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90 let od zasazení Lípy svobody (Foto – Filip Jančo)

Slovo starosty
Blíží se 28. říjen, Den vzniku samostatného československého státu (r.1918), a je jistě na
místě vzpomenout radost Krčmaňských obyvatel se skončením I. světové války. Jak udává Kronika
„Lidé radostí plakali. Prapory vesele vzduchem třepetaly z domů. Mnozí obyvatelé zdobili domy
chvojím.“ Krčmaňští oslavili příchod svobody lampiónovým průvodem a na jaře následujícího roku
1919 vysadili nedaleko kostela sv. Floriána Lípu svobody, která tak v letošním roce slaví 90 let.
Místní oslavy k tomuto dni proběhnou u Lípy svobody v úterý 27. října 2009 od 17.30 hod.
Jak se již stává tradicí, přechod téměř letních dnů do zimních je náhlý a vždy nás dovede
nemile překvapit. Podobně překvapilo i schválení takzvané chodníkové novely, která přenáší
zodpovědnost za úklid chodníků na obce. Je to jistě rána pod pás, která přináší další výdaje
z rozpočtů obcí bez toho, aby bylo obcím přidáno. V letním období jsme proto pro obec zakoupili
sněhovou frézu, která by za asistence stálého zaměstnance měla odklidit převážnou většinu sněhu.
Fréza ale neodklidí chodníky od sněhu úplně, a proto se obracím na všechny starousedlíky i nově
přistěhované občany s prosbou, pokud jim zdraví dovolí, o výpomoc při úklidu před svými domy.
A jak vypadalo III. čtvrtletí na obci? Koncem srpna jsme na ZŠ v Krčmani přivítali na
pravidelné poradě starosty mikroregionu Království, kteří si prohlédli mobilní expozici historické
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zemědělské techniky obč. sdruž. Větrný mlýn a hlavně diskutovali o problematice mikroregionu a
připravovaných oslav 10 let mikroregionu Království, jež proběhly začátkem září v Dubě n/M. .
V září proběhl podzimní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, kdy občané
Krčmaně odevzdali odpad za téměř 25.000,-Kč. Správu silnic OK jsme požádali o opravu místních
komunikací, jež nás stála 75.000,- Kč, firma Modos nám vyčistila tok Loučka přes náves za částku
70.000,-Kč. Velké poděkování patří pánům Čeňkovi Moudrému, Ladislavu Koutnému, Jiřímu
Friedrichovi a Pavlu Chytilovi za dočištění potoka k všeobecné spokojenosti.
V současném období na OÚ finišujeme se zprovozněním datových schránek, jež by měly
být účinné od 1.11. 2009. Podali jsme žádost na finanční dotaci v rámci Programu rozvoje venkova
SZIF „Kanalizace a ČOV Krčmaň“ na celkovou částkou 53 mil. s DPH a dokončujeme žádost na
finanční dotaci z PRV „Modernizace plochy víceúčelového hřiště obce Krčmaň“ s částkou 1,8 mil.
Kč s DPH.
Závěrem mi dovolte poděkovat panu Pivcovi z Majetína za vybudování nájezdové plochy v
štěrkovně Krčmaň pro tělesně postižené rybáře a panu Miroslavu Štangovi za dar „Lesní domeček
se skluzavkou“ pro provizorní dětské hřiště v obecní - školní zahradě.
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň

Z obecní kroniky
Rok 1952.
V roce 1952 se začala více než kdy před tím hodnotit práce žen při budování socialistického
řádu v ČSR a práce žen v obci. S tím též souvisí oslava svátku žen, která byla konána v širším
měřítku v místní sokolovně v den svátku všech žen 9.3., který se pak v obci oslavuje pravidelně. Po
oslavě pak konány hovory o vesnické škole při níž ženy i muži vyhlásili cenné závazky při
generální opravě školy, která se má provést o hlavních prázdninách. Oprava školy byla pak opravdu
provedena brigádou mužů a žen z akce 5M. Opravou získala škola na vzhledu. Oprava byla prvním
krokem ku zlepšení stavu školy, což bylo snahou ředitelky a všech členů MNV i občanů.
Počátkem měsíce listopadu rozšířila se v obci slintavka. Tato zhoubná nemoc řádila
v celém kraji a citelně poškodila plánované hospodaření. Mnoho kusů dobytka muselo být
poraženo. Aby se nákaza nešířila, byly některé obce úplně uzavřeny. V naší obci bylo z rozkazu
KNV zastaveno vyučování na škole od 16.11. do 1.12. Žákům byly dávány úkoly rozhlasem.
Dne 18. května byla uspořádána v sále sokolovny „Májová besídka“ s bohatým programem.
Při besídce vystoupili všichni žáci národní školy.
Dne 19.12. uspořádána na škole vánoční besídka s Dědou Mrázem a bohatým pohoštěním.
Škola v obci měla opět 2 třídy. Vyučovali: Emilie Hrubcová, ředitelka školy a Václav Šindler.
Náboženství bylo nepovinné a ihned na počátku školního roku se nepřihlásilo 9 žáků.
Koncem roku došlo ke změně NV. Místo odstoupivšího předsedy Františka Štěpánka byl
zvolen předsedou Josef Fridrich.
Ing. Šárka Stanislavová, současná kronikářka

!Víte že?
a) Odvoz popelnic ve IV. čtvrtletí 2009 bude ve čtvrtek v následujících termínech 15. a 29. října;
12. a 26. listopadu; 10. a 23 ?. prosince.
b) Zastupitelstvo obce schválilo a projednávalo ve třetím čtvrtletí 2009 následující:
- Protokol „Dílčí Zprávy o hospodaření obce Krčmaň za 1. pololetí r. 2009“. Bez závad.
- Závěrečnou Zprávu k projektu „Czech point – upgrade“
- Zadání souboru změn č. 1. změny Územního plánu obce Krčmaň dle usnesení Přílohy č.1
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Obecně závaznou vyhlášku obce Krčmaň č.1/2009, kterou se stanoví část společného
obvodu základní školy pro ročníky 4-9.
Zápis kontrolního výboru o provedené vnitřní kontrole zaměřené na provozní bezpečnost
u Základní školy a Mateřské školy za období od 2.1. 2009 do 31.7. 2009. Bez závad.
Zápis finančního výboru o provedené kontrole pokladních dokladů a pokladní hotovosti u
Základní školy a Mateřské školy Krčmaň, obce Krčmaň za první pololetí 2009.
Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku ČR (§ 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.)
mezi ČR – Ministerstva vnitra, se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 a Obcí
Krčmaň se sídlem: Kokorská 163, Krčmaň v celkové účetní ceně 8 850,03 Kč (boty
hasičské, blůza ochranného oděvu a kalhoty ochranného oděvu)
Zakoupení sněhové frézy Compact 20 s příslušenstvím pro obecní účely ve výši 22.210,Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby č. 1012029-09 uzavřené dne 2.3. 2009
mezi obcí Krčmaň a Veolií Transport Morava a.s., Vítkovická 3133/5 Ostrava – Moravská
Ostrava k zajištění provozu veřejné linkové osobní dopravy v rámci ostatní dopravní
obslužnosti v oblasti ode dne 1.1. 2009 do dne 31.12. 2015.
Smlouvu o dílo číslo P/2009/041 mezi obcí Krčmaň a Regionální agenturou pro rozvoj
Střední Moravy se sídlem Horní náměstí 5, Olomouc na vypracování dokumentace – PD
pro územní řízení PD pro stavební povolení „Stavební úpravy základní a mateřské školy
a přístavba OÚ v obci Krčmaň DÚR – DSP“.
Smlouvu č. 1353/09 na zpracování žádosti o podporu mezi obcí Krčmaň a firmou
EUcentrum se sídlem Myslíkova 28, Praha k Projektu „Modernizace plochy
víceúčelového hřiště obce Krčmaň“ v rámci PRV ČR.
Rozpočtové opatření č. 2 ve výši 109.760,-Kč.

c) Obec Krčmaň - Pozvánka na Setkání zastupitelů obce Krčmaň s občany u příležitosti 90
let vysazení Lípy svobody, které se koná v úterý 27. října 2009 od 17.30 hod. Sraz s lampiony
v Horní uličce Krčmaň.

Život v obci
Život v obci, její vzhled i vzájemné vztahy v obci ovlivňuje každý z nás. Soužití na
vesnicích nepodléhá ve většině případů takové anonymitě, jak je tomu ve městech a městských
sídlištích. Nenarušené sousedské vztahy, dobrá a vstřícná komunikace i zájem o své okolí jsou
předpokladem pro to, aby soužití v obci bylo dobré.
Občané modernizují své domy, aby v budoucnu ušetřili peníze za stále dražší energie,
upravují okolí domů a zahrádky, za účelem vytvořit si příjemné prostředí, které jim poskytne
možnost relaxace a do kterého se budou vždy rádi vracet. Opravené domy s fasádami v pastelových
barvách a upraveným okolím, pak mění tvář celé obce. Snažíme se opravovat a udržovat také
majetek obce, abychom vytvořili stejně příjemné prostředí pro občany, tak jako je tomu
v soukromí. Úsilí nás všech je ale někdy narušeno neodpovědným přístupem některých z nás. Úcta
k lidské práci je jednou ze základních hodnot, které by společnost měla respektovat. Je na nás
všech, abychom uznávání těchto hodnot přenášeli na nejmladší generaci.
Silniční provoz přes naši obec má stále vzrůstající tendenci. Nárůst počtu parkujících
automobilů můžeme pozorovat i uvnitř naší obce. Parkování a nedostatek míst k odstavení vozidel
je celospolečenský problém. Je osobní odpovědností každého, aby tím kde a jak svoje vozidlo
zaparkuje, nezpůsobil omezení přístupu nebo používání veřejné komunikace. Blíží se zima. Při
provádění zimní údržby komunikací v obci se mohou nevhodně zaparkovaná vozidla stát
překážkou, která znemožní komunikaci ošetřit. Věříme, že k tomuto problému přistoupíte
odpovědně a pro své vozidlo najdete vždy to nejvhodnější místo.
Ing. Pavel Krkoška, místostarosta obce
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Charita Olomouc
V měsíci září zaslal pan Petr Macek, zástupce ředitelky Charity Olomouc, informace o
pokračování na investičním projektu „Střediska pečovatelské služby na venkově“. O tomto projektu
jsme Vás již minulý rok informovali, kdy jedním z prvních kroků Charity Olomouc bylo sběr dat
pomocí dotazníkového šetření. Do tohoto dotazníkového šetření byla zapojena i naše obec, kdy
konkrétně bylo vyplněno 9 dotazníků s našimi vytypovanými občany.
Investiční projekt „Střediska pečovatelské služby na venkově“ má za hlavní cíl nabídnout
pečovatelskou službu ve 33 obcích olomouckého děkanátu. K dosáhnutí tohoto cíle mají pomoci 4
koordinační místa a pro naši obec to budou Věrovany (další tři jsou Velká Bystřice, Těšetice a
Tršice).
Samotná pečovatelská služba bude v regionu zaváděna od ledna 2010. Charita Olomouc
připravuje v nejbližší době informační kampaň. Pokud by jste měli již nyní konkrétní zájem o
aktuální informace, můžete se obrátit na Mgr. Františka Jemelku z Charity Olomouc (tel.
+420 587 405 327) nebo na náš Obecní úřad, kde Vám předáme kontakt na Charitu Olomouc,
případně Vám přímo Váš dotaz vyřídíme a potřebné informace zjistíme.
Ing. Šárka Stanislavová, předsedkyně sociálního výboru ZO Krčmaň

Senior klub Krčmaň
V září t.r. jsme zahájili již sedmý ročník činnosti našeho klubu, jehož prostřednictvím se
setkáváme i s jinými kluby seniorů Olomoucka.
Do krčmaňské sokolovny jsme pozvali na oplátku seniory ze Zámoraví, z Velkého Týnce, z Dubu
nad Moravou a z Majetína. Krčmaňské setkání pěti senior klubů, které se uskutečnilo v pátek 18.
září 2009 a kterého se zúčastnilo na 100 účastníků pozdravil také starosta obce Mgr. Zdeněk Jančo.
V průběhu odpoledne vystoupily taneční skupiny seniorek z Dubu n/M a z Majetína, které
rozproudily radostnou náladu. K příjemné pohodě a k tanci hrála skupina „Majbend“.
Pro všechny přítomné bylo připraveno bohaté občerstvení. Nakonec proběhlo i losování cen
z tomboly. Po celou dobu panovala na sále srdečná atmosféra plná pohody. Potěšila nás obětavá
pomoc i sponzorské dary našich členů a příznivců. Poděkování patří paní Miladě Dostálové, Marii
Kučerové, Janě Strejčkové, Ivaně Kaprálové, Zdence Lovečkové, Jarmile Koblihové, Marii
Koutné, Anděle Bauerové, Miladě Dočkalové, Marii Novákové, Miroslavu Hlaváčovi, Oldřichu
Moudrému a manželům Vymětalíkovým, Kelnarovým a Motáňovým.
A v neposlední řadě děkujeme obecnímu úřadu a jeho hospodářce paní Petrové, bez jejichž
pomoci bychom se také neobešli.
Senior klub Krčmaň

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

27.10.2009 od 17.30 hod. Lampiónový průvod k 91. výročí vzniku ČSR
28.10.2009 od 8.30 hod. IV. roč. Turnaje veteránů, mužů a žen ve stolním tenisu
4.11.2009 od 15.00 hod. Setkání seniorského klubu Krčmaň
14.11.2009 od 14.00 hod. Veřejný turnaj ve florbalu
2.12.2009 od 15.00 hod. Setkání seniorského klubu Krčmaň
2.12.2009 od 17.00 hod. Rozsvícení vánočního stromu
12.12.2009 od 8.30 hod. Regionální přebory mladšího žactva a dorostu ve stolním tenisu
13.12.2009 od 8.30 hod. Regionální přebory staršího žactva ve stolním tenisu
19.12.2009 od 9.00 hod. Vánoční turnaj v malé kopané
27.12.2009 od 18.00 hod. Vánoční turnaj ve volejbale
28.12.2009 od 9.00 hod. Vánoční turnaj mládeže=dorostenci-ky, žákyně ve stol. tenisu
29.12.2009 od 9.00 hod. Vánoční turnaj mládeže=nejmladší, ml. a st. žáci ve stol. tenisu
30.12.2009 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
17. října 2009
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