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Slovo starosty
Když se poohlédneme za předcházejícím čtvrtletím, jistě se nám mnohým vybaví velmi
příjemné Setkání občanů u Krčmaňského borku. Více než sto účastníků, mezi nimi i návštěvníci ze
sousedních obcí, se zúčastnilo odhalení informační tabule Krčmaňského borku - finalisty celostátní
ankety Strom roku 2008. Usilovali jsme několik let o zviditelnění této památné borovice, až teprve
nyní se ji dostalo patřičné úcty. Jediný jehličnan této ankety reprezentuje nejen sám sebe, ale i obec
Krčmaň v celostátním měřítku. A to nás zavazuje k tomu, abychom více pečovali o přírodu,
ovzduší a zeleň vůbec.
Ovšem s příchodem prvních podzimních dnů vidíme, jak se na nás z komínů valí mraky
kouře a nedýchatelných zplodin. Copak je nutné topit dřevem, jež je napuštěné různými
chemikáliemi? Pokud máte doma nebezpečný či velkoobjemový materiál, lze jej odevzdat při
tradičních sběrech, které dvakrát ročně pořádáme přímo v obci.
Koncem srpna jsme na ZŠ v Krčmani přivítali všech 15 starostů z jednotlivých obcí
mikroregionu Království a nového manažera mikroregionu pana Ing. Aleše Calábka. V roce 2008
se podařilo mikroregionu získat finanční dotaci na pořádání společných kulturně-sportovních akcí
pod názvem „Mikroregion se baví, sportuje a hraje si“. Tak jsme mohli být aktivními nebo
pasivními účastníky dětské sportovní olympiády v atletice, plavání, olympiády dospělých v
míčových hrách a hasičských dovednostech, přehlídky - vystoupení kulturních těles a souborů,
malířského plenéru či výstav dětské kresby a malby i fotografické soutěže. Ale v žádostech na
získání finančních dotací na vybavení základních škol a modernizaci ploch jednotlivých sportovišť
mikroregion Království v tomto roce zcela propadl.
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Ve složení zastupitelstva obce Krčmaň došlo ke změně. Pan Petr Kobliha požádal
z rodinných důvodů o uvolnění ze zastupitelstva obce a jeho místo zaujala paní Kristýna
Friedrichová, která tak byla zvolena předsedkyní výboru zastupitelstva obce pro životní prostředí,
vnitřní problematiku a medializaci. Ve své počáteční aktivitě se pustila do řešení dlouhodobých
problémů s dopravou a hlučností na silnici I/55.
V současném období připravujeme na OÚ zřízení Czech POINTU tj. Českého Podacího
Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, který umožní poskytnout občanům ověřené
výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě. Pravděpodobně od počátku
příštího roku bude možné získat na OÚ Krčmaň ověřené výpisy ze tří centrálních registrů:
z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a ze živnostenského rejstříku. Přesný postup vydání
ověřeného výpisu bude sdělen v příštím Zpravodaji.
.
Blíží se oslava 90 let vzniku samostatného československého státu. V předvečer výročí obec
uspořádá 27. října 2008 lampiónový průvod, ohňostroj a ocení Pamětním listem významné žijící
osobnosti obce Krčmaň. Rádi přivítáme i Vaše návrhy v písemné podobě do 20. října tohoto roku.
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň

Z obecní kroniky
Po roce 1948.
Obecní kroniku vedli v naší obci často členové učitelského stavu. Věrna této tradici ujímám
se úkolu 27. února 1957. Jmenuji se Emílie Hrubcová narozena 3. ledna 1908 v Olomouci –
Chválkovicích. Po 8 letech studia na dívčím gymnáziu jsem studovala rok učitelský ústav
v Olomouci. V roce 1928 jsem nastoupila do Znojma na mateřskou školu, protože literárních míst
nebylo a já nechtěla zůstat bez zaměstnání. Moje další působiště byly tkz. „Menšinové školy“. Za
druhé světové války v roce 1941 jsem byla jako vdaná propuštěna ze školní služby. V roce 1949
jsem se vrátila opět tam, kde mě srdce táhlo, mezi děti. Rok jsem učila na Národní škole
v Přáslavicích. Dne 1. září 1950 jsem byla ustanovena ředitelkou na Národní škole v Krčmani, kde
působím již sedmým rokem. V den, kdy se ujímám práce kronikářky, chybějí zápisy roku 1949 –
1956. Pokusím se je doplnit z poznámek předešlého kronikáře, ze Zápisů MNV a ze školní kroniky.
Poznámka: Příspěvky jsou opsány podle kroniky.

Bohumil Procházka, současný kronikář

!Víte že?
a) Odvoz popelnic ve IV. čtvrtletí 2008 bude ve čtvrtek v následujících termínech 16. a 30. října;
13. a 27. listopadu; 11. a 23 ?. prosince.
b) Zastupitelstvo obce schválilo a projednávalo ve třetím čtvrtletí 2008 následující:
-

Protokol „Dílčí Zprávy o hospodaření obce Krčmaň za 1. pololetí r. 2008“. Bez závad.
Závěrečnou Zprávu k projektu „Výměny oken a vchodových dveří budovy OÚ“
Opravu státní památky sochy Antonína Paduánského v rámci dotace MK – ČR
Pozastavení pořizování 1. změny Územního plánu obce Krčmaň MMOL odborem
koncepce a rozvoje. Důvodem je změna využití území.
Záměr o odkoupení pozemku p.č. 325/2 o rozloze 291m² na výstavbu místní komunikace
v ulici „Na Stráži“.
Záměr o odkoupení pozemku p.č. 510/103 o rozloze 1 493m² na výstavbu příjezdové
komunikace a ČOV
Zápis kontrolního výboru o provedené vnitřní kontrole zaměřené na provozní bezpečnost
u Základní školy a Mateřské školy za období od 2.1. 2008 do 31.7. 2008. Bez závad.
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-

-

Zápis finančního výboru o provedené kontrole pokladních dokladů a pokladní hotovosti u
Základní školy a Mateřské školy Krčmaň. Bez závad.
Návrh na odepsání pohledávek od r. 2002 do r. 2005 v částce 15.979,-Kč z důvodů
nedobytných pohledávek od občanů.
Zakoupení cca 100 ks hlasovacích archů k podpoře „Krčmaňského borku“ v celostátní
anketě Strom roku 2008.
Záměr využití obecního pozemku p.č. 186 (školní zahrada), část. parc. č. 275, v k.ú.
obce Krčmaň na výstavbu dětského hřiště a mobilní expozice historické zemědělské
techniky na níž se budou spolupodílet Obec Krčmaň a Občanské sdružení Větrný mlýn
s.r.o. Krčmaň.. Současně ZO schvaluje symbolický pronájem Občanskému sdružení
Větrný mlýn Krčmaň ve výši 1,-Kč ročně na 10 let s výpovědní lhůtou 5 let za podmínky
přemístění současných objektů dětského hřiště do přední části školní zahrady – viz
projektový záměr, do konce r. 2008.
Rozpočtové opatření č. 2 ve výši 135.000,-Kč.

c) Výbor TJ Sokol Krčmaň - Pozvánka pro všechny současné i dřívější stolní tenisty Krčmaně na
Slavnostní schůzi u příležitosti 60 let stolního tenisu v Krčmani, která se uskuteční v pátek 24. října
2008 od 18.00 hod. v místní sokolovně.

Dotace na obnovu památek
Každý rok uvolňuje Olomoucký kraj ze svého rozpočtu prostředky na program „Obnova
staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“. Je to jedna z možností, jak
získat finanční prostředky na opravu různých památek, které se nacházejí na katastru obce.
Tak jako každý rok, tak i v letošním roce jsme podali žádost o dotaci z tohoto programu
s cílem získat prostředky na opravu Litinového kříže u rybníka. Podle restaurátorského záměru,
byly celkové náklady na opravu vyčísleny na 52 000,- Kč. S žádostí o dotaci jsme uspěli a od
Olomouckého kraje získali 45 000,- Kč. Zbývající část bude uhrazena z rozpočtu obce. V současné
době, je oprava Litinového kříže dokončena. Na základě uzavřené smlouvy o dílo opravu odborně a
kvalitně provedl pan Martin Beneš.
Dotace na obnovu památek poskytuje také Ministerstvo kultury ČR přímo nebo
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, kterou je pro naši obec Magistrát města Olomouce.
Program se nazývá „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností“. Vypracovali jsme žádost i o tuto dotaci a hodláme ji použít na opravu sochy sv.
Antonína Paduánského, která se nachází na okraji našeho katastru ve směru na Kokory.
Jedná se o památku státního významu z roku 1756, evidovanou v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR. Magistrát města Olomouce nám na opravu této památky přidělil 80 000,Kč, když celkové náklady budou činit 93 000,- Kč. Přidělená dotace byla koncem září schválena
rozhodnutím Ministerstva kultury ČR. Věříme, že se nám i tuto významnou památku na katastru
obce, spojenou s tragickou událostí, podaří opravit a navrátit jí zpět její důstojnost.
Ing. Pavel Krkoška, místostarosta obce

Strom roku 2008
Hlasování v anketě Strom roku 2008 se blíží ke konci. Krčmaňský borek si zatím drží čtvrtou
pozici. Poslední aktualizace stavu hlasování, které jste mohli sledovat na internetu, byla provedena
3. 10. 2008. Další hlasování do 10. října je již tajné a konečné výsledky budou vyhlášeny až na
Koncertě pro stromy, který se bude konat 17. října v 19.30, Semilasso, Palackého třída 126, Brno.
Jistě by nás všechny potěšilo co nejlepší umístění, ale v tomto případě nebude od věci, když se
budeme řídit rčením: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Domnívám se, že účast našeho
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stromu v této anketě je pro naši obec úspěchem, který spočívá především v oživení historie stromu
a současně také v medializaci obce. Jsem přesvědčen o tom, že Krčmaňský borek je pro nás
všechny jasným vítězem bez ohledu na výsledek hlasování a zůstane naším Stromem roku 2008.
Ing. Pavel Krkoška, místostarosta obce

Nadměrný hluk v naší obci
Dne 26.9.2008 jsem se zúčastnila jednání s panem Ing. Študentem, zástupcem ředitele
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc. Tématem naší schůzky bylo projednání řešení
problému s nadměrným, hlukem na rychlostní komunikaci I/55 Olomouc-Přerov. Ředitelství silnic
a dálnic rozhodlo provést nápravná opatření ve třech etapách, z nichž již 1. etapa proběhla.
1. etapa: Na základě výstavby nové rychlostní komunikace R55 Olomouc-Přerov proběhlo v naší
obci měření hluku Krajskou hygienickou stanicí. Toto měření proběhlo na stávající komunikaci
I/55 v ulicích Olomoucká, Kokorská a Hliník. Měření hluku bylo provedeno po fasády obytných
domů. Naměřené hodnoty překračovaly povolené limity hluku pro denní i noční dobu. Krajská
hygienická stanice vyzvala Ředitelství silnic a dálnic k provedení nápravných opatření, které by
vedla ke snížení hladiny hluku.
2. etapa: Ředitelství silnic a dálnic provede příští rok na základě těchto zjištění nová měření, a to
přímo v obytných místnostech vytypovaných objektů v ulicích Olomoucká, Kokorská a Hliník.
Obecní úřad i občané budou o termínu měření včas informováni.
3. etapa: V této etapě budou na základě výsledků měření vyhodnoceny hladiny hluku v obytných
místnostech. U občanů, kde budou hladiny hluku překračovat povolené limity, bude jako nápravné
opatření provedena výměna stávajících oken v obytných místnostech za okna plastová.
Kristýna Friedrichová, předsedkyně výboru pro životní prostředí ZO Krčmaň

Vzdělávací, společensko – kulturní a sportovní akce:
Pátek
Pátek
Sobota
Pátek
Pondělí
Úterý
Středa
Sobota
Sobota
Pátek
Středa
Středa
Pátek
Sobota
Sobota
Neděle
Úterý

17.10.2008 od 15.15 hod. Regionální přebor družstev žákyň,dorostenek ve stol.tenisu
17.10.2008 od 14.00 do 22.00 hod. Volby 2008 – do krajských samospráv
17.10.2008 od 8.00 do 14.00 hod. Volby 2008 – do krajských samospráv
24.10.2008 od 18.00 hod. Slavnostní schůze k 60. výročí stolního tenisu v Krčmani (TJ)
27.10.2008 od 17.00 hod. Lampiónový průvod, ohňostroj k 90. výročí vzniku ČSR
28.10.2008 od 8.30 hod. III. roč. Turnaje veteránů, mužů a žen ve stolním tenisu
5.11.2008 od 15.00 hod. Setkání seniorského klubu Krčmaň
15.11.2008 od 14.00 hod. Veřejný turnaj ve florbalu
22.11.2008 od 20.00 hod. Poslední leč=Myslivecké sdružení „Stračí důl Majetín,Krčmaň“
28.11.2008 od 15.15 hod. Regionální bodovací turnaj mladšího žactva ve stol. tenisu
3.12.2008 od 15.00 hod. Setkání seniorského klubu Krčmaň
3.12.2008 od 17.00 hod. Rozsvícení vánočního stromu
5.12.2008 od 15.15 hod. Regionální přebory nejmladšího žactva ve stolním tenisu
20.12.2008 od 9.00 hod. Vánoční turnaj v malé kopané
27.12.2008 od 9.00 hod. Vánoční turnaj mládeže=dorostenci-ky, žákyně ve stol. tenisu
28.12.2008 od 9.00 hod. Vánoční turnaj mládeže=nejmladší, ml. a st. žáci ve stol. tenisu
30.12.2008 od 17.00 hod. Veřejný turnaj ve stolním tenisu pro dospělé
Složení redakční rady:
Poznámka redakce:
Registrační značka:
Obec Krčmaň:
Datum:

Mgr. Zdeněk Jančo, Helena Petrová, Ing. Pavel Krkoška a Zdeněk Jureček
Uveřejněná stanoviska – příspěvky, nemusejí být totožné se stanovisky redakční rady.
MK ČR E 12526
Kokorská 163, PSČ 779 00; mail: obec@krcman.cz; tel.: 585 393 018, IČO: 00575640
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