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Slovo starostky

Vážení občané,
rok 2022 je u konce, byl to rok bouřlivý 

a troufnu si říct, že pro mnohé z nás nebyl 
dobrým. Všichni jsme se těšili, že po dvou 
letech různých omezujících opatření bu-
deme konečně žít, ale místo toho jsme se 
dočkali mnohem horších výzev. Začalo to 
válkou na Ukrajině, která pokračovala roz-
točením kol inflace, energetickou krizí, mi-
grační krizí a dalšími negativními jevy, se 
kterými se musíme potýkat. 

Přes to všechno se život v obci nezasta-
vil. Začal se pomalu obnovovat společen-
ský život, spolky uspořádaly různé akce 
a výstavy. A že nám to chybělo, bylo znát 
i na velké účasti občanů.

Ze stavebních projektů, které letos obec 
financovala ze svých zdrojů, se podařilo 
postavit důležitý, dlouho očekávaný, chod-
ník na ulici Paskovské, který jistě přispěje 
k bezpečnosti chodců v této lokalitě. Na 
chodníku se ještě musí zapracovat, ale nic 
mu nebrání k užívání, nedodělky budou 
dokončeny na jaře. 

Další chodník na ulici Školní a Kostelní, 
také přispěje k bezpečnosti, hlavně dětí. 
Až to klimatické podmínky dovolí, proběh-
nou zde ještě nějaké úpravy u parkoviště 
u kostela, kde provoz ukázal jisté nedostat-
ky, zároveň apeluji na dodržování doprav-
ní značky Zákaz stání.

Nové místní komunikace se dočkali 
obyvatelé ulice Luční, kde vznikla nová 
cesta včetně osvětlení, bohužel láká někte-
ré jedince k rychlé jízdě. Část ulice, která 
vyúsťuje na ulici Školní nemohla být do-
končena, neboť zde nejsou vypořádány 
majetkové poměry.

Dále pokračují projektové práce na 
chodnících, projektu Náves, revitalizace 

potoku Machůvka, projekt vyřešení příko-
pů na Příčnici, obecní bydlení a další menší 
projekty a studie.

Co se týče dotací, máme připravenu 
žádost na dalších 170 kompostérů, dále je 
připravena žádost na pořízení nových kon-
tejnerů na separaci do sběrného místa.

Na hřbitově se dokončilo oplocení 
a upravil vchod u zadní branky. Hřbitovní 
zeď bude posouzena znalcem a oprava 
proběhne na jaře.

Přesto, že máme momentálně zablo-
kovány uložené prostředky ve Sberbank, 
utratili jsme nemalé peníze za stavební 
projekty a chod obce, hospodaření s obec-
ními prostředky je stále na dobré úrovni. 
Stav financí k 30. listopadu je bez Sber-
bank 39 180 882 Kč.

Proběhl dílčí audit přezkoumání hos-
podaření v roce 2022, kdy nebyly zjiště-
ny chyby ani nedostatky u předloženého 
vzorku operací a písemností k 30. 9. 2022.

Od 1. ledna 2022 máme nastavený nový 
systém odpadů. Uvidíme, jak dopadne celý 
rok, ale musím konstatovat, že je co zlepšo-
vat. Zákonem stanovené limity pro obce, 
které se každým rokem zvyšují, nás nutí 
dobře separovat odpad, předcházet od-
padům a recyklovat. Když však procházím 
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obcí a vidím v některých případech překy-
pující popelnice, naplněny vším možným, 
obávám se, že se dalšímu zvyšování po-
platků za odpad nevyhneme. Momentálně 
má obec slevu na poplatku za skládku, ten 
činí 500 Kč /tunu, kdy množství odpadu na 
obyvatele v tunách je v roce 0,19. To zna-
mená, že letos můžeme při počtu obyva-
tel 2366 x 0,19, odvézt 449 tun. Pokud by-
chom toto množství překročili, skládkovné 
je 900 Kč/tunu. Příští rok 1000 Kč s tím, že 
koeficient na občana se snižuje na 0,18. 
Zároveň s tím se každým rokem navyšuje 
počet tun, který musíme vytřídit. Žádám 
proto všechny, především ty, kteří mají vel-
ké popelnice s týdenním odvozem, aby se 
pokusili snižovat objem odpadu tříděním 
a snížili i interval svozu. Na posledním za-
stupitelstvu obce byla schválena, mimo 
jiné, i OZV o místním poplatku za odkládá-
ní komunálního odpadu z nemovité věci, 
kdy byla sazba poplatku zvýšena z 0,65 na 
0,75 Kč za litr.

V rámci koncesního řízení, které letos 
proběhlo, nastane od nového roku změ-
na provozovatele kanalizace a čističky 
odpadních vod spodní části obce, a to fir-
mou SmVak, a. s. Veškeré informace byly 
doručeny do všech domácností, kterých 
se to týká. Věřím, že předání proběhne 
bez problémů, kromě uzavření nových 
smluv na odvádění odpadních vod veřej-
nou kanalizací v této části obce se pro ob-
čany nic nemění.

V příštím roce si hned 1. ledna připome-
neme 30 let od rozdělení Československa, 

a tedy založení samostatné České republi-
ky. Také nás čeká volba prezidenta repub-
liky.

Na závěr bych chtěla poděkovat rad-
ním, zastupitelům, a hlavně všem zaměst-
nancům obce, bez nichž by obec nemohla 
fungovat. Nejen jim, ale všem obyvatelům 
naší obce bych chtěla popřát krásné vá-
noční svátky, do nového roku hodně sil, 
radosti, štěstí a pevné zdraví,

Vaše starostka
Ing. Yveta Kovalčíková
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Rozsvěcováním vánočního stromu, 
foto Yveta Kovalčíková
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Rozsvěcováním vánočního stromu, 
foto Yveta Kovalčíková
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KNIHOVNA
Přeji Vám a vašim nejbližším 
příjemné prožití Vánočních svátků 
a mnoho úspěchů v roce 2023.

Knihovna bude otevřena v pátek 
23. 12. a mezi vánočními svátky ve 
středu 28. 12. a pátek 30. 12. 

V Novém roce se pak uvidíme 
v pondělí 2. ledna 2023.

Vedoucí knihovny Vašicová Marie

VODNÉ A STOČNÉ VČETNĚ DPH
Oblast vodné stočné celkem

SVĚTLOV 59,99 Kč 59,99 Kč 119,98 Kč

KRMELÍN 59,99 Kč 58,09 Kč 118,08 Kč

OMEZENÍ PROVOZU 
OBECNÍHO ÚŘADU KRMELÍN

otevřeno pouze ve středu 28. 12. 2022 od 8 do 11 hodin a od 12 – 16.45 hod.

EKOLOGICKY, CHYTŘE, BEZPEČNĚ

• PUR STŘÍKANÉ IZOLACE
• FOUKANÉ IZOLACE 
• ZVUKOVÉ A KROČEJOVÉ 
    IZOLACE

 
• HYDROIZOLACE POLYUREA 
• INJEKTÁŽE VLHKÉHO ZDIVA
• REKUPERACE
• VZDUCHOTECHNIKA

» rychlé zateplení bez zbytečných starostí navíc «

Kontaktujte nás na: info@nejlepsi-izolace.cz                      606 609 809

BLAHOPŘÁNÍ
občanům Krmelína kteří 

oslavili svá důležitá životní jubi-
lea v roce 2022 přejeme touto 

cestou hodně zdraví, štěstí  
a spokojenosti do dalších let! 
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VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
je možno odevzdávat celoročně v době 

provozu sběrného místa. Pokud se potře-
bujete zbavit velkoobjemového odpadu 
mimo termíny svozu velkoobjemového 
odpadu, domluvte se s obsluhou.

UPOZORŇUJEME, ŽE NÁBYTEK MUSÍ 
BÝT ROZLOŽEN NA DESKY, PŘÍPADNĚ 
ODSTRANĚNY KOVOVÉ ČÁSTI A POD, 
abychom mohli dále recyklovat, rozdě-
lit pro likvidaci, aby do sběrných nádob 
vešlo co nejvíce odpadu.

NOVĚ SBĚR NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU PO CELÝ ROK v době 
provozu sběrného místa.

CO VE SBĚRNÉM MÍSTĚ 
NEODEBÍRÁME!!!
•	 PNEUMATIKY
•	 STAVEBNÍ SUŤ
•	 FOTOVOLTAICKÉ PANELY

KONTAKTNÍ TELEFON 

+420 730 134 134

Děkujeme, že respektujete otevírací 
dobu a neodkládáte odpad před branou 
sběrného místa.

Starostka obce Ing. Yveta Kovalčíková

OTEVÍRACÍ DOBA
Ulice Zahradnická 375
pondělí 8:00 – 9:00 hodin
sobota 8:00 – 9:00 hodin

CO MŮŽEME DO SBĚRNÉHO 
MÍSTA ODKLÁDAT:

ELEKTROODPAD
•	 smluvní místo zpětného odběru ASE-

KOL a ELEKTROWIN
•	 MALÉ SPOTŘEBIČE: např. vysava-

če, žehličky, topinkovače, fény, holící 
strojky, pily, vrtačky, mikrovlnné trou-
by, elektrické sekačky, drobná zařízení 
např. kalkulačky, rádia, drobné počí-
tačové vybavení, discmany, telefony, 
elektrické hračky apod.

•	 VELKÉ SPOTŘEBIČE: např. pračky, su-
šičky, myčky, elektrické sporáky aj.

•	 CHLAZENÍ: např. chladničky, mraz-
ničky, klimatizace, vinotéky aj.

Dále zde můžete odevzdat veškerou 
techniku, která není součástí dohody zpět-
ného odběru: např. televizory, počítačové 
monitory, zářivky, úsporné zářivky.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ 
ODPAD

je možno odevzdávat celoročně 
v době provozu sběrného místa. V prvé 
řadě, prosím, využijte kompostéry, kte-
ré vám byly propůjčeny Obcí Krmelín, 
abychom předcházeli vzniku odpadu. 
Můžete odevzdat TRÁVU, LISTÍ A VĚTVE. 

SBĚRNÉ MÍSTO KRMELÍN
Ulice Zahradnická 375
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Objem Tarif svozu Počet svozů Objem v litrech Výše poplatku

P1 91 1x 4 týdny 5 400 300 Kč

P1 01 1x 2 týdny 11 880 660 Kč

P1 11 1x týdně 21 1680 1260 Kč

P2 91 1x 4 týdny 5 600 450 Kč

P2 01 1x 2 týdny 11 1320 990 Kč

P2 11 1x týdně 21 2520 1890 Kč

2 týdny v létě 2 240

týdně v zimě 17 2040

Objem Tarif svozu Počet svozů Objem v litrech Výše poplatku

P1 91 1x 4 týdny 8 640 480 Kč

P1 01 1x 2 týdny 15 1200 900 Kč

P1 11 1x týdně 31 2480 1860 Kč

P2 91 1x 4 týdny 8 960 720 Kč

P2 01 1x 2 týdny 15 1800 1350 Kč

P2 11 1x týdně 31 3720 2790 Kč

2 týdny v létě 9 1080

týdně v zimě 13 1560

2. Období: 01.06.2023 - 31.12.2023

Četnost svozu

80l

120l

P2 61 1x 810 + 1170 = 1980 Kč

1. Období: 01.01.2023 - 31.05.2023

Četnost svozu

80l

120l

P2 61 1x 180 + 1530 = 1710 Kč

Objem Tarif svozu Počet svozů Objem v litrech Výše poplatku

P1 91 1x 4 týdny 5 400 300 Kč

P1 01 1x 2 týdny 10 800 600 Kč

P1 11 1x týdně 21 1680 1260 Kč

P2 11 1x 4 týdny 5 600 450 Kč

P2 01 1x 2 týdny 10 1200 900 Kč

P2 11 1x týdně 21 2520 1890 Kč

2 týdny v létě 2 240

týdně v zimě 17 2040

Objem Tarif svozu Počet svozů Objem v litrech Výše poplatku

P1 91 1x 4 týdny 8 640 480 Kč

P1 01 1x 2 týdny 16 1280 960 Kč

P1 11 1x týdně 31 2480 1860 Kč

P2 11 1x 4 týdny 8 960 720 Kč

P2 01 1x 2 týdny 16 1920 1440 Kč

P2 11 1x týdně 31 3720 2790 Kč

2 týdny v létě 9 1080

týdně v zimě 13 1560

1. Období: 01.01.2023 - 31.05.2023

Četnost svozu

80l

120l

P2 61 1x 180 + 1530 = 1710 Kč

Kč

80l

120l

Četnost svozu

2. Období: 01.06.2023 - 31.12.2023

P2 61 1x 810 + 1170 = 1980

2023 Poplatky Krmelín Světlov

2023 Poplatky Krmelín spodní část
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Starostka obce Krmelín podle § 14 
odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. a) zá-
kona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zá-
kon o volbě prezidenta republiky), v účin-
ném znění

informuje:

1.  Volba prezidenta republiky se usku-
teční v pátek dne 13. 01. 2023 od 
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 
14. 01. 2023 od 8.00 do 14.00 hodin, 
případné II. kolo volby v pátek dne 
27. 01. 2023 od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 28. 01. 2023 od 8.00 do 
14.00 hodin.

2. Místem konání volby:
ve volebním okrsku č. 1
 je volební místnost v budově Obecní-

ho domu, Brušperská 77, 739 24 Kr-
melín

•	 pro	voliče	podle	místa,	kde	 jsou	v	obci	
přihlášeni k trvalému pobytu: 

•	 ulice	 Benátská, Bělská, Brušperská, 
Fojtská, Hraniční, Kolmá, Kostel-
ní, Lípová, Místní, Na Brodě, Na Ci-
gánce, Na Mečník, Na Nový svět, Na 
Rybníčku, Na Skalce, Na Svahu, Nad 
Hvozdem, Paskovská, Polní, Spojná, 
Starodvorská, Stará cesta, Školní, 
U Paleska, Včelařská, Vodárenská, 
Zahradnická, Záhumenní, Za Křížem, 
Zdravotní

ve volebním okrsku č. 2
•	 je	 volební	 místnost v budově Veteri-

INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY 
PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

nární kliniky, Staroveská 406, 739 24 
Krmelín

•	 pro	voliče	podle	místa,	kde	 jsou	v	obci	
přihlášeni k trvalému pobytu:

•	 Boční, Hajní, Konečná, Krátká, Květ-
ná, Lomená, Luční, Lyskova, Na Záti-
ší, Nová, Okrajní, plk. Vávry, Prosko-
vická, Příčná, Rovná, Řadová, Slunná, 
Staroveská, Světlovská, U Černého 
lesa, U Kapličky, U Pískovny, V Březin-
ce, Vilová, Výstavní, V Zahradách.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže při hlasování svoji totož-
nost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem, plat-
ným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky ane-
bo cestovním průkazem. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občanství 
potřebným dokladem, nebude mu hla-
sování umožněno.

4. Voliči budou dodány hlasovací lístky 
nejpozději 3 dny přede dnem konání I. 
kola volby prezidenta. Pro druhé kolo 
volby obdrží voliči hlasovací lístky až 
ve volební místnosti. 

5. Za pořádek ve volební místnosti a jejím 
bezprostředním okolí odpovídá předse-
da okrskové volební komise. Jeho poky-
ny k zachování pořádku a důstojného 
průběhu hlasování jsou závazné pro 
všechny přítomné.

V Krmelíně dne 29. 11. 2022 

Ing. Yveta Kovalčíková, starostka obce
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Výsledky komunálních voleb 2022
Obec Krmelín

Účast 55,98 % Voleno 15 zastupitelů

ODS (č. 3)
5 zastupitelů        
Občanská demokratická strana      31,15 %                                  4 530 hl    

1. Ing. Yveta Kovalčíková                                                               490 hl.    
2. MUDr. Jozef Chmelo                                                                   364 hl     
3. Mgr. Kateřina Bonito                                                                   339 hl
4. Ing. Tomáš Jalůvka                                                                     321 hl
5. Ing. Jakub Suchánek                                                                  296 hl

SNK (č. 1)
5 zastupitelů
NESTRANÍCI 2022                           29,03 %                                 4 222 hl

1. Petr Mácha                                                                                    506 hl
2. Ing. Roman Kunát                                                                         331 hl
3. Ing. Jaroslav Tyšer                                                                       317 hl
4. Ing. Ivo Brabec                                                                              314 hl
5. Ing. Marek Haladej                                                                        288 hl

ČSSD+NK (č. 4)
2 zastupitelé
Společně pro Krmelín                     16,98 %                                 2 469 hl

1. Ing. Jiří Mácha                                                                              284 hl
2. Mgr. Jakub Čmiel                                                                         261 hl

KDU-ČSL (č. 5)
2 zastupitelé
KDU-ČSL                                           12,18 %                                1 771 hl

1. MUDr. Jana Paličková                                                                  269 hl
2. Dr. Ing. Jiří Brož, MBA                                                                 205 hl

Piráti+NK (č. 2)
1 zastupitel
Piráti Krmelín                                    10,64 %                               1 548 hl

1. Marek Čmiel                                                                                  183 hl
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Rada obce Krmelín

volební období 2022 - 2026

  Ing. KOVALČÍKOVÁ Yveta   starostka obce

  MÁCHA Petr   místostarosta obce

  Ing. BRABEC Ivo   člen Rady obce 

  Ing. JALŮVKA Tomáš   člen Rady obce pověřený
  poradní činností, související se
  zpracováním dokumentů
  týkajících se stavebních
  záležitostí

  Ing. KUNÁT Roman   člen Rady obce 

  

Finanční výbor Kontrolní výbor

  Dr.  Ing. BROŽ Jiří, MBA,
  předseda

  Mgr. ČMIEL Jakub,
  předseda

  ČMIEL Marek, člen   Ing. HALADEJ Marek, člen

  Ing. STOSZEK Tomáš, člen   Ing. JALŮVKA Tomáš, člen

  Ing. VOJTOVIČOVÁ Alena, člen   Ing. TYŠER Jaroslav, člen

  Ing. ZEZULKOVÁ Alena, člen   ZBOROVSKÁ Lenka, člen

Rada obce Krmelín

volební období 2022 - 2026

  Ing. KOVALČÍKOVÁ Yveta   starostka obce

  MÁCHA Petr   místostarosta obce

  Ing. BRABEC Ivo   člen Rady obce 

  Ing. JALŮVKA Tomáš   člen Rady obce pověřený
  poradní činností, související se
  zpracováním dokumentů
  týkajících se stavebních
  záležitostí

  Ing. KUNÁT Roman   člen Rady obce 

  

Finanční výbor Kontrolní výbor

  Dr.  Ing. BROŽ Jiří, MBA,
  předseda

  Mgr. ČMIEL Jakub,
  předseda

  ČMIEL Marek, člen   Ing. HALADEJ Marek, člen

  Ing. STOSZEK Tomáš, člen   Ing. JALŮVKA Tomáš, člen

  Ing. VOJTOVIČOVÁ Alena, člen   Ing. TYŠER Jaroslav, člen

  Ing. ZEZULKOVÁ Alena, člen   ZBOROVSKÁ Lenka, člen

Svoz a zneškodnění objemového odpadu  
z obce Krmelín v roce 2023

sobota 18. 03. 2023 
sobota 17. 06. 2023
sobota 14. 10. 2023

(v ranních hodinách, odvoz kontejnerů po 12 hodině)
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Zastupitelstvo obce schvaluje
•	  Jednací řád zasedání zastupitelstva 

obce Krmelín
•	  Počet členů Rady obce na 5 členů
•	  Ing. Yvetu Kovalčíkovou jako starostku 

obce Krmelín 
•	  Petra Máchu jako místostarostu obce 

Krmelín 
•	  Členy Rady obce Krmelín Ing. Tomáše 

Jalůvku, Ing. Ivo Brabce, Ing. Romana 
Kunáta 

•	  Zřízení finančního výboru a počet čle-
nů finančního výboru na 5

•	  Dr. Ing. Jiří Brož, MBA jako předsedu 
finančního výboru a členy finanční-
ho výboru Marka Čmiela, Ing. Tomá-

še Stoszka, Ing. Alenu Vojtovičovou, 
Ing. Alenu Zezulkovou 

•	  Zřízení kontrolního výboru a schvaluje 
počet členů kontrolního výboru na 5

•	  Mgr. Jakuba Čmiela jako předsedu 
kontrolního výboru a členy kontrol-
ního výboru Ing. Marka Haladeje, 
Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Jaroslav Tyšer, 
Lenku Zborovskou 

•	  Ing. Yvetu Kovalčíkovou jako zastu-
pitele pro pořízení Územního plánu 
obce Krmelín dle § 47 odst. 1 staveb-
ního zákona

•	  odměny za výkon funkce neuvolně-
ným členům zastupitelstva obce 

Výpis usnesení ustavujícího  
zastupitelstva obce

konaného dne 20. 10. 2022

Linky pomoci
Linka seniorů 800 200 007 8 – 20 hodin zdarma
Linka 1212 1212 8 – 16 hodin dle tarifů operátora
Úřad práce 800 779 900 všední dny 8 – 13, 15 nebo 17 hodin, zdarma
Senior telefon 800 157 157 nonstop zdarma
Linka bezpečí  116 111 nonstop zdarma

KONDOLENCE 
Se zármutkem  
vzpomínáme na naše 
zemřelé spoluobčany  
a touto cestou chceme 
pozůstalým projevit 
nejhlubší účast nad 
bolestnou ztrátou.
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Dne 9. října bychom oslavili 70. narozeniny Ing. Václava Zezulky, našeho tatínka 
a dlouholetého starosty obce Krmelín. Nyní už na něj můžeme jen s láskou vzpomínat.

Rádi bychom při této příležitosti poděkovali vám všem, kdo jste mu byli dobrými ko-
legy, kamarády, známými i rodinou, znali ho a měli ho rádi a kdo si na něj uchováváte 
radostné vzpomínky.

Děkujeme zastupitelstvu obce, že schválilo pojmenování aleje pod Krmelínským kop-
cem po našem tatínkovi, takže se nyní můžete procházet Alejí Václava Zezulky.

Přejeme všem příjemné prožití Vánoc a úspěšný rok 2023.
Zezulkovi

Vzpomínka
Ing. Václav Zezulka



Krmelínský zpravodaj – číslo 4/202214

se nám daří ve spolupráci s rodiči nově 
narozených dětí stále udržovat. V dnešním 
složitém světě snad stále více všichni prah-
neme po krátkém zastavení a malé oáze 
klidu. Tou snad bývá naše letité vítání ob-
čánků do svazku obce. Svědčí o tom sku-
tečnost, že jsme se letos ve třech nedělních 
dopoledních setkali s rodinami 32 dětí. Zá-
jem o setkání nás nesmírně těší, obzvláště 
pokud o něj stojí nejen rodiče s miminky 
v náručí, ale i rodiče batolat, kteří prvními 
nesmělými krůčky a doteky prozkoumávají 
vše, kam z bezpečné rodičovské opory do-
sáhnou.

Vážení rodiče, je nám potěšením na 
chvíli se zastavit, mít radost, že nám zů-
stáváte nakloněni a že tady můžeme být 
spolu.

Hana Plačková

Foto k vítání občánků Yveta Kovalčíková

Tradiční vítání občánků
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Mateřská škola

Muzika + hrátky = hraje-
me si s písničkou, s melodií, 
s rytmem a vše doprovodíme 
pohybem.

16. listopadu 2022 se v od-
poledních hodinách v MŠ 
uskutečnilo první setkání rodi-
čů a dětí mateřské školy.

Cílem připraveného projek-
tu bylo – Společně prožít na-
bízené aktivity, které přinášejí 
radost, uvolnění a rozvíjí hu-
dební cítění a vnímání.

Děti a rodiče byli pozváni 
na zahrádku, kde rostly ovocné 
stromy a keře. Po zahrádce se 
proběhli, poskakovali, sbírali 
ovoce, zpívali s kytarou a tan-
čili za hudebního a rytmického 
doprovodu. Taky jsme „vyrábě-
li“ zpívaný „Ovocný džusík“.

Na závěr jsme si odpočinuli 
v „trávě“ při poslechu relaxač-
ní hudby. Co vše jsme slyšeli 
a v našem projektu společně 
zažili, měli děti i dospělí zachy-
tit na plátno, pomocí prsto-
vých barev.

Muzikohrátky přinesly dě-
tem i dospělým radost, odpo-
činek a pěkný společný zážitek.

Jana Vaňková, třída Zelená

MUZIKOHRÁTKY
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Vánoční koncert při 
rozsvěcování stomečku

Muzikohrátky
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Mikuláš v MŠ

Relaxace ve Zdravíčku
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Hrajeme si se slovy - rytmizace

Malujeme hudbu
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Od konce září, každou středu po obědě 
navštěvují naše děti „solnou komoru“ ne-
boli inhalační místnost ve Zdravíčku v Kr-
melíně. Jedna polovina dětí inhaluje slaný 
vzduch u toho poslouchají pohádku, pak si 
zazpívají a povídají.

U předškoláků Druhá polovina si pak v tělocvičně, po 
krátké relaxaci připraví z bohaté nabídky 
molitanových kostek a dalšího náčiní pře-
kážkovou dráhu. Děti si zahrají pohybové, 
nebo klidové hry. Po 30 minutách se skupi-
ny vystřídají.

Dětem se pobyt v solné místnosti i tělo-
cvičně nejen líbí, ale také prospívá.

Marie Vašicová, třída Žlutá

Solná komora



Děkujeme za Vaši podporu!
Štěstí, zdraví a Boží požehnání ať Vás provází po celý rok 2023!

 Příspěvkem podpoříte projekty  
Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra. 

Podpora Šatníku Charity Ostrava, Podpora Charitního střediska sv. Kryštofa – mobilního hospice, Vybavení 
bytů pro sociální rehabilitaci Charitního střediska sv. Lucie, Vybudování zahradního skladu Hospice 

sv. Lukáše, Rozšíření kapacity Charitního domu sv. Václava – domova pokojného stáří, Úprava zahrady 
Charitního domu sv. Zdislavy – azylového domu pro matky s dětmi, Bezbariérový vstup do Charitního 

střediska Michala Magone – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Podpora aktivit pro klienty 
Charitního střediska Gabriel – komunitního centra pro seniory, Plynofikace a rekonstrukce kotelny 

v hlavní budově Charity sv. Alexandra, Vybavení chráněných dílen Charity sv. Alexandra – podpora osob 
se zdravotním postižením.

Jak můžete přispět?
•	 do	zapečetěné	pokladničky	skupinky	Tří	králů	nebo	umístěné:	 

.....................................................................................................................
•	 do	on-line	pokladničky	na	sbírkové	konto	 

č.	ú.:	66008822/0800,	variabilní	symbol:	777988013 (do 30. 4. 2023)
 (pomocí QR kódu z mobilního bankovnictví – do 31. 1. 2023) 

ChAritA OstrAVA | www.ostrava.charita.cz 
ChAritA sV. AlexAnDrA | www.charita-sv-alexandra.cz

1.–15. 1. 2023

DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90)
 na číslo 87 777
Trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90)
 na číslo 87 777
Cena jedné SMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Koledující Tři králové vám přinášejí radost a Boží požehnání. 
Prosíme, podarujte tyto vyslance Charity Česká republika, 
pomůžete tak lidem v nouzi! 

 Darovat online na www.trikralovasbirka.cz

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT V NEDĚLI 8. LEDNA OD 18 HODIN NA ČT1

www.trikralovasbirka.cz @trikralovasbirka trikralova_sbirka

letak_sablona.indd   1 18.11.2022   18:31:18

V Krmelíně  
14.–15. 1. 2023

na OÚ Krmelín do 5. ledna 2023
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Každý rok v říjnu probíhá na naší škole 
pěvecká soutěž „Krmelínská pěnice“. Z tříd-
ních kol se probojuje šest finalistů, kteří 
pak poměřují své hlasy v sále školy. 

Kromě vyhodnocení nejlepších zpěváč-
ků, dostávají finalisté pozvánku do „Ad-
ventního sboru“, který se hned po soutěži 
začne pečlivě připravovat na vystoupení 

Pěnice pod stromečkem

Školní soutěž ve zpěvu Pěnice 
foto Mgr. Jarmila Adámková

u příležitosti „Rozsvěcování vánočního 
stromu“.

Tak tomu bylo i letos, kdy si zpěváčci 
pod vedením paní učitelky Yvony Voráčo-
vé připravili koledy z Lašska.

Štěsti, zdravi, pokuj svaty vinšujemy 
vam!

Mgr. Yvona Voráčová

Základní škola
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V pondělí 24. 10. 2022 žáci 1. – 5. roční-
ku krmelínské školy navštívili výstavu Čes-
kého zahrádkářského svazu Krmelín v bu-
dově Obecního domu. Děti pro výstavu 
připravili řadu zdařilých výtvarných prací 
(s tématikou podzimu, sklizně ovoce a ze-
leniny), na výstavu se těšily a podle jejich 

Návštěva zahrádkářské výstavy

slov se jim esteticky i odborně připravená 
expozice moc líbila. Aby ne – výstava byla 
spojena i s ochutnávkou jablíček a nabíd-
kou bonbónů, navíc všechny děti obdržely 
drobné dárečky. Děkujeme PaeDr. Haně 
Černíkové a realizačnímu týmu ČZS za pří-
nosný vhled do práce drobných pěstitelů. 

Mgr. Dušan Ignačík, MBA – ředitel školy

Foto Mgr. Dušan Ignačík, MBA
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Vystoupení ZŠ na rozsvěcování 
foto Mgr. Jarmila Adámková
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K zajištění kvalitního školní stravová-
ní v souladu s hygienickými normami 
a pravidly spotřebního koše musíme plnit 
podle norem spotřebu zeleniny a ovoce 
na 100 %. V předchozích letech se nám ne-
dařilo naučit jíst děti míchané zeleninové 
saláty a když nebylo na výběr z jiné čerstvé 
zeleniny, tak o ni děti nejevily zájem. Ve vý-
dejním okýnku znělo: bez zeleniny, bez ze-
leniny, prosím bez zeleniny. 29. 9. 2022 se 
vedení školy (vedoucí školní jídelny, ředitel 
školy, ekonomka školy) zúčastnilo školení 
„Zeleninové bary ve školních jídelnách“. 
Zjistili jsme, že tento způsob zpracování je 
opravdu atraktivnější a více motivuje žáky 
ke konzumaci zeleniny a ovoce ve školách.

Z tohoto důvodu jsme ve školním roce 
2022/2023 přikročili k inovaci a začali při-
pravovat pro žáky školy atraktivnější vari-
antu: zeleninový a ovocný bar. Děti mají 
možnost vybrat si k obědu dle vlastního 
výběru a chuti: salát, čerstvou zeleninu 
(cherry rajčata, různé druhy paprik, okurek, 
mrkev, ředkev, rukolu, polníček, kedluben, 
meloun, kukuřici), ovoce.

Tato změna se nám rychle osvědčila 
a konečně jsme dosáhli našich cílů: naučit 
jíst děti v naší jídelně čerstvou zeleninu či 
ovoce a neplýtvat jím (vyhazování nedo-
jedených porcí). Spokojenost je na straně 
žáků, pedagogů i zaměstnanců školní ku-
chyně.

Lenka Košťálová – vedoucí školní jídelny

Inovace ve stravování

Foto Lenka Košťálová
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Počátkem listopadu absolvovali všichni 
žáci školy zajímavý workshop ve Velkém 

světě techniky v Ostravě-Vítkovicích.
Každá třída měla svůj program. V expo-

zici se pak děti seznámily s některými fy-
zikálními a přírodními zákony. Pro spoustu 
z nich to bylo dosud zábavné experimen-
tování a hra. U těch starších už možná blik-
lo v hlavách slůvko „AHA!“

Velký svět techniky 
Všem se určitě líbily 3D filmy ze světa 

přírody.
Děti byly z dopoledního programu nad-

šené a určitě se do Velkého světa techniky 
vypraví zase.

R. Tylečková

Svět techniky foto Mgr. Romana 
Tylečková
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Svět techniky foto Mgr. Romana 
Tylečková
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Při pročítání údajů o výsledcích vzdě-
lávání žáků (bod 6) výroční zprávy školy 
za uplynulý školní rok 2021/2022 by čte-
nář mohl nabýt dojmu, že vše se odvíjí 
od objektivně-subjektivního hodnocení 
žáků třídními učitelkami: 62 žáků (tj. 69 % 
žáků školy) mělo na konci školního roku 
na vysvědčení jen jedničky. Není tomu tak, 
za žáky hovoří i další výsledky – naši nej-
starší žáci se během školního roku zapojili 
do soutěží Matematická olympiáda a Ma-
tematický klokan, zúčastnili se Testování 
SCIO (výběrového zjišťování výsledků žáků 
5. ročníku) a Českou školní inspekcí byli 
zařazeni do celorepublikového zjišťování 
výsledků vzdělávání prostřednictvím in-
spekčního systému elektronického testo-
vání InspIS SET. Kvalitní výsledky žáků jdou 
ruku v ruce s identifikací a průběžným vy-
hledávání nadaných dětí i cíleným rozvo-
jem jejich osobnostního maxima. Během 
školního roku pedagogové rozvíjeli žáky, 
kteří vykazovali velmi dobré výsledky ve 
výuce či jiným způsobem projevovali své 
mimořádné schopnosti a dovednosti. Za-
měřili na obohacování, prohlubování, roz-
šiřování učiva, poskytování komplexněj-
ších úloh a v neposlední řadě zapojování 
do soutěží.

Okresní kolo 71. ročníku Matematické 
olympiády Z5 pro žáky 5. ročníku základ-
ních škol (připraveno Střediskem volného 
času Klíč z Frýdku – Místku) proběhlo on-
line (leden 2022), zúčastnilo se jej 5 žáků, 
kteří měli za úkol v časovém limitu 60 mi-
nut vyřešit 3 slovní úlohy. Úspěšnými řeši-
teli se stali žáci, kteří dosáhli alespoň polo-
viny možného bodového zisku, tj. 9 a více 
z 18 bodů. Naši žáci dosáhli velmi dobrých 
výsledků: Tobiáš Tyšer 16 bodů (umístění 

na 6. – 12. místě), Vincent Pudich 15 bodů 
(13. – 16. místo), Adam Hartoš 13 bodů (19. 
–.1 24. místo), Damián Stoszek 11 bodů 
(27. místo).

Do okresní soutěže připravené Středis-
kem volného času Klíč z Frýdku – Místku 
(březen 2022) se zapojilo 5 194 žáků z 2. – 
5. ročníku 21 neúplných a 39 úplných zá-
kladních škol našeho okresu. Naši žáci se 
zapojili do soutěže ve dvou kategoriích. 
V kategorii Cvrček pro 2. a 3. ročník se 
z 2 591 řešitelů umístil na 2. místě se ziskem 
84 bodů Vojtěch Pražák ze 3. ročníku. V ka-
tegorii Klokánek pro 4. a 5. ročník se z 2 603 
řešitelů umístil na 2. místě (114 bodů) Vin-
cent Pudich, na 6. místě (107 bodů) Matěj 
Kalvoda, na 7. místě (106 bodů) Tobiáš Ty-
šer – všichni z 5. ročníku.

V testování SCIO (duben 2022) byly vý-
sledky našich žáků nadprůměrné (lepší než 
u 68 % zúčastněných škol ČR): matematika 
(percentil 52), obecné studijní předpo-
klady (percentil 53). Špičkových výsledků 
v matematice i obecných studijních před-
pokladech dosáhli shodně 4 žáci (percen-
tily v rozsahu 86 – 99).

Špičkové výkony potvrdilo rovněž Testo-
vání České školní inspekce (květen 2022): 
v hodnocení všech zúčastněných škol se 
krmelínská škola pohybuje v pásmu leh-
kého nadprůměru (vyjádřeno percenti-
lem 58), na špičkové a nadprůměrné vý-
sledky dosáhlo 8 žáků v jazyce českém,  
4 žáci v matematice, 6 žáků v dovednos-
tech usnadňujících učení.

Na závěr ještě konstatování: 4 žáci s nad-
průměrnými výsledky absolvovali úspěšně 
přijímací řízení a od 1. 9. 2022 byli přijati ke 
studiu na ostravská gymnázia.

Mgr. Dušan Ignačík, MBA – ředitel školy

Kvalitní vzdělávání s efektivní zpětnou vazbou



Odteď můžete komunikovat s úřady online – kdykoliv, 
odkudkoliv a zdarma. I posílání zpráv ostatním uživatelům 
(třeba dodavatelům nebo jiným fi rmám) je mnohem levnější 
a jednodušší než dopisy. 

Úřadování snadno 
a rychle s datovkou

• papírování přes e-Portál ČSSZ,

• výpis ze živnostenského rejstříku,

• daňové přiznání (MOJE daně).

S datovou schránkou vyřešíte online třeba: 

Zapněte si upozornění 
a buďte stále v obraze.  

chcidatovku.cz

Používat datovku je jednoduché. 

Zjistěte víc na:

Od 1. ledna 2023 získají datovku automaticky všichni živnostníci 
a nepodnikající právnické osoby. Tak dlouho ale čekat nemusíte. 
Používejte datovku už teď a dělejte, co vás baví.
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Pojďme se společně 
poohlédnout za tím,  
co naše skautská 
družina zvládla za 
poslední tři měsíce

Zahájili jsme schůzky a se zápalem se 
vrhli na vše, co nám začátek školního roku 
přinesl. Účast byla přímo rekordní a přijali 
jsme mezi nás mnoho nových světlušek 

a vlčat. Užívali jsme si podzimních krás, 
vyráběli zvířátka z kaštanů, obrázky z listů 
a taky létající draky.

Roveři na konci září zažili deštivý a stu-
dený víkend v Chotěbuzi, kde v archeolo-
gickém parku proběhlo KORBO. Program 
akce si účastníci vymýšlí navzájem, při-
čemž dostanou prostory a možnost se re-
alizovat. Všichni tak ostatní zvou na svou 
aktivitu. Výběr je pestrý. Od vědomostních 
kvízů, přes kouzelnické triky, vyrábění, až 
po otužilecké koupání v rybníce.

V říjnu jsme se zúčastnili tradiční akce 
s Foglarovskou tematikou: Stínadla se 
bouří. Potkali jsme se se skauty z širokého 
okolí a zahráli si velkou večerní hru v měs-
tečku Vidnava. Celkem přijelo skoro dvě 
stě lidí a všichni byli rozděleni na dva týmy. 
Vonty a Druhostraníky, kteří nakonec celou 
hru vyhráli.

Pomáhali jsme na Reji duchů, připravili 
stezku odvahy a naši skauti se převlékli za 
strašidla. Ruku k dílu jsme přiložili i na Jar-
marku, kde jsme příchozí vítali u vstupu.

Za deštivého odpoledne v sobotu 
19. 11. se uskutečnilo sportovní klání. 
Soutěžilo se v rozmanitých sportech a po-
řádně v blátě vyválení sportovci dorazili 
domů růžovolící a vyčerpaní po skvělém 
výkonu.

26. 11. se konalo Deskohraní v klubov-
ně pro děti i rodiče.

A co nás čeká
A co je v plánu dál? Teď nás cobydup 

čeká Vánoční schůzka s tradicemi a dárky.
V lednu naplánujeme další skautský rok 

a přestože je to ještě hodně daleko, čas utí-
ká velmi rychle, a tak se už pomalu vrhne-
me i na tábor, který proběhne v létě 2023.

S přáním kouzelných Vánoc,
Za 1. Oddíl Krmelín – Vlci,

Karolína Jarolímová

SKAUTI
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Proč darovat krev?
Darování krve je jedinečným darem člo-

věka člověku, dárce „vstupuje“ do léčby ne-
mocného a umožňuje tak zachránit ohro-
žený život. Transfuze krve či jejích složek je 
potřeba nejen při úrazech a operacích, ale 
i při léčbě závažných onemocnění (leuké-
mie, krvácivé poruchy, onemocnění jater, 
ledvin.) Věděli jste, že na jediného člověka 
po úraze je potřeba krev od 80 dárců? Lep-
ší důvod k darování krve už asi nenajdete. 
Odběry krve a jejích složek zajišťují ne-
mocniční transfuzní stanice, které zajišťují 
krev pro konkrétní pacienty.

Proč darovat krevní plazmu?
Je to jednoduché a zachráníte tím lidské 

životy. Vyberete si jedno z center a pomá-
hejte.

Plazma se odebírá za pomoci přístrojo-
vé techniky – separátorů krevních složek –, 
kdy se odebere pouze plazma a ostatní čás-
ti krve se vracejí zpět do oběhu dárce. Pro 
odběr jsou vhodní dárci všech krevních 
skupin. Odběry plazmy mimo nemocniční 
transfuzní stanice, zajišťují i plazmaferetic-
ká centra. Krevní plazma slouží jako farma-
ceutická surovina pro výrobu důležitých 
léků.

Darování krevních destiček 
a bílých krvinek

Darování krevních destiček a bílých kr-
vinek, je zvláštní forma dárcovství krve, 
při které se neodebírá plná krev, ale pou-
ze jedna ze složek. Odběr krevních desti-
ček (trombocytů) a bílých krvinek (gra-
nulocytů) probíhá za pomoci přístrojové 
techniky – separátorů krevních složek. 

Krevní destičky (trombocyty) jsou krevní 
složky, které se podílejí na srážení krve, 
vznikají v kostní dřeni, v oběhu kolují jen 
7–10 dní. Jedna léčebná dávka destiček se 
připraví z jednoho přístrojového odběru 
od jednoho dárce. Destičky lze uchovávat 
po dobu 5 dnů.

Bílé krvinky (granulocyty) jsou krev-
ní složky, které se připravují pro nemoc-
né s těžkým nedostatkem bílých krvinek 
a s obtížně zvladatelnými infekčními kom-
plikacemi. Jedna léčebná dávka bílých kr-
vinek se připraví z jednoho přístrojového 
odběru od jednoho dárce. Bílé krvinky se 
uchovávají 24 hodin

 Chci se stát dárcem krve. Co 
mám udělat? 

Z medicínského hlediska je vhodné 
začít odběrem tzv. plné krve (tj. odběr 
cca 450 ml). Možnost darovat krev má dár-
ce prakticky v každém okresním městě. 
U nás je nejblíže krevní centrum ve Fakult-
ní nemocnici v Ostravě nebo Krevní cent-
rum ve Frýdku Místku. 

Výzva dárcům Krmelína 
I my zastupitelé obce Krmelína, podpo-

rujeme „Čestné dárce“, ať už krve, krevní 
plazmy, krevních destiček nebo bílých kr-
vinek, malým peněžitým darem. 

Vzhledem k tomu, že Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Ostrava, kte-
rý v minulosti informoval obce o dárcích 
krve i počtech odběrů, již nemůže vydávat 
osobní údaje o dárcích třetí straně, žádá-
me dárce, kteří byli oceněni v období 2021 
- 2022, aby se přihlásili. Na základě toho, 
bude dárcům krve, kteří jsou občany Kr-

Výzva pro dárce
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melína, věnován dar z rozpočtu obce. Dar 
je odstupňován podle počtu odběrů, dle 
tabulky uvedené níže. 

Informaci o počtu odběrů je možno do-
ložit z krevního centra, případně oceněním 
z Červeného kříže. Informaci můžete zaslat 
elektronicky na macha@krmelin.cz, krme-

Bezpříspěvkové 
odběry/počet  

Výše odměny Kč  Ocenění  

40  1000  Zlatá Jánského plaketa  

80  2000  Zlatý kříž I. třídy  

120  3000  Zlatý kříž II. třídy  

160  4000  Zlatý kříž III. třídy  

250  6000  Plaketa „Dar krve  
- dar života“  

 

lin@krmelin.cz nebo osobně na OÚ. Po-
kud bude vše podle schválených pravidel 
radou obce, bude dárci vyplacen dar, dle 
schválené výše. 

Ocenění dárců proběhne na 
březnovém zastupitelstvu obce.  

Petr Mácha a Yveta Kovalčíková

Poděkovat musíme 
zaměstnancům obce za úklid 
sněhu v posledních dnech. 
Foto David Blažek
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Zahrádkáři
Vážení zahrádkáři a jejich 
příznivci

Podzim a zima definitivně převzaly vlá-
du nad přírodou, včetně našich zahrádek. 
Vstáváme do tmy a za tmy chodíme domů. 
Momentální ochlazení a plískanice nemá-
me nikdo rádi. Ale hlavně, že valná většina 
našich výpěstků je sklizená, zavařená, usu-
šená a uložená ve sklepích nebo na jiném 
vhodném místě. Pro tuto chvíli je ještě 
vhodné vápnění půdy, na které se často 
zapomíná a které pomáhá udržovat půdu 
v dobrém zdravotním stavu. Snižuje její 
kyselost a zabraňuje tvorbě mechových 
ploch a kyselotvorných plevelů. Součas-
ně tímto úkonem hnojíme půdu pro další 
období. Ale nesmí se provádět v kombi-
naci s hnojením jakýmkoli jiným hnojivem 
(kompostem nebo jinými dusíkatými hno-
jivy). Nejvhodnější prostředek, včetně do-
stupnosti a ceny, je dolomitický vápenec, 
který lze koupit běžně v prodejnách sta-
vebnin. Upozorňuji, že výsledek se projeví 
až později, řádově za 2–5 let.

V tuto dobu zahrádkáři hodnotí uplynu-
lý rok. Všeobecně se dá řícti, že to byl rok 
rajčat a ovoce a to jak peckovin, tak jádro-
vin. Díky tomu, že nás na jaře moc nepo-
stihly opožděné jarní mrazíky, byla nása-
da plodů vysoká, což se projevilo také při 
sklizni. Kdo neudělal včas probírku plodů, 
měl sklizeň nadprůměrnou, co do množ-
ství, ale na úkor kvality. Větší část úrody 
pak směřovala do moštáren a palíren, 
které pracovaly naplno, což se projevilo 
i u nás. Našemu pracovnímu týmu, pod ve-
dením pana Milana Máchy, který se zhostil 
svého úkolu bez ztráty kytičky, výbor zákl. 
organizace vyslovuje poděkování.

Kromě moštování, byl spolkový život 
ve srovnání z minulým obdobím bohat-
ší. Zájezd do oblasti Poodří (Bartošovice, 
Nová Horka, Studénka, Tošovice a Louč-
ky) se velmi zdařil a všichni byli spoko-
jeni. V květnu jsme navštívili známého 
skalničkáře v Paskově, pana Forgače 
a prohlédli si jeho neobyčejně krásnou 
zahradu.

Letos poprvé jsme zorganizovali jarní 
a podzimní vycházku po okolí Krmelína. 
Tyto vycházky se staly velmi oblíbenými, 
proto bychom v nich rádi pokračovali i na-
dále.Také jsme podnikli exkurzi do místní-
ho „Zdravíčka“ a následně vyzkoušeli účin-
ky solné komory na naše dýchání. Někteří 
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navštívili zahrádkářské výstavy v okolních 
obcích (Brušperk, Stará Ves, Stará Bělá 
a Palkovice).

Vyvrcholením našich aktivit se stala vý-
stava ovoce a zeleniny u nás, v Obecním 
Domě, kterou jsme zorganisovali jako pří-
pravu na jubilejní výstavu v příštím roce, 
kdy oslavíme 65. výročí založení zahrad-
kářského spolku v Krmelíně. Děkujeme 
všem členům a příznivcům, kteří se na vý-
stavě jakkoli podíleli. Nejen na celkové or-
ganizaci, na instalaci exponátů a aranžmá, 
ale hlavně těm, kteří poskytli ovoce, zeleni-
nu, květiny a další své výpěstky i gurmán-
ské výrobky. V neposlední řadě děkujeme 
dětem MŠ a ZŠ, které pod vedením svých 

učitelů, vytvořily krásné výtvarné práce, ji-
miž byla výstava vyzdobena.

Do příštího roku, který se zdá, dle in-
formací z médií, jako velmi náročný, si 
můžeme popřát především hodně zdra-
ví, vzájemnou soudržnost a věřit, že není 
všechno tak zlé, jak se to jeví. Pěkné Váno-
ce a hodně úspěchů v roce 2023 i radosti 
při zahrádkáření, přeje výbor Českého za-
hrádkářského svazu v Krmelíně.

Ing. Jaromír Havránek, předseda

Autorky fotografií: Jana Šťastná, PaedDr.
Hana Černíková a Miroslava Havránková
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Do tvrdého světa vstupuje Bůh 
jako křehké dítě

Do tohoto tvrdého světa vstupuje las-
kavé a křehké Dítě Ježíš. Přichází osvobo-
dit člověka zapleteného do sítě nenávisti 
a zotročeného mnohými roztržkami.

Boží Syn dává vyrašit naději, že navzdo-
ry tolika obtížím vzejde nakonec v lidských 
srdcích pokoj.

PŘICHÁZÍ I K TOBĚ
O Vánocích se živý a všemocný Bůh 

z lásky stává zcela malým a slabým. Stvo-
řitel se vydává svému stvoření, aby mu do-
kázal: „Podívej se, nechci ti způsobit nic zlé-
ho. Přicházím k tobě s prázdnýma rukama 
a budu v tobě růst jen tak rychle, jak ty to 
dovolíš. Jsem Bůh, který se stal člověkem. 
Nejsem schopen ti učinit cokoliv zlého.“

JE ZDE MÍSTO I PRO TEBE
Kristus přichází na svět a čeká. Čeká i na 

tebe. Za podobou dítěte Ježíše je velké ta-
jemství: Bůh chce být i tobě docela blízko! 
Nikdo tě k jesličkám nenutí. Ale je zde mís-
to i pro tebe. I zde se můžeš ve svém srdci 
setkat s Bohem. Naplnění a záchrana, které 
zde v jeslích začínají, jsou určeny i pro tebe.

DVEŘE TVÉHO SRDCE
Bůh není někde daleko, vzdálený. Není 

někde nahoře. On je mezi námi a s námi. 
Přišel na svět viditelně jako bezmocné 
dítě, dýchal náš vzduch, nosil naše obleče-
ní, jedl naše jídla. Stal se bratrem všech lidí 
a nyní klepe i na dveře tvého srdce. Touží 
se setkat i s tebou.

Vánoční přání otce Bohuslava
Ten, který se narodil v Betlémě, se stal 

znamením Boží lásky k člověku. Při svém 
působení se skláněl k těm, kteří toužili po 
uzdravení a odpuštění. Slavení jeho naro-
zení je pro nás příležitostí uvědomit si, že 
stejně se sklání k nám, aby ošetřil i naše 
rány. Zároveň nás vybízí k tomu, abychom 
i my byli laskaví.

Ze srdce vám všem přeji a vyprošuji po-
žehnané vánoční svátky.

Po dvouleté covidové přestávce Vás chci 
pozvat na vánoční mše svaté a na

XIII. Vánoční 
benefiční koncert, 
který se uskuteční 

v našem kostele 
8. 1. 2022 v 15 hodin

V programu se představí tradičně děti 
z mateřské a základní školy a hosté. Výtě-
žek koncertu bude věnován na splácení 
dluhu Centra setkávání.

Po ukončení programu jste všichni zvá-
ni na malé pohoštění do našeho domečku.

Otec Bohuslav Novák
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Tříkrálová 
sbírka  
v Krmelíně 
proběhne  
14. - 15. ledna

Na obci bude 
kasička  
k dispozici  
od 5. ledna 
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HASIČI Krmelín
Požární sport

Po prázdninách nám pokračovala se-
zóna. Začala zářijovou noční soutěži v Pe-
třvaldě.
Kategorie, výsl. čas/ proudy L a P/ pořadí/ z celkového počtu 
zúčastněných družstev.
mladší LP 18,06 PP 22,63 3. místo z 9 družstev
starší LP 16,40 PP 16,67 3. místo z 8 družstev

Ligové soutěže začaly noční v Bruzovicích
Bruzovice - 14. kolo MSL MH 9. 9. 2022
mladší LP 17,04 PP 21,98 12. místo z 27 družstev
starší LP 16,18 PP 18,04 15. místo z 23 družstev

Brušperk – 15. kolo MSL MH – 10. 9. 2022
mladší LP 16,93 PP16,76 7. místo z 24 družstev
starší LP 16,67 PP 13,89 11. místo z 18 družstev

Lučina – 16. kolo MSL MH – 11. 9. 2022
mladší LP 36,76 PP 32,77 31. místo z 37 družstev
starší LP 14,53 PP 15,40 1. místo z 25 družstev

Nýdek – 17. kolo MSL MH – 24. 9. 2022
mladší LP 17,27 PP 16,65 7. místo z 31 družstev
starší LP 14,66 PP 13,37 2. místo z 22 družstev

Fotka družstva mužů z Archery game - 
autor Radomír Janošek.
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Celkové umístění v HYUNDAI MSL-MH 2022:
mladší 12. místo z 21 družstev s celkovým počtem bodů 254. 
Vyhrál tým z Malenovic A
starší 4. místo z 18 družstev s celkovým počtem bodů 306. 
Vyhrál tým s Rychaltic. Starším bohužel uteklo 3. místo o 2 body 
a 2. místo o bodů 6.

V říjnu jsme se účastnili ZPV, který se nově jmenuje Závod 
hasičské všestrannosti a brannosti. Nepočítá se do celoroční hry 
Plamen a můžou se jí účastnit školy a skautské oddíly z celého 
okresu Frýdek-Místek.
mladší 13. místo z 20 družstev, s časem 50,59 minut a 20 
trestnými minami
starší 4. místo z 26 družstev, s časem 28,13 minut a 8 trestnými 
minutami

Dorostenky, jsou rozděleny na 
kategorie

střední jednotlivkyně
Linda Havránková -  4. místo z 10 děvčat, s časem 26,44 minut 

a 4 trestné minuty

starší jednotlivkyně
Klára Norysová -  3. místo z 8 děvčat, s časem 23,24 minuty a 3 

trestné minuty
Simona Kneblová -  4. místo z 8 děvčat, s časem 24,27 minuty 

a 3 trestné minuty

Poslední říjnovou sobotu jsme navštívili 
stanici HZS na Letišti Mošnov. Dětem byl 
ukázán vozový park včetně vybavení jed-
notlivých speciálních vozu. Největší zájem 
měly děti o speciální auto k hašení letadel. 
Prohlédly si vnitřní vybavení budovy a zjis-
tily vše o fungování hasičů na letišti.

Po ukončení ligové sezóny nezahálíme 
a snažíme se dětem vymyslet akce, aby ne-
seděly doma a měly co dělat. Máme naplá-
novány hodiny ve sportovní hale TJ Sokol 
Krmelín, a tradiční akce - Slavnostní ukon-
čení HYUNDAI MSL-MH ligy, Mikulášskou 
besídku se zdobením perníků, a Ukonče-
ní vlastní sezóny v zábavním parku Žirafa 
a Nautilu.

Uctění památky zesnulého hasiče jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Obce Skalice u České Lípy Ing. Jana Dvořáka.
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V příštím roce se rýsuje fungování 3. 
družstva MH, a už nyní začíná být pro-
blém dopravy na tréninky a soutěže. I když 
máme dopravní automobil Ford z obce Kr-
melín, tak budeme muset s obcí řešit tuto 
vzniklou situaci.

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
Výboru sboru SDH v čele se starostou 
Ing. Mojmírem Kneblem, Obecnímu úřadu 
Krmelín, sponzorům (hlavně Pekařství Bo-
ček Krmelín) a PROIZS Ostrava (vybavení 
pro hasiče a záchranáře), SDH Oprechtice 
za poskytnutí tréninkové plochy a členům 
sboru, kteří nám pomáhají s přípravou dět-
ské soutěže. Hlavní dík ale patří trenérům 
Peťovi, Jirkovi, Radce a Martině, bez kte-
rých by žádná družstva nebyly a musíme 

poděkovat i dětem, které i přes veškeré 
nástrahy moderního digitálního světa, pil-
ně chodí na tréninky a soutěže a rodiče je 
v tom podporují.

Od září máme nového člena a všech-
ny další, kteří by měli zájem, s radosti 
přivítáme. Hlásit se můžete na tel čísle 
737 106 846 - Petr Edelsberger.

Přejeme krásné a klidné prožití Vánočních 
svátku a do Nového roku 2023 jen to nejlepší.

(za vedení mladých hasičů Christiane 
Bednářová)

Družstvo mužů
Družstvo se zúčastnilo poslední soutěže 

netradiční ligy konané 10. 9. 2022 v Niž-
ních Lhotách, kde obsadilo 6. místo. Celko-

Závody požárnické 
všestrannosti 15. 10. 2022  
v Zelinkovicích, foto 
Martina Doležalová
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vě jsme se tak v Netradiční lize umístili na 
9. místě z 12. mužských družstev. Zakon-
čení a vyhlášení ligy proběhlo 29. 10. 2022 
na Pražmě v hotelu Travný. Dále jsme se 
zúčastnili soutěže v Kunčicích pod On-
dřejníkem, a chystáme se letošní sezónu 
uzavřít mikulášskou soutěží 3. 12. 2022 
v Lukavci. Pro utužení kolektivu jsme se 
rozhodli 19. 11. 2022 navštívit v Ostravě 
Archery game, což je adrenalinová týmová 
hra s luky a šípy, kterou jsme si moc uži-
li, a vstřebané dojmy si sdělovali ještě na 

hasičárně. Během zimní přípravy někte-
ří z nás, co mají zájem, využívají možnosti 
cvičit spolu s družstvem žen v hale.

(za vedení družstva mužů Bc. Radomír Ja-
nošek)

Družstvo žen
U družstva došlo k výměně členek, kdy 

v začátku ještě tvořily z části starší žačky, 
nicméně se po dohodě s vedoucí kolektivu 
rozhodly dále nepokračovat. Na základě 
říjnové výzvy se družstva přihlásily 4 nové 

Návštěva HZS Mošnov,  
foto Martina Doležalová
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členky a vize družstva na příští rok je, při-
pravovat se k účasti na pohárových soutě-
žích v rámci různých celoročních lig v re-
gionu severní Moravy. V rámci sportovní 
přípravy mají zamluvené hodiny ve spor-
tovní hale ve Staré Vsi n. O. Pro doplnění 
kolektivu bude opět na jaře zorganizován 
nábor, pokud by jste chtěli už, kontaktujte 
vedoucí kolektivu – Dominiku Ručkovou - 
737189448
za vedení žen Ručková Dominika Mgr., DiS.

Spolkový život
V rámci krmelínské pouti jsme zajiš-

ťovali občerstvení na páteční Rockshow 
s nabídkou klobás, hotdogů a tortill s vep-
řovým a kuřecím masem.

Významnou položkou v příjmech spol-
ku jsou pro nás státní a krajské dotace. 
Kolektivy mladých hasičů využívají dotace 
Můj Klub z Národní sportovní agentury, 
v letošním roce byla pořízena nová sada 
hadic, jsou z ní hrazeny dohody o prove-
dení k práce k vedení dětských kolektivů 
a část cestovného pro vedoucí kolektivů 
na dopravu na tréninky a soutěže. Druhou 
významnou dotací pro sbor je na Dotace 
na podporu Sborů dobrovolných hasičů 
z Moravskoslezského kraje, která pomáhá 
s financováním v několika oblastech a po-
řizují se z ní: sportovní materiál družstev 
pro PS dospělých, vybavení sboru k po-
řádání společenských akcí a na sportov-
ní a pracovní oblečení. Další oblastí jsou 
dohody o provedené prací k vedení druž-
stev dospělých a poslední je příspěvek na 
cestovné na soutěže. V letošním roce slaví 
Okresní sdružení hasičů Frýdek – Místek 
50 let hry Plamen, OSH během slavnost-
ního shromáždění 15. 11. 2022 ocenilo 50 
pamětníků z okresu, kteří se nejvíce zasadi-
li na organizování této soutěže a z našeho 
sboru obdrželi pamětní plaketu Ing. Josef 
Boček a Petr Edelsberger.

Po třech letech, kdy společenské akce 
byly postiženy opatřeními, v souvislosti 
s pandemií nemoci COVID 19, se mohlo 
uskutečnit rozsvícení vánočního stromu, 
měli jsme na starost technickou přípravu 
garáže a část občerstvení. A také proběhl 
turnaj v bowlingu. Konec roku bývá také 
tradičně spojen Valnou hromadou, která 
se letos uskuteční v soboru 17. 12. 2022. 
A mohla by to být i Valná hromada výroční, 
když v loňském roce, v němž jsme oslavili 
125. výročí od založení sboru, tato proběh-
nout nemohla. V programu budou zprávy 
o činnosti za uplynulí období, zprávy veli-
tele, hospodáře, vedoucích kolektivů, dále 
zpráva revizora a představení plánu práce 
na rok 2023. Podstatnou částí bude také 
ocenění členů jak za odpracované roky, tak 
jim budou předání čestná uznání, pamět-
ní medaile a další ocenění. Pro zajímavost 
bude předána stužka k pamětní medaili 
p. Františku Novákovi, oceněnému nej-
vyšším vyznamenáním sdružení titulem 
zasloužilý hasič, v současné době nejstar-
šímu z našeho sboru, který v loňském roce 
oslavil 85. narozeniny, a který v našem sbo-
ru pracuje již neuvěřitelných 70 let. V mi-
nulosti pracoval na pozicích zbrojíře, veli-
tele i místostarosty a významně se podílel 
na přípravě soutěžních družstev k požár-
ním útokům. V nedávných letech působil 
na okresním sdružení Frýdek-Místek i jako 
jeho starosta. Touto cestou bychom chtěli 
p. Novákovi za vykonanou práci poděko-
vat.

Veškeré dění ve sboru je zveřejňováno 
na internetových stránkách spolku na ad-
rese http://sdhkrmelin.cz, kde najdete 
informace články, fotografie, odkazy na 
videa a další.

Ing. Mojmír Knebl, SDH Krmelín
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Stavba chodníčku 
na hřbitově
Foto Yveta Kovalčíková
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TJ SOKOL Krmelín
Činnost Sokolské organizace v naší obci 

v roce 2022, ve srovnání s rokem loňským, 
byla o mnoho bohatší a pestřejší, neboť již 
nebyla omezena žádnými hygienickými 
a jinými opatřeními, tak jak tomu bylo bo-
hužel v roce 2021. Rád bych uvedl alespoň 
základní témata, která jsme řešili v aktuál-
ním roce.

Především to byla příprava a organizace 
tradičních akcí, ke kterým jsme se s radostí 
opět vrátili. Hlavními akcemi bylo pořádání 
sportovního plesu v začátku roku, pomoc 
při organizaci naší Krmelínské pouti, dět-
ského dne, obecní slavnosti a také 32. roč-
níku oblíbeného „Rockshow“.

Výbor naší sokolské organizace však 
řešil řadu dalších záležitostí. Mezi ně pat-
řila například aktualizace a sladění registru 
členské základny, dotažení a finalizace pro-
jektu rekonstrukce suterénu naší sportov-
ní haly, ale také problémy s údržbou haly 
a nutnými opravami. Téma oprav bylo ak-
tuální zejména ke konci letošního roku, kdy 
jsme museli řešit urgentní opravu podlahy 
v malé tělocvičně. Zde se sluší poděkovat 
členům oddílu stolního tenisu za to, že ne-
malou měrou přiložili ruku k dílu a pomoh-
li zejména s vymalováním po opravě.

Neradostným tématem, se kterým 
jsme se potýkali v průběhu roku, byly také 
smlouvy s dodavateli energií. Nárůsty se 
nevyhýbají nikomu a bohužel se značnou 
měrou promítají do nákladů na provoz 
haly a přilehlých sportovišť a prostor. V ko-
nečném důsledku to znamená vyšší nákla-
dy jak pro jednotlivé sportovní oddíly, tak 
také pro externí subjekty, které halu využí-
vají. Výbor se snaží o částečnou kompen-
zaci žádostmi o některé z dotací, bohužel 
zpracování podkladů není jednoduchý 
proces a vlastní formální průběh a vyřizo-
vání dotací je běh na dlouhou trať s bohu-
žel nejistým výsledkem. V aktuálním roce 
také proběhla kontrola využití dotačního 
titulu k zateplení haly.

Nedá mi to, abych se nezmínil o záleži-
tosti, která je v protikladu s dobrovolnou 
prací, kterou odvádějí jak sportovci, tak 
také většina členů naší sokolské organiza-
ce, včetně členů výboru. V letošním roce 
jsme ve zvýšené míře zaznamenali poško-
zování sportovního zařízení, konkrétně 
mám na mysli posprejované střídačky na 
venkovním hřišti, poškozené lavičky a sto-
ly, pomalované a poškrábané zdi a stěny 
na řadě objektů, které vlastní a využívá 
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naše sokolská organizace. Je to smutný po-
hled a bohužel nesnadno řešitelný nešvar.

Ale zpět k radostnějším tématům, řeše-
ným v aktuálním roce. Jako velmi úspěš-
nou a pozitivní akci lze hodnotit sportovní 
den pořádaný házenkářským oddílem spe-
ciálně pro školáky naší ZŠ. Děti se náramně 
bavily a z hřiště odcházely s mnoha zážitky 
a zejména s úsměvem, díky aktivním spor-
tovním zážitkům.

V krátkosti jsem vyjmenoval jen ty hlav-
ní záležitosti, kterým se v průběhu roku 
věnujeme. Činnost členů výboru se však 
nezaměřuje jen na ty výše vyjmenované 
a uvedené. Skládá se i z běžných provoz-
ních záležitostí, které jsou nezbytné pro 
fungování sokolské organizace v naší obci.

Vše výše uvedené by nebylo možné 
bez přispění dobrovolné práce a velké 
porce času investovaného do činnosti jak 
členů výboru naší organizace, tak trenérů 
a dalších spolupracovníků, kteří si zaslou-
ží obrovské poděkování. Všem s díky přeji 
spokojené a klidné prožití závěru roku, vá-

nočních svátků a oslavy příchodu nového 
roku.

Blíží se konec roku a naše nejoblíbeněj-
ší svátky – Vánoce. S nimi jsou již tradičně 
spojeny naše sportovní turnaje. Chcete-li 
si mezi degustací vánočních dobrot za-
sportovat a protáhnout si tělo, nebo se jen 
pobavit a povzbudit ostatní, budete v naší 
sportovní hale vítáni. A co a kdy bude pro-
bíhat?

25. 12. turnaj v nohejbale
26. 12. turnaj v tenisu
27. 12. turnaj v házené
29. 12. turnaj ve volejbalu
14. 1. turnaj žen v tenisu

A v novém roce určitě 
nezapomeňte na Sportovní 
ples, který bude 28. 1. 2023

Zpracoval: Ivo Brabec

Starší žáci zakončení podzimní části 
soutěže 5. místo, foto Pavla Bracková
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Blížící se konec kalendářního roku a pří-
roda nás v režimu spánkové pohotovosti 
vybízí k ohlédnutí za tím, co se povedlo, co 
překvapilo a kde je příležitost něco zlepšit.

V říši včel medonosných na území krme-
línském bylo rušno už brzy z jara. Po mír-
né zimě, kterou včelky přežily bez výraz-
nějších ztrát (zimní úhyny v ZO Krmelín 
byly výrazně pod republikovým průmě-
rem) přišlo brzké jaro a s ním význam-
ná snůška květového nektaru z ovocných 
stromů. Co se týče zimního monitoringu 
a pravidelného vyšetření včelstev byly 
výsledky nadmíru dobré a naši včelaři ne-
museli řešit další léčebná opatření. Dru-
hou intenzivní snůšku jsme zaznamenali 
mino jiné z lip a akátů, které u nás letos 
kvetly výrazně později. Různorodost okolí 
našich včelnic ale dávala včelkám příle-

žitost vytvářet med i z dalších včelkami 
oblíbených květů a vyhledávané sladiny 
- medovice, což bylo pro některé včela-
ře výzvou k dalšímu medování na konci 
léta. Nejistá sezóna pilné péče o včelstva 
zakončená medobraním nakonec zname-
nala krásný výsledek krmelínských včela-
řů, kteří souhrnně vytočili 5403 kg medu. 
Avšak práce se včelami je nikdy nekončí 
proces přemýšlení, řemeslné práce, časo-
vání činností v souladu s přírodou, počasím 
a potřebami našeho úžasného užitečného 
hmyzího společenství. Proces, který při-
náší životní zkoušky, objevování stále no-
vých zajímavostí, překvapení, synergických 
efektů, bolestivých varování i sladkých 
odměn. Je to hra plná vzrušení se statisí-
ci hráči a každá minuta rozhoduje. Je jen 
na vás jestli budete úspěšní i když větši-
ně našich členů jde o to si zahrát, zrela-
xovat hlavu a tělo u této úžasné činnosti. 
Ale zpět k letošním krmelínským událos-
tem. V současné době má naše krmelínská 
základní organizace 20 řádných členů, kte-
ří chovají celkem 302 včelstev na třiceti sta-
novištích, jde o cca 15% nárust počtu včel-
stev oproti minulému roku. 2 včelaři kočují 
se 46 včelstvy mimo katastr obce, ostatní 
včelky pracují a bydlí s námi v obci.

V současné době obchází Krmelín 
strašák jménem Mor včelího plodu, je to 
jedno z velmi problematických neléčitel-
ných onemocněni včel, jehož výskyt byl 
hojně zaznamenán v některých lokalitách 
MS kraje a také v některých okolních ob-
cích. Přestože naše obec nepatří do kon-
taminovaného pásma je zásadní kvůli 

Krmelínské včely
jsou nejvíc
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zamezení šíření nákazy, precizní hygiena 
včelstev a včasná detekce případných 
ohnisek další nákazy neboť onemocnění 
mohou postižené včely rychle přenášet. 
I proto naše organizace schválila investi-
ci do preventivního mimořádného vyšetře-
ní vzorků všech včelstev na našem katastru 
na toto onemocnění a to v brzkém jarním 
termínu (do března 2023). Na základě vý-
sledků vyšetření budou přijata opatření.

Dále nelze nepřipomenout vojenský 
konflikt na východě a s ním spojené ex-
trémní nárusty cen energií, cukru, me-
zistěn i vybavení pro včelaře. Ukrajina byla 
v nedávné minulosti po Číně druhým nej-
větším producentem a exportérem medu 
na světě a export cukru z ukrajinských cuk-
rovarů do zemí EU trvale u nás držel cenu 
cukru v úrovni cca 10 - 15 Kč/kg, což už 
dnes neplatí a ceny cukru, používaného ke 
krmení včelstev letí stovky % nahoru. Vče-
laření se stává nákladnější, kvalitní místní 
med dražší a nedostupnější.

Z veselejšího soudku. Po dvouletém 
covidovém domácím vězení, měli naši čle-
nové možnost účastnit se v prvním říjno-
vém týdnu výroční schůze s pohoštěním 
a přednáškou hosta, učitele včelařství Jana 
Peterka. Setkání bylo veselé, velmi přínos-
né a diskuze nekončící.
 
Poděkování

Ze zdravotních důvodů se letos rozho-
dl ukončit členství v naší základní orga-
nizaci náš člen pan Václav Choleva. Jeho 
rozhodnutí plně respektujeme a děkuje-
me mu za dlouholetou činnost, spoluprá-
ci a přejeme stály životní elán s jakým při-
stupoval k chovu včelek.

Poděkování patří i obci Krmelín, za le-
tošní podporu formou účelové dotace, 
která nám pomáhá zvládnout tradiční ná-
kladné ošetření včelstev související s tlu-
mením varoázy.

Krmelínský med sobě
Pokud máte rádi med, znáte propolis, 

umíte použít včelí vosk, medovinu nebo 
medový likér, věříte v zázračné produkty 
přírody, nestyďte se oslovit včelaře ve svém 
okolí je určitě nepřehlédnutelný, prozradí 
ho úly, vůně propolisu nebo oteklá tvář, 
a mnohdy nesrozumitelné nadšení pro 
něco málo pochopitelného a z vnějšku 
nebezpečného. Ale nebojte se, bude rád, 
většinou se rád poslouchá a vysvětluje ty 
neuvěřitelné souvislosti a hlavně má pocti-
vý krmelínský med. Přijďte ochutnat to co 
včelky nanosily a zpracovaly z květů kolem 
nás. Krmelínský med je nejvíc!

Za ZO ČSV Krmelín, Jiří Černík
Foto: Jan Koděra, podzimní ošetření včel
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Milí přátelé,
měsíc září v Klubu seniorů jsme si zor-

ganizovali jednodenní zájezd za „Pozná-
ním“ do Beskyd. Autobus byl zaplněn do 
posledního místečka. První zastavení bylo 
v Horní Lidči, kde jsme zhlédli Českoslo-
venský betlém s poutavou přednáškou. 
S příjezdem autobusu do Velkých Karlovic 
nás překvapil opravdu silný déšť, do Skan-
zenu jsme se nedostali, ale navštívili jsme 
Kyčerku za účelem obědu. Větší část zpá-
teční cesty nám propršela Přesto účastní-
kům se zájezd líbil.

Na konci měsíce září proběhlo posezení 
s vystoupením Mažoretek z Lidové školy 
Brušperk.

Přednes mažoretek byl tak poutavý, že 
řada seniorek si vyzkoušela tento pohyb 
s třásněmi v kolektivu. Na konci měsíce říj-
na jsme si zorganizovali akci pod názvem 
„ Vinobraní“. Jako hosté vystoupili; DUO; 
p. Kura - zpěv, Moris - klávesy. Necelé ho-
dinové vystoupení bylo opravdu milou 
vzpomínkou na melodie z operet a muzi-
kálu. V závěru měsíce listopadu jsme uvítali 
v Klubu Cimbál, basu a housle Po hodino-
vém poslechu jsme byli všichni velice milé 
překvapení z tohoto melodického vystou-
pení. V průběhu hraní jsme se my senioři 
i zazpívali. Toto vystoupení bylo jedno 
z nejlepších, co jsme v Klubu slyšeli. Samo-
zřejmě, že tomu odpovídal dlouhý potlesk 
a nezvykle velká účast.

Vážení čtenáři,
na měsíc prosinec již připravujeme ně-

kolik zajímavých akci v Klubu seniorů, na 
které jste srdečně zváni.

Antonín Vavrečka, jednatel

Krmelínští senioři
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www.vysvit-to.cz



Vysloužilé zářivky, LED žárovky či 
přímo žhavené žárovky včetně halo-
genových, dále fény, vysavače nebo 
rychlovarné konvice rozhodně nepatří 
do běžné popelnice na směsný odpad. 
Nejen, že se vysloužilá elektrozařízení 
dají opětovně využít a recyklovat, ale 
úsporné zářivky navíc obsahují i malé 
množství rtuti, a proto nesmí skončit na 
skládce, odkud by rtuť mohla uniknout 
do půdy, ovzduší a spodních vod. 

Úsporky obsahují rtuť, ale 
i sklo, kovy a plasty

Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) 
obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve 
vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské 
zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je ve 
světelných zdrojích obsažena i řada dru-
hotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, 
které je možné znovu použít v kovovýrobě. 
Recyklované plasty jsou dobrou surovinou 
například pro zatravňovací dlaždice či růz-
né plastové komponenty. Sklo se používá 
zejména jako technický materiál. Znovu je 
tak možné pro další výrobu použít více než 
90 % materiálu, ze kterého byly světelné 
zdroje vyrobeny. 

Ze starého fénu nový 
elektrospotřebič

Důležitým zdrojem cenných druhot-
ných surovin jsou i malé a velké elektro-
spotřebiče, které by rozhodně neměly 
končit v kontejnerech na běžný komunální 
odpad. Obsahují například hliník, mosaz, 
měď, stopové množství zlata a dalších 
vzácných kovů, které se dají znovu využít 
při výrobě nových elektrozařízení. Elek-
troodpad tak díky vám neskončí nikde ve 
spalovně, nebo na skládce, ale ve výrobě, 

Nefunkční světelné zdroje a vysloužilé 
elektro sbírá EKOLAMP

kde z něj může vzniknout nový elektrospo-
třebič.

Odneste je „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak s vysloužilým 

elektrozařízením či žárovkou naložit a kde 
je odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.

Vysloužilý světelný zdroj můžete ode-
vzdat v elektro obchodě při nákupu no-
vého nebo ho odnést do malé sběrné ná-
doby, která je umístěna v přízemí budovy 
Obecního úřadu Krmelín.

Také můžete nefunkční zářivku, wolfra-
movou, halogenovou či LED žárovku od-
nést spolu s dalším elektroodpadem do 
sběrného místa na ulici Zahradnické, a to 
v zimním období každé pondělí/sobotu 
v době od 8 do 9 hodin, v letním období 
každé pondělí/středu od 7 do 9 hodin, kaž-
dý čtvrtek od 16 do 18 hodin a každou so-
botu od 9 do 11 hodin. Obsluha sběrného 
dvora je zdarma převezme a vloží do spe-
ciálních sběrných nádob. 

EKOLAMP se postará o sběr, 
svoz i recyklaci

Zpětný odběr světelných zdrojů i dal-
ších elektrozařízení pro obec Krmelín za-
jišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který 
v České republice funguje již od roku 2005. 
Provozuje síť více než 4300 sběrných míst, 
která vybavuje sběrnými nádobami a plně 
hradí přepravu sběrných kontejnerů do 
recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky 
tomu ušetří Krmelín finanční prostředky, 
které bychom jinak museli vynaložit na 
recyklaci nebezpečných odpadů. 

Více se o problematice nakládání s ne-
funkčními světelnými zdroji a dalšími elek-
trozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Od příštího roku 2023 budeme nebez-

pečný odpad nově odebírat celoročně, 
a to ve sběrném místě na ulici Zahradnic-
ké, v době provozu sběrného místa. Toto 
nahrazuje sběr nebezpečného odpadu, 
který probíhal 2 x do roka přistavením kon-
tejneru na nebezpečný odpad firmou OZO.

ZAPOJENÍ OBCE DO SYSTÉMU 
REUSE CENTRA

Co to vlastně Reuse centrum je? Cent-
rum pro opětovné použití, je společným 
projektem města Ostravy a společností 
OZO Ostrava. V provozu je již 2 roky a jeho 
popularita stále stoupá. 

Jedná se o halu plnou použitého nábyt-
ku a dalších funkčních předmětů pro do-
mácnost, které lidé věnovali. Návštěvníci si 
zde mohou vybrat levné a často originální 
věci s příběhem. Jde vlastně o to, že někte-
ré věci nemusí skončit v odpadu, na sklád-
ce, ale mohou posloužit jiným lidem.

Tím, že předmět nevyhodíte, ale daruje-
te, uděláte hned 3 dobré skutky.

Prvním je udržitelnost, tedy šetříte ži-
votní prostředí. Druhým, že potěšíte toho, 
kdo si věc vybere a má z ní užitek. Třetí, že 
přispějete na ekologické projekty výsadby 
zeleně. Výtěžek za poslední rok byl 1 mil Kč 
a v nabídce bylo více než 44 tisíc předmě-
tů, které našly nového majitele. (Ceny se 
pohybují od 10 Kč do 200 Kč).

Myšlenku neplýtvání a opětovného 
využití věcí Reuse centrum šíří také pořá-
dáním různých akcí, workshopů, otevřeli 
dokonce dílny, kde si můžete něco opravit, 
šicí dílnu, kde se pořádají kurzy šití apod. 
Spolupracují s lidmi se zdravotním postiže-
ním a nově i se studenty střední školy.
www.reuse.ozoostrava.cz

Jak to bude v Krmelíně? 
Můžete přinést nepotřebné, zachova-

lé věci do našeho sběrného místa, kde je 
uskladníme. Po nějakou dobu budou pří-
padně k dispozici i pro občany Krmelína. Pak 
se věci odvezou do Reuse centra do OZO.

 Přijímáme:
Kuchyňské nádobí a potřeby, nářa-

dí, sportovní potřeby, hračky, knihy, 
CD a gramodesky, umělecké předmě-
ty, hudební nástroje, hodiny a budíky, 
kočárky, autosedačky, houpačky, kufry 
a tašky, další předměty pro domácnost 
(mimo elektrospotřebiče).

V minulém roce jsme navštívili Reuse 
centrum se zaměstnanci úřadu a odnesli 
jsme si nejen plno dojmů, ale i pár užiteč-
ných maličkostí.

Yveta Kovalčíková

Co nového ve sběru odpadů v Krmelíně
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Návštěva v Reuse centru, 
foto Yveta Kovalčíková
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UVÍTACÍ PANÁK PØI VSTUPU ZDARMA / PULNOÈNÍ PØEKVAPENÍ
       VÝTÌŽEK Z PLESU BUDE POUŽIT NA SPORT MLÁDEŽE

vstupné 250,Kè / pøedprodej  ve Sportklubu  (otevøeno dennì od 18 hodin)
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Přejeme Vám i všem blízkým příjemné prožití vánočních 
svátků, v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí  

a spokojenosti. Ať je to dobrý a úspěšný rok 2023! 

Za Obec Krmelín 
Ing. Yveta Kovalčíková, starostka obce 

a zaměstnanci úřadu

Přejeme Vám i všem blízkým příjemné prožití vánočních 
svátků, v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí  

a spokojenosti. Ať je to dobrý a úspěšný rok 2023! 

Za Obec Krmelín 
Ing. Yveta Kovalčíková, starostka obce 

a zaměstnanci úřadu


