tím se zahrádkářskému 
snažení dostalo legislativní opory a čin-
nost zahrádkářů byla uznána jako veřejně 
prospěšná činnost. Jak se tato skutečnost 
projeví na další činnosti, zejména v dopa-
du na základní organisace, ukáže až další 
období. Přesto je to velmi významný pře-
lom a celé zahrádkářské hnutí to posune 
do jiného postavení než dosud bylo.

Z naší spolkové činnosti se bohužel 
není čím chlubit. Jarní výroční schůzi jsme 
museli zorganisovat distanční formou 

Per rollan, což znamenalo obejít osobně 
všechny členy a papírovou formou je se-
známit s výsledky předcházejícího období 
a nastínit program pro letošní rok. Bohužel 
situace se následkem známých události 
a taktéž obecnému nezájmu nepodařilo 
zorganizovat. Podzimní program opět na-
rušila omezující opatření a tak jsme museli 
zrušit i plánovanou výstavu ovoce a zele-
niny, kterou jsme měli organizačně takřka 
připravenou. Co jsme zvládli byla příprava 
na moštovací sezonu, kterou se nám po-
dařilo zajistit bez ztráty hvězdičky. Škoda 
jen, že množství ovoce pro moštování bylo 
podstatně méně než v loňském roce. Inu 
není každý rok stejné posvícení.

Vrcholem naší organizační snahy bylo 
skácení 2 vzrostlých stromů nacházejících 
se na našem pozemku u moštárny, a kte-
ré svým stářím a velikostí se staly již delší 
dobu potenciálním nebezpečím pro naši 
a zejména sousední nemovitost. Celá akce 
kácení vč. úklidu byla zvládnuta během 
dvou dnů bez jakýchkoliv problémů. Čeká 
nás ale v jarních měsících provést náhradní 
výsadbu, a tam budeme potřebovat výpo-
moc členské základny. Věřím, že se může-
me na tuto výpomoc v rámci individuál-
ních možností každého, spolehnout.

Vážení přátele a příznivci.
Výbor zahrádkářů Vám, všem členům 

i nečlenům našeho spolku děkuje za aktiv-
ní přístup k činností naší organizace, přeje 
všem krásné prožití vánočních svátků, hodně 
zdraví a víru, že se život vrátí co nejdříve do 
normálních kolejí a že se zase brzy setkáme 
na dalších společných akcích.

Zpracoval Ing. Jaromír Havránek

ZAHRáDKáŘI
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Jak všichni jistě víte nejen z posledního 
čísla krmelínského Zpravodaje, rada obce 
v čele s paní starostkou v dosavadním prů-
běhu roku 2021 intenzivně řešila přípravu 
projektu nové školní družiny.

Škola (p. ředitel a zaměstnanci družiny) 
předala radě obce požadavky, co má 
nová družina splňovat, ve výběrovém 
řízení vybraný projektant připravil návrh, 
jak by mohla družina vypadat ve formě 
architektonické studie, kterou rada obce 
připomínkovala a následně schválila.

Na základě této studie se následně začal 
realizovat projekt a zároveň jsme díky akti-
vitě paní starostky získali dotaci z MSK na 
tento projekt ve výši 400 000 Kč. Po zveřej-
nění studie v posledním čísle zpravodaje 
se proti plánované stavbě vzbouřili maji-
telé přilehlých pozemků. Vyslechli jsme si 
jejich požadavky a připomínky na jednání 
rady obce a navrhli jsme, aby se zpraco-
vala druhá varianta možného umístění 
a provedení školní družiny, realizovaná 
formou přístavby dalšího křídla školy. Obě 
varianty byly projednány s ředitelem školy 
a shledány jako vyhovující potřebám školy, 
u každé z variant byly identifikovány klady 
a zápory navrženého řešení. Varianta č. 1 
byla investičně levnější, soudobá a ener-
geticky úsporná stavba, která se ovšem 
nelíbila svým umístěním obyvatelům sou-
sedních nemovitostí. Varianta č. 2 - přístav-
ba nového křídla školy u ulice Lyskova již 
byla sousedy hodnocena kladně, a byla by 
určitě i přínosem pro školu, ale výše inves-
tice by výrazně převýšila možnosti obce, 
pokud bychom měli realizovat i nějaké 
jiné projekty. Rovněž vlastní realizace bez 
omezení provozu školy v průběhu školní-
ho roku by byla velmi komplikovaná, ne-
-li nemožná. Vzhledem k tomu, jak se celý 
projekt vyvíjel a komplikoval, rada obce se 

rozhodla postoupit rozhodnutí o dalším 
postupu zastupitelstvu obce.

Na listopadovém pracovním a prosin-
covém řádném jednání zastupitelstva byly 
obě varianty představeny zastupitelům. 
Proběhla dlouhá diskuze, kde většina za-
stupitelů přišla s vlastními pohledy a pod-
něty k problematice školní družiny, a kde 
byla varianta č. 2 vyhodnocena jakožto 
nedostatečně propracovaná z hlediska 
nároků na investice a rozsah změn ve stá-
vající školní budově. Poté byl telefonicky 
požádán o vyjádření pro zastupitele ředi-
tel školy p. Ignačík. Z jeho stanoviska vy-
plynulo, že se přiklání více k variantě č. 2 
- přístavbě školy, případně k odložení celé 
akce a zpracování koncepce rozvoje školy 
směrem k rozšíření na devítiletku. Násled-
ně proběhlo hlasování o dalším postupu. 
Nejprve bylo hlasováno o variantě č. 1 - již 
prezentované ve Zpravodaji - kterou pod-
pořila jednomyslně rada obce a Mgr. Boni-
to. Tato varianta u zastupitelů tedy neuspě-
la. Vzhledem k tomu, že veškeré smlouvy 
a dotační titul byly směřovány k provedení 
varianty č. 1, bylo zastupitelstvo nuceno 
tuto investiční akci zastavit a rozhodnout 
o vypořádání stávajících smluv se všemi 
důsledky.

Tím dochází ke zpoždění realizace toho-
to projektu o mnoho měsíců nebo i let, což 
je špatná zpráva hlavně pro žáky naší školy 
a jejich rodiče. Nezbývá než doufat, že se 
do přípravy koncepce rozvoje školy a no-
vého projektu školní družiny aktivně zapojí 
nejen pan ředitel Ignačík, ale i zastupitelé, 
kteří nesouhlasili s řešením připraveným 
radou obce. Krmelínští žáci totiž novou 
družinu potřebují, o tom není pochyb.

Ing. Tomáš Jalůvka

PROJEKT ŠKOlNí DRUŽINA
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA KRMELÍN

09/2021
Petr Lichnovský, Bc. Karolina Mazur

PETR LICHNOVSKÝ 
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ S.R.O. UL. KOSTELNÍ 70, 739 24 KRMELÍN

OBEC KRMELÍN

MÍSTO STAVBY

ŠKOLNÍ 170, PARC.Č. 9, 11/1, 11/2, 11/3, 9 K.Ú. KRMELÍN

PROJEKT INVESTOR STAVBA

PŘÍSTAVBA DRUŽINY
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Varianta 1

Varianta 2
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TJ SOKOl Krmelín
Bilance činností

Rád bych občany naší obce seznámil 
s činností TJ Sokol Krmelín. TJ Sokol Krme-
lín má 173 členů, kteří hradí členské pří-
spěvky ve svých oddílech. Mezi sportovní 
odvětví, která jsou v naší TJ aktivně prak-
tikovány našimi členy patří oddíly Házené, 
Karate, Stolní tenis, Futsal, Volejbal, Jóga 
a Badminton.

Výbor naší TJ se scházel i v roce pozna-
menaném covidovými restrikcemi pra-
videlně, a to jak fyzicky, tak také v době 
nejtvrdších omezení formou virtuální, po-
mocí elektronické konference v jedenácti-
členném složení a ve všech případech byl 
usnášeníschopný.

Na svých zasedáních řešil především 
úkoly dané poslední Valnou hromadou 
a také další záležitosti spojené především 
s chodem sportovní haly, se zajišťováním 
finančních prostředků na provoz a údržbu 
sportovišť, na investiční akce a v neposled-
ní řadě se zabýval činností v jednotlivých 
oddílech a v TJ jako celku.

Mezi hlavní úkoly patřilo zajištění pro-
vozu sportovní haly v souladu s právě 
aktuálními podmínkami stanovenými od-
povědnými hygienickými orgány, dodržo-
váním vydaných vládních nařízení a s tím 
souvisejícím dohledem nad hospodárným 
provozem sportovní haly. Své aktivity vý-
bor směřoval k omezení a snížení nákla-
dů na energie, v rámci daných možností 
plánováním sportovních a společenských 
akcí a jejich podporou ať již zajišťování 
personálního nebo organizačního servisu.

Financování aktivit TJ se dařilo zajistit 
díky finančním příspěvkům především 
z rozpočtu naší obce, čerpání dotací a také 

sponzorským příspěvkům. Další příjmy 
plynou z příspěvků našich členů, z pořáda-
ných sportovních a kulturních akcí a v ne-
poslední řadě pak z pronájmů sportovní 
haly.

Z úkolů řešených výborem zmíním 
zejména následující: oprava poškozené 
střechy staré haly, zahájení řešení rekon-
strukce přízemí sportovní haly, řešení 
koncepce údržby venkovních sportovišť, 
zřízení datové schránky, nutné opravy ná-
řadí a inventáře, dovybavení sportoviště 
elektronickými komponenty nutnými pro 
soutěže, zpracovávání dokumentace nut-
né pro žádosti o dotace, příprava a orga-
nizování kulturních, společenských a spor-
tovních akcí.

Akci „Rekonstrukce přízemí sportov-
ní haly považujeme za stěžejní pro další 
provozování haly, a to z důvodu zřízení 
základního zázemí odpovídajícího dneš-
ním požadavkům na kulturu provozování 
sportovních aktivit v naší sportovní hale. 
Jde zejména o zřízení dámských šaten, od-
dělených sprch, odpovídajícího přístupu 
do sportovních prostor haly, odpovídající 
vzduchotechniku a v neposlední řadě ade-
kvátních prostor pro Sportklub.

Z pořádaných kulturních akcí stojí za 
zmínku spolupráce a pomoc v pořádání 
tradiční krmelínské pouti a Krmelínských 
slavností.

Ze sportovních akcí je nutno zmínit po-
řádání některých turnajů a exhibicí. Tímto 
děkuji všem, kteří se podíleli na výše uve-
dených akcích za aktivní přístup.

Závěrem bych chtěl poděkovat také 
všem, kteří nám zachovávají přízeň a jsou 
ochotni jakýmkoli způsobem pomoci, po-
dílejí se na pořádání jednotlivých aktivit 
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naší TJ, zejména zastupitelstvu obce za 
finanční podporu, členům výboru, všem 
vedoucíma trenérům družstev a také nere-
gistrovaným příznivcům za jejich celoroč-
ní práci a našemu správci sportovní haly 
panu Zacharczykovi.

Ivo Brabec, předseda TJ Sokol Krmelín

HáZENá
Oddíl házené vyvíjí svou činnost jako 

člen Českého svazu házené, z.s. V letošním 
soutěžním ročníku pro sezónu 2021–22 re-
prezentují Krmelín tyto družstva:

•	 mini žáci (12 dětí), kteří hrají Moravsko-
slezskou ligu turnajovým způsobem,

•	 mladší žáci (10 dětí), kteří hrají Morav-
skoslezskou ligu – skupinu II,

•	 starší žačky (9 dětí), které hrají Morav-
skoslezskou ligu – skupinu B,

•	 mladší dorostenci (12 chlapců), kteří 
hrají Moravskoslezskou ligu dorost

•	 muži (14 mužů), kteří hrají Morav-
skou III. ligu
Pravidelné tréninky probíhají 2x týdně, 

v úterý a pátek, délka tréninkové jednotky 
je 1 - 1,5 hodiny. Tréninkových jednotek 
v roce až 95 hodin.

Do letošních podzimních bojů jsme 
vstoupili s nadšením a plní elánu s vizí, 
že máme za sebou rušení, či překládání 
zápasů a turnajů. Bohužel aktuální doba 
se neprezentuje podporou sportu. Zaví-
rání školních tříd a nařizování karantény, 
nám narušuje přípravu a koncepci všeho, 
co jsme připravovali. V podstatě aktuálně 
neexistuje pravidlo, které se dá v kolektiv-
ním sportu nastavit. Nás to však neodrazu-
je a snažíme se připravovat i v aktuálních 
podmínkách. Pravidelné turnaje se nám 
dařily připravovat i v náročných podmín-
kách. Za podzimní část se nám nepoda-
řilo zúčastnit jen jednoho turnaje žaček. 
Ostatní jsme stihli odehrát, i když něco 
v náhradních termínech. Mužská soutěž je 
již tradičně spojena s Olomouckým a Zlín-

Mladší žáci
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ským krajem, pro vytvoření atraktivních 
hráčských podmínek a vyšší soutěživost 
mezi mužstvy.

Z výsledkových listin podzimní 
části:

Muži:
1. KH Kopřivnice B 8 5 1 2 210:184 11
2. Sokol Trnávka 7 5 0 2 210:167 10
3. Meteor Orlová 7 4 2 1 159:157 10
4. TJ Sokol Krmelín 8 5 0 3 201:200 10
5. HC Hlučín 7 3 1 3 177:179 7
6. Házená Paskov 7 0 2 5 171:196 2
7. T.J. Sokol Klimkovice 8 1 0 7 186:231 2

Mladší dorostenci:
1. TJ Sokol Krmelín 6 5 0 1 155:114 10
2. HC Hlučín 6 3 0 3 146:109 6
3. TJ TŽ Třinec 6 1 0 5 84:162 2

Starší žačky:
1. TJ Sokol Poruba A 10 10 0 0 242:124 20
2. TJ Sokol Karviná 8 7 0 1 172:120 14
3. 1. SC Bohumín 98’ 12 6 0 6 214:201 12
4. TJ TŽ Třinec 8 4 0 4 113:130 8
5. TJ Sokol Poruba B 10 4 0 6 144:163 8
6. TJ Sokol Krmelín 6 2 0 4 103:107 4
7. Sokol Hrabůvka 12 0 0 12 87:230 0

Mladší žáci:
1. HC Hlučín 10 10 0 0 233:79 20
2. TJ Sokol Krmelín 10 7 1 2 186:170 15
3. SKH Polanka n. O. B 10 7 0 3 182:159 14
4. T.J. Sokol Klimkovice 10 3 1 6 165:193 7
5. SKP Frýdek-Místek B 10 1 0 9 131:200 2
6. TJ TŽ Třinec 10 1 0 9 124:220 2

Petr Mácha, vedoucí oddílu házená

STOlNí TENIS
Sezona 2020/21 byla v únoru přeruše-

na v polovině a nedohrála se. Okresní svaz 
rozhodl o zrušení všech sestupů i postupů 
a proto sezona 2021/22 začínala ve stej-
ném složení družstev, jako ta předchozí. 
Oddíl Stolního tenisu Krmelín se však roz-
hodl z úsporných, ale také ze zdravotních 
důvodů omezit svou účast v mistrovských 
soutěžích a nepřihlásil do Okresní soutěže 
3. třídy své družstvo B.

Při pohledu na neúplnou tabulku Okres-
ní soutěže 1. třídy můžeme mít radost z 2. 
místa a členové týmu neskrývají velké am-
bice postoupit do vyšší soutěže. Vysoké 
umístění je dílem celého kolektivu, které-
mu se letos opravdu daří, což je vidět také 
v pořadí úspěšnosti jednotlivců v soutěži.

Aktuální a velmi podrobné informace 
o soutěži stolního tenisu můžete sledovat 
zde:
https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-
420802/rocnik-2021/soutez-4650

Ladislav Jamroz, vedoucí oddílu stolní 
tenis

FUTSAl
Futsalová sezóna divize F začala a v sou-

časné době už je odehraných pět kol. 
Oproti minulému ročníku se nám začátek 
soutěže povedl. Po odehraných zápasech 
máme na kontě devět bodů a v tabulce 
jsme na sedmém místě.

Loňský ročník se musel vzhledem k situ-
aci (COVID-19), která panuje, zrušit. Nicmé-
ně obdobně na tom byly i ostatní halové 
sporty.

Mužstvo se opět obměnilo a doplnilo 
o hráče jak mladších ročníků, tak o zku-
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šené hráče např. z Jistebníku. Novinkou 
pro tento rok je určitě opětovné založení 
B-mužstva, které se přihlásilo do nejnižší 
soutěže (II. třída) a jejím vedoucím je Voj-
těch Hranický.

Systém soutěže je vzhledem k vyso-
kému počtu týmů (16 mužstev) upraven. 
Soutěž je sice opět rozdělena na základní 
část a část play-off resp. play-out, ovšem 
počet zápasů v základní části je pouze je-
denáct a poté následuje vyřazovací část. 
Čtvrtfinálová, semifinálová a finálová utká-
ní budou sehrána na 2vítězná utkání. Play-
-out hrají týmy, které se po základní části 
umístí na posledních čtyřech místech.

Příští zápas nás čeká s týmem Medvědi 
Malé Hoštice.

Rozlosování zápasů SK 
KRMElíN, ročník 2021/2022
7. kolo 10. 12. 2021 

SK Krmelín – Baník Ostrava „B“ 19:30h PÁ
8. kolo 17. 12. 2021 

SK Krmelín - VŠB TU Ostrava 19:30h PÁ
9. kolo 07. 01. 2022 

USK Ostrava - SK Krmelín 20:00h NE
10. kolo 14. 01. 2022 

SK Krmelín - BeachBoys Odry 19:30h PÁ
11. kolo 21. 01. 2022 

Jakubčovice - SK Krmelín 19:15h PÁ

Domácí zápasy se opět hrají ve sportov-
ní hale v Brušperku vždy od 19.30h.

Milan Turčík, vedoucí oddílu futsal

Poděkování za uspořádání 
turnaje 100+

Dovoluji si touto formou poděkovat 
Šárce Odehnalové a jejímu organizačnímu 
týmu za uspořádání tenisového turnaje 
pod originálním názvem 100+.

Pokud si kladete otázku, co se pod tímto 
„kryptonymem“ skrývá, odpověď je jedno-
duchá. Tohoto turnaje se mohou zúčastnit 

smíšené dvojice, tedy muž a žena, ALE… to 
ale spočívá v tom, že dohromady každému 
páru musí být minimálně 100 let. Ne že by 
tento turnaj byl uzavřen dnes tak populár-
ním a protěžovaným třetím, čtvrtým, nebo 
dalším pohlavím, ale nutno fakticky po-
znamenat, že nikdo takový se nepřihlásil.

V každém případě měl turnaj velký 
ohlas a zúčastnilo se jej 9 velmi vyrovna-
ných párů. Pro zajímavost, nejmladšímu 
muži bylo 52 let a nejmladší ženě 46. Mů-
žete si tedy spočítat, kolik museli mít je-
jich tenisoví partneři, aby se mohli turnaje 
zúčastnit. Ještě jedna zajímavost, tomu 
„v součtu“ nejstaršímu páru byl celkem 
119 let.

Výkony všech byly neobyčejné a vítě-
zové jsme v našich věkových úrovních 
všichni zúčastnění. Po skončení všech zá-
pasů celá akce zdaleka neskončila a jak to 
tak chodí, následoval pozápasový rozbor 
výkonů, diskuze nad tím, který forhend, 
prohoz nebo smeč měl být umístěný více 
„cross“, nebo blíž k lajně. Celá akce je dů-
kazem toho, že sportovat se dá i ve vyšší 
věkové kategorii.

Ještě jednou děkuji organizátorům 
a také sponzorům turnaje za jejich čas, 
přízeň a ochotu celou akci zorganizovat 
a podpořit, za výrobu a pořízení originál-
ních výherních a upomínkových cen.

Zpracoval: Ivo Brabec

SPORTOVKYNĚ
Nadějná squashistka z Krmelína

Denisa Otáhalová je 12letá nadějná 
hráčka squashe. Ke squashi ji přivedl její 
otec, který začal hrát a trénovat v SBA 
Sportcentru Havránek v Ostravě. Jako 9letá 
vzala squashovou raketu do ruky a začala 
si sama „pinkat“ na kurtu. Dnes je mistry-
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ní ČR do 11 let a letos v září spolu se svým 
sparingpartnerem Dominikem Forga-
čem vybojovala 3.místo na mistrovství ČR 
družstev do 15 let. V říjnu letošního roku 
se konalo individuální MČR a tam získala 
také bronz, a to v kategorii do 13 let. Na 
začátku roku 2020 se zúčastnila dvou me-
zinárodních turnajů juniorů. Bohužel pan-
demie zrušila všechny mezinárodní akce 
až do konce roku 2021. Nyní se připravu-
je na další „domácí“ šampionát, který se 
uskuteční v únoru příštího roku, kde bude 
Denda favoritkou ve své kategorii. Největší 
motivaci však vidí v časti na mezinárodních 
turnajích, včetně mistrovství Evropy druž-
stev. Věříme, že se vše vrátí zpět do normál-
ních kolejí a naše Denda se bude moci dále 
zlepšovat a reprezentovat naši obec.

Tomáš Bajgar, trenér

Třetí místo mistrovství ČR
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HASIČI Krmelín
Družstva mladých hasičů 
a požární sport

V září se kolektivy mladých hasičů účast-
nily pouze třech soutěží s těmito výsledky.

Na soutěži v Lučině obsadili mladší žáci 
s časem 18,49 s 10. místo z 26 družstev 
a starší žáci brali za čas 16,62 s 8. místo 
z 20 družstev. Soutěž v Brušperku byla 
pro naše družstva další prověrkou, mlad-
ší žáci docílili času 29,08 s a skončili na 9. 
místě z 12 družstev a starším se povedl 
útok lépe a obsadili 4. místo z 12 družstev 
s časem 17,70 s. Na poslední pohárové 
soutěži v Petřvaldíku zaběhli mladší čas 
19,12 s a umístili se na 13. místě z 22 druž-
stev a starší udělali čas 16,20 s a skončili na 
8. místě z 18 družstev.

V říjnu už závody v požárním sportu ne-
byly, družstvům začal nový ročník hry Pla-
men pro období 2021/2022 a schůzky tomu 
byly přizpůsobeny. Děti se v nich učí stří-
let, poznávat topografické značky, požární 
ochranu, uzlovat a ošetřovat různé druhy 
úrazů ve formě první pomoci. První soutěží 
bývá tradičně ZPV - závod požárnické vše-
strannosti, a ten letos proběhl 16. 10. 2021 
v Zelinkovicích. Soutěžním družstvům o 5 
členech a jednotlivkyním ukládá absolvo-
vat trať dlouhou 2,5 km pro děti a 3,5 km 
pro dorost a během toho plnit na několika 
stanovištích předepsané disciplíny. V pří-
padě, že družstvo je na trati rychlejší než 
vyběhnuvší před ním, zaznamenává se mu 
čas čekání před disciplínou na stanovišti, 
aby se o tento rozdíl výsledný čas upravil. 
Náš sbor dopadl takto: mladší žáci obsadi-
li 12 místo z 16 družstev, v celkovém čase 
54,48 minut, čas na trati 29,48 minut a na-
sbírali celkem 25 trestných minut. Star-

ší žáci skončili na 15 
z 27 družstev, při celkovém čase 38,54 mi-
nut, s časem na trati 27,54 minut a 11 
trestnými minutami. Členky z družstev 
mladých hasičů, jímž jejich věk nedovoluje 
startovat v žákovské kategorii, ale nemo-
hou vytvořit celé 5členné družstvo, mohly 
odběhnout závod jako dorostenky – jed-
notlivkyně. V kategorii střední v konkuren-
ci 7 účastnic Simona Kneblová s celkovým 
časem 23,57 minut, běžeckým časem na 
trati 21,57 minut a s nasbíranými 2 minu-
tami zvítězila a Klára Norysová skončila 
s celkovým časem 24,20 minut, při času 
na trati 21,20 minut a 3 trestnými minu-
tami obsadila stříbrnou příčku. V kategorii 
starších dorostenek Alexandra Balcarová 
v celkovém čase 18,53 minut, bez trest-
ných minut mezi dalšími závodnicemi zví-
tězila. Nejvíce trestných minut na ZPV naši 
utržili ve střelbě ze vzduchovky. Sbor sice 
vlastní několik vzduchovek ale jejich stav 
už odpovídá stáří a použití při trénincích je 
odpovídá možnostech horšího nastavení. 
Proto byla část prostředků z dotace obce 
přesunuta na pořízení dvou nových vzdu-
chovek. I v letošním roce se podařilo pro 
MH a dorost zajistit dotaci z NSA Můjklub. 
Prostředky budou využity na pořízení ma-
teriálově technického zabezpečení druž-
stev a na zajištění vedení a tréninku kolek-
tivů mladých hasičů.

V říjnu začaly družstvům ve sportovní 
hale tréninky, bohužel stihli jen jeden. Do 
konce roku se se připravovalo zdobení 
perníků a Mikuláš, ten alespoň proběhne 
v omezené podobě a sportovní aktivity 
v hale, pokud to situace a podmínky umož-
ní. Díky zhoršující se epidemiologické si-
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tuaci se všechny ostatní aktivity do konce 
roku pro jistotu zrušily. Tak snad se brzy si-
tuace zlepší a děti budou moci v lednu do 
haly vyrazit.

Chceme poděkovat všem, kdo se stará 
o naše děti a mládež. Všem sponzorům, 
kteří nás podporuji, SDH Oprechtice, kte-
ré nám umožňují u nich trénovat a hlavně 
Obci Krmelín.

Občanům Krmelína přejeme krásné 
prožití Vánočních svátku a mnoho zdraví 
do Nového roku.

Jiří Bednář, za vedoucí mladých hasičů

Družstvo dospělých ukončilo sezónu 
Ligy netradičních soutěží na 7. místě z 9 
účastníků, výsledkově nebylo lepší než 
v roce minulém. Konec sezóny uzavírá 
tzv. zakončení ligy, družstva na Pražmě 
30. 10. 2021 převzala ocenění za uplynu-
lý ročník a mohou jej neformálně probrat 
a pobavit se.

Sbor byl pozván do vedlejší obce Pro-
skovice na den s hasiči, který byl pořádán 
na počest otevření nové hasičské zbrojni-
ce SDH Proskovice, vybudované v blízkosti 
zemědělského družstva již v loňském roce, 
ale omezení neumožňovaly slavnost uspo-
řádat. Dopoledne patřilo otevřené soutěži 
v TFA, kde si mohli zájemci změřit své síly 
ve svých kategoriích. Odpoledne se něko-
lik našich členů jednotky účastnilo s cis-
ternou na druhé části dne s hasiči v Pros-
kovicích, kde byl vůz vystaven, kromě nás 
zde byly k vidění historický vůz Praga ze 
Staříče, technika z Proskovic, Staré Vsi, Vra-
timova, HZS Zábřeh. Náš člen Bc. Janošek 
se účastnil jako figurant vystříhávání oso-
by z havarovaného vozu, který provedla 
jednotka z Vratimova. Vozidlo bylo na zá-
věr akce zapáleno a jednotka z Proskovic 
provedla jeho uhašení. Byla zde rovněž 
ukazována první pomoc a další oblasti po-
žární ochrany v praxi.

Dne 13. 11. 2021 byla v aule Vysoké 
školy báňské Ostrava slavnostně ukon-
čena Univerzita dobrovolného hasiče 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
ročník 2018 - 2020, (dále jen UDH). Vzdě-
lávacího projektu pod záštitou VŠB Ostra-
va-TU Ostrava), zaměřeného na vzdělává-
ní funkcionářů a členů SHČMS se účastnil 
náš člen Bc. Radomír Janošek, na fotografii 
přebírá diplom z rukou Prorektora VŠB. Stu-
dium, organizované SH ČMS, bylo tříleté 
a probíhalo formou víkendových sou-
středění v Ústřední hasičské škole Jánské 
Koupele. Na výuce se podíleli pedagogo-
vé z VŠB Ostrava - Fakulty elektrotechni-
ky a informatiky, Fakulty Bezpečnostního 
inženýrství a Katedry společenských věd. 
Studenti si taktéž vyslechli přednášku 
v anglickém jazyce od zahraničního dok-
toranda. Studium bylo zakončeno závěreč-
nou zkouškou. Pandemická situace a sou-
visející vládní opatření však neumožnily 
zakončení UDH v loňském roce.

Spolkový život a 125. výročí 
založení SDH

Sbor letos oslavuje 125. výročí od své-
ho založení. Rozsvícení vánočního stromu 
bylo vzhledem ke zhoršující se situaci zru-
šeno a Výroční valná hromada, která měla 
proběhnout v prosinci, bude odložena na 
začátek příštího roku.

Další akce
Jeden z víkendů ledna 2022 -
Výšlap na lysou horu.
Sobota 5 února 2022 -
Hasičský ples v hale TJ SOKOl.

Veškeré dění ve sboru je zveřejňová-
no na internetových stránkách spolku na 
adrese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete 
informace články, fotografie, odkazy na vi-
dea a další.
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Od srpna 2021 začal platit nový zá-
kon o občanských průkazech (zákon 
č. 269/2021 Sb.), který přinesl významné 
změny.Nejvýznamnější změnou je, že na 
základě nařízení Evropské unie (Nařízení 
2019/1157 ze dne 20. 6. 2019) jsou v ob-
čanských průkazech (dále OP) vedeny bi-
ometrické údaje, kterými se rozumí zobra-
zení obličeje a otisk prstu z každé ruky.

Tyto biometrické údaje jsou uložené 
v čipu, který je již součástí občanského 
průkazu.

Všechny vydávané strojově čitelné 
občanské průkazy obsahují biometric-
ký snímek obličeje a u občanů starších 
12 let otisk prstu z každé ruky. Přidáním 
těchto dalších zabezpečovacích prvků by 
mělo být ztíženo občanské průkazy padě-
lat či zneužít.

Ukončení platnosti
Další významnou změnou je ukončová-

ní platnosti občanských průkazů z níže zá-
konem uvedených důvodů. Proto je nutné 
při jakékoliv níže uvedené změně požá-
dat v zákonné lhůtě o výměnu OP, proto-
že platnost stávajícího OP bude ve lhůtě 
45 dnů automaticky ukončena, a to ode 
dne, kdy nastala předmětná skutečnost.

Jedná se o změny těchto údajů:
•	 ohlášení změny místa trvalého pobytu
•	 změna jména nebo příjmení
•	 změna pohlaví
•	 změna rodinného stavu (pokud je ve 

stávajícím OP uveden)

I nadále je oddělován příslušný roh ob-
čanského průkazu, pokud nastane změna 
údajů v OP (například po změně rodinné-

ho stavu – sňatek), nicméně k občanské-
mu průkazu již nebude vydáváno písemné 
potvrzení o této změně.Při změně trvalého 
pobytu budou k občanským průkazům 
i nadále vydávána Potvrzení o změně trva-
lého pobytu.Nově již do občanského prů-
kazu není možné zapsat akademický titul 
nebo vědeckou hodnost.

Nově je možné ohlásit Policii ČR i ztrátu 
OP (dříve bylo možné pouze odcizení). Po 
ztrátě, odcizení, poškození nebo skončení 
platnosti OP z jiných důvodů se již nevydá-
vá Potvrzení o občanském průkazu. Dále 
zůstává možnost nahlásit ztrátu či odcizení 
OP na úřadech s rozšířenou působností, 
avšak na matrikách ztrátu OP hlásit nelze.

Žádost o vydání občanského průka-
zu není možno podat elektronicky ani 
prostřednictvím jiné osoby.Převzetí OP 
je nově možné i na základě zvláštní plné 
moci s úředně ověřeným podpisem.

Doba platnosti občanských 
průkazů je následující:
•	 u občanů starších 15 letje platnost de-

setiletá
•	 dětem do 15 letjsou vydávány průkazy 

s pětiletou platností
•	 senioři nad 70 let mají průkazy platné 

35 let
•	 pro občany, jimž nebude možné z dů-

vodu dočasné indispozice pořídit otisk 
prstu z každé ruky, bude platnost ob-
čanského průkazu 1 rok

•	 občanské průkazy bez strojově čitel-
ných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 
v souvislosti s výkonem volebního prá-
va se od 2. srpna 2021 již vydávat nebu-
dou.

Změny na úseku občanských průkazů
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•	 dosavadní OP zůstávají v platnosti po 
dobu v nich uvedenou. Výjimkou jsou 
OP vydané do 30. června 2000 (typ 
„knížka“ nebo „růžová karta“ s původní 
platností „bez omezení“, které pozbývají 
platnosti dnem 2. srpna 2026

•	 mají-li dosavadní průkazy strojově čitel-
né údaje, půjde s nimi cestovat po Ev-
ropské unii až do konce jejich platnosti

•	 OP, které strojově čitelnou zónu nemají, 
musí být vyměněny do pěti let, jinak se 
na ně nebude smět cestovat za hranice.

•	 Dále v souvislosti se změnou záko-
na o občanských průkazech dochází 
ke změně zákona o správních poplat-
cích, které se mění následovně:

•	 ztráta, odcizení, poškození OP – 200 Kč 
(dosud 100 Kč)

•	 žádost o OP pro občana mladšího 
15 let – 100 Kč (dosud 50 Kč)

•	 OP bez trvalého pobytu (po ukončení 
trvalého pobytu na území ČR) – 200 Kč 
(dosud 100 Kč)

I nadále platí, že:
Občan může požádat o vydání občan-

ského průkazu u kteréhokoliv obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností.Pro 
občany Krmelínaje nejbližším úřadem 
s rozšířenou působností:

Magistrát města Frýdku-Místku, od-
dělení evidence obyvatel a občanských 
průkazů a cestovních dokladů v Místku (ul. 
Politických obětí 2478)

Magistrát města Ostravy

Nemůže-li se občan dostavit osob-
ně k podání žádosti o vydání občanského 
průkazu nebo k převzetí vyhotoveného 
občanského průkazu ze závažných dlou-
hodobých zdravotních důvodů, zabezpečí 
přijetí žádosti o vydání občanského prů-
kazu nebo jeho předání obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, v jehož správním 
obvodu se občan zdržuje (pro občany Kr-
melína zabezpečuje Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor vnitřních věcí, oddělení 
evidence obyvatel a občanských průka-
zů a cestovních dokladů – kontaktní tel. 
č. 558 609 458 nebo 558 609 455).

Kateřina Klesnilová, matrikářka

Platnost stávajících 
občanských průkazů:
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Co jsou Vánoce doopravdy?
Vánoce hlásají dobrou zprávu, že Bůh se 

v Ježíši solidarizoval s lidmi. Nenarodil se 
do žádné idyly.

Mocný Bůh přišel jako bezmocné 
dítě. Bohatý Bůh přebýval v jeslích ve chlé-
vě. To vše proto, abychom uvěřili, že je „Bůh 
s námi“, že s námi má dobré úmysly, že nám 
rozumí, a že nás má rád…

Tento Bůh má dobré úmysly i s Tebou, 
záleží mu na Tobě, rozumí Ti a má Tě rád. 
Neboj se! On chce být „Bůh s tebou“ 
v radostech i starostech, v pohodě i v ne-
pohodě…

Otec Bohuslav Novák

Do nového roku s Malým 
princem

Do nového roku si většinou přejeme vše 
dobré, zdraví, požehnání… Etymologicky 
slovo přát souvisí se slovem přítel. Dá se 
tedy říci, že když si přejeme do nového 
roku, tak každé takové přání v sobě skrývá 
touhu po přátelství.

Všichni asi známe Exuperyho kosmic-
kou pohádku Malý princ. V ní se letec se-
tkává s Malým princem, který hledá přátele 
ve vesmíru. Při jeho návštěvě šesti jedineč-
ných planet je čtenáři nastaveno zrcadlo.

Na asteroidu 325 žije panovačný král, 
který šálí komedií a pouze organizuje svo-
ji autoritu. Na druhé planetě žije indivi-
duum marnivec. Ten svou hodnotu odvíjí 
od toho, co si o něm myslí druzí. Nejkratší 
setkání je s alkoholikem, člověkem, který 
touží po lásce a životě a oboje hledá v al-
koholu. Jeho ostudou není sama závislost, 
ale fakt, že s ní nebojuje. Na čtvrté planetě 
čeká workholik závislý na práci a na majet-
ku. Člověk, který nemá čas na opravdový 
luxus, jakým jsou lidské vztahy. Na nej-
menší planetě žije redukovaná osobnost, 
neurotický lampář. Nešťastný člověk, který 
tím, že nedokáže říci ne, vše zredukoval. 

Na závěr se octneme na největší planetě 
s akademikem zeměpiscem, který nemá 
smysl pro krásu, a tak se jeho věda stává 
zbytečnou.

V životě často každý z nás obývá jen tu 
svou planetu. Nejde však o to ji opustit, ale 
připustit existenci obyvatel ostatních pla-
net a nevnímat je nutně nepřátelsky. Malé-
ho prince exkurze po asteroidech obohati-
la a přispěla k jeho přátelství. Přeji Vám do 
nového roku něco podobného. Objevujme 
novým způsobem přátelství, a to jak k člo-
věku, tak k Bohu, do jehož (stvořitelské) 
péče patří nejen planety, ale i my lidé.

SYNODA - pozvání 
k rozhovorům o církvi

Všichni jsme na cestě, prožíváme různé 
radosti, různé bolesti a hledáme cesty, jak 
jít v životě dál. Jako jednotlivci, jako rodina, 
jako společnost… I jako církev, jejíž hlavou 
je Ježíš Kristus, hledáme cesty, jak žít. Jak 
kráčet s Bohem v tomto světě, jak být blíže 
Jemu i lidem. Proto vyhlásil papež Franti-
šek tzv. Synodu - proces, ke kterému

je zván nejen každý pokřtěný katolík, 
ale všichni, kteří to s církví myslí upřímně.
Proto budeme rádi, když se k nám přidáte, 
neboť nám záleží na vašem pohledu.

A jak to bude vypadat v praxi? Jedná se 
o celkem čtyři setkání, na kterých se sku-
pinka věnuje předem zvolenému tématu.

Bližší informace lze nalézt na adresách: 
cirkev.cz v záložce Synoda 2021-2023 nebo 
farnost-starabela.cz.

Pokud byste se chtěli k nám v Krmelíně 
přidat, kontaktujte nás prosím do konce 
tohoto roku prostřednictvím emailu: sy-
noda.starabela@gmail.com nebo na tel. 
605 828 501.

Těšíme se na spolupráci!
Za farní koordinační tým synodálních 

skupinek P. Bohuslav Novák
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Lidé darují lidem
„Na Tržišti radosti jsem si pořídila hned 

několik věcí. Když jsem si šla vyzvednout 
ozdobu na stěnu u její autorky, zjistila 
jsem, že je to má sousedka. Bylo to moc 
milé setkání. Mladá maminka se rozhodla 
splnit si sen a začala vyrábět ozdoby me-
todou Macrame. Byl to její první výtvor 
a měla obrovskou radost, že si ho někdo 
koupil. Navíc jsme tím pomohly nevyléči-
telně nemocným zůstat doma s rodinou,“ 
vzpomíná Markéta.

Markéta se stejně jako mnoho dalších 
rozhodla nakoupit dárky pod stromeček 
na Vánočním Tržišti radosti. Veškeré pení-
ze, které se zde vyberou totiž putují Mobil-
nímu hospici Ondrášek a jeho pacientům. 
Díky těmto finančním příspěvkům mohou 
umírající strávit své poslední chvíle doma 
mezi svými blízkými.

A jak Vánoční Tržiště radosti funguje? 
Jednoduše. Zapojit se může každý hned 
dvěma způsoby. Zaprvé můžete něco vy-
robit, upéct, uvařit, nabídnout své služ-
by jako například kurz šití nebo výměnu 
pneumatik a darovat na tržiště. Fantazii se 
rozhodně meze nekladou. V minulém roce 
bylo mimo jiné velmi žádané cukroví nebo 
vánočky. Pokud chcete něčím přispět, 
dejte vědět Mirce Galajdové na mhondra-
sek2004@gmail.com nebo 777 946 777.

Zadruhé můžete na tržišti pořídit něco 
pro radost sobě nebo svým blízkým, a tím 
pomoct lidem na konci jejich života. Celá 
částka je darem pro Mobilní hospic Ondrá-
šek.

Více o Vánočním Tržišti radosti se dozví-
te na www.trzisteradosti.cz.

Zapojte se. Darujte nebo si pořiďte dá-
rek, který má smysl a splňte tak nevyléči-
telně nemocným poslední přání.



Přejeme Vám i Vašim blízkým
krásné Vánoce, do nového roku 2022

pevné zdraví, štěstí, lásku a spokojenost.

Za obec Krmelín
Ing. Yveta Kovalčíková,

starostka obce a zaměstnanci úřadu

PF 2022

Autor foto Zuzana Šlachtová


