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Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přeje
Zastupitelstvo obce Krčmaň

Slovo starosty
Plnění záměrů obce v roce 2009.
Rok 2009 určitě nebyl úspěšný tak, jak jsme si přáli. Hospodářská krize, nenaplnění
obecního finančního rozpočtu a neúspěšnost v získávání dotací nás donutily vyhlásit stop
větším investičním a neinvestičním akcím, abychom do budoucna obec nezadlužili. To se
určitě podařilo a můžeme se dívat do příštích let s čistým štítem a optimismem. V roce 2009
jsme o to více jednali a připravovali projekty k finančním dotacím z evropských i státních
fondů na období do r. 2013.
Z hlavních záměrů obce na rok 2009 bylo nutné připravit žádosti na dotaci pro
výstavbu kanalizace a ČOV, opravu plochy víceúčelového hřiště u OÚ, což se nám podařilo
zdárně podat v rámci SZIFu (Státní zemědělský intervenční fond) z Programu rozvoje
venkova. Program je především pro obce do 500 obyvatel, i tak je počet přihlášenýchevidovaných akcí 7krát větší než je možné realizovat. Výsledky budou známy až na jaře 2010.
Neúspěšně skončila žádost obce na výměnu oken a dveří v části obecního kostela sv.
Floriána i žádost na opravu místní památky Kamenného kříže u ZŠ v rámci Programu obnovy
venkova versus z rozpočtu Olomouckého kraje. Trochu se nám zpomalil projekt Expozice
zemědělské a historické techniky, jejímž garantem je společně s obcí o.s. Větrný mlýn.
Tak jako mnoho dalších obcích jsme získali finanční prostředky na dovybavení
CZECH Point – UP GRADE, zřízení kontaktního místa ve výši 58 259,-Kč. Současně jsme
úspěšně zprovoznili datové schránky. Místní organizace hasičů obdržela speciální obleky a
další vybavení, ale i tak se na obou dotacích spolupodílela obec. MAS (místní akční skupina)
mikroregionu Království od obce obdržela bezúroční finanční půjčku ve výši 30.000,- Kč pro
účely finančního projektu „Rázem spolu.“ Kladně vyzněla žádost na spolufinancování k
vypracování projektové dokumentace „Stavební úpravy na základní a mateřské škole s
výstavbou OÚ v obci Krčmaň“,kterou jsme podepsali s Regionální agenturou střední Moravy.
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Z rozpočtu obce ve výši 90.000,-Kč se nám podařilo vyčistit tok Loučka přes obec, na
níž se podílela nejen stavební firma, ale i brigádnici z řad občanů, kteří dočišťovali tok ručně.
Současně probíhaly drobné opravy před zimou na místních komunikacích, které stály obec
dalších 90.000,-Kč. Na ZŠ s MŠ a v místní sokolovně byla opravena svítidla, jež odpovídají
novým hygienickým požadavkům, pro úklid obecních chodníků byla zakoupena sněhová
fréza a stále se pracuje na zadáních změn územního plánu obce číslo 1 a 2. Do provozu bylo
dáno v prostorách školní zahrady improvizované dětské hřiště, zatím jen pro účely ZŠ a MŠ.
Společenské-kulturní a sportovní akce r. 2009 v obci:
Tradičně se nám daří pořádání veřejných akcí. Zásluhou obětavých jednotlivců ze
spolků, organizací a zastupitelů obce proběhla celá řada. Fotozáběry z nich si můžete
prohlédnout na internetových stránkách obce Krčmaň ve fotogalerii pro rok 2009. Např.:
- Lyžařský jednodenní zájezd do Beskyd na Soláň pro sjezdaře, pro běžkaře
- Společenské plesy TJ Sokol a FK 1997, 2001
- Dětský maškarní karneval
- Divadelní představení herců DJKT z Brodku u Přerova
- Vycházka ke Strejčkovu lomu a k Bílým hlínám na koniklec velkokvětý
- Rej čarodějnic s programem pro děti i dospělé
- Bohatý program hodových oslav obce, např. Traktor cup 2009 – recesní soutěž
- Mezinárodní turnaj v malé kopané hráčů polské, slovenské, maďarské … národnosti
- Vysvěcení opravené sochy státního významu sv. Antonína Paduánského
- Dětský den s hasiči
- Cykloturistika s vyjížďkou na Hanácký Mont Blanc – Velký Kosíř
- Pekla 2009 – turistický pobyt rodičů s dětmi pod stany
- Setkání seniorských klubů v Krčmani
- Lampiónový průvod k 90. výročí od vysazení Krčmaňské lípy a 91. výročí vzniku
československého samostatného státu
- Rozsvícení obecního vánočního stromu
- Vítání občánků narozených v roce 2009
- Turnaje dospělých i žactva v malé kopané, ve stolním tenisu, florbale a volejbale
- Mistrovské zápasy hráčů ve futsale, ve stolním tenisu apod.
Pro příští rok počítáme se zahájením velkých projektů „Celoročním aktivním pohybem
k využití volného času dětí, mládeže a široké veřejnosti jako prevence v předcházení
negativních společenských jevů v obci Krčmaň“ a projektu „Hodně kroků do sta roků“ –
podpora zdravého stárnutí v obci Krčmaň. Realizace je však možná se zapojením dalších
aktivních obyvatel především z řad rodičů dětí a seniorské generace.
Obec udržuje veřejnou zeleň na katastru obce dle svých možností, snaží se hned
zpočátku likvidovat černé skládky, ale přesto by přivítala zapojení místních občanů, kterým
není jedno jak vypadá prostranství před jejich domy. Obec vyvíjí nezanedbatelnou činnost i
v sociální oblasti. Nezapomíná na své spoluobčany, kteří zůstali osamoceni, nebo vzdáleni od
své rodiny. Vypomáhá jim při písemném styku s úřady, zástupci obce je pravidelně
navštěvují. Provoz Základní školy s mateřskou školou Krčmaň je prozatím bezproblémový a
věříme, že se stoupající porodností bude dostatek dětí i v budoucnosti.
Ke konci roku 2009 při slavnostním vyhlášení soutěže pro města a obce Olomouckého
kraje (více než 400 obcí) ve třídění odpadů „O keramickou popelnici“ získala naše obec
Krčmaň v kategorií obcí do 500 obyvatel vynikající 3. místo a bronzovou popelnici se šekem
na 10.000,-Kč. Je to především zásluhou Vás občanů, kteří vzorně třídíte odpady.
V závěru mi dovolte, abych Vám popřál příjemné prožití vánočních svátků, mnoho
štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2010.
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň

Z obecní kroniky
2

Rok 1953

Měnová reforma
Měnová reforma byla provedena k 1.6.1953. Byla provedena proto, aby mohl být odstraněn
lístkový systém, který trval ještě od 2. světové války a též proto, aby byl znemožněn černý
trh, který velmi bujel. Bylo též sledováno postupné snížení cen. Na každého člena rodiny bylo
možno vyměnit 300,-Kč starých peněz za 60,-Kč nových, tedy v poměru 1:5. Stejně byli
vyměněny i peníze uložené ve státní spořitelně nebo v poštovní spořitelně až do výše 10 000,Kč. Ostatní peníze měněny v poměru 1:50.
Zaměstnání žen a chmelnice
Po měnové reformě a současném zrušení lístkového systému stoupla cena peněz za něž bylo
možno opravdu nakoupit, neboť zboží bylo dostatek. Vdané ženy začali hodně hledat
zaměstnání. Několik jich šlo do UP závodů ve Velkém Týnci. Ostatní pak pomáhaly na polích
u zemědělců a na chmelnici, která byla na jaře 1953 znovu zřízena na výměře 4 ha.
Chmelnice byla ve správě NV. Jarní práce proběhly na ní dobře, sklizeň byla dobrá. Tak se
naše obec připojila k pěstitelům „zeleného zlata“.
Kultura
Dne 8. února sehráli žáci divadelní představení. Byla to výpravná, rýmovaná hra: Jak se
Honza králem nestal. Čistý výtěžek, který připadl žákovské organizaci byl věnován na
zakoupení knih do žákovské knihovny. Za týden po divadle byli uspořádány učitelským
sborem a SRPŠ Zimní radovánky. Zimní radovánky byli uspořádány v obci poprvé a měly
velký úspěch . Asi 50 dětí mělo líbivé masky.
Poslední neděli v květnu byl proveden „Den písní a tanců“ pro žáky národní školy. O
nacvičení programu se postarali ředitelka školy E. Hrubcová a Václav Schindler, který na
škole působil po učiteli Oldřichu Sedláčkovi, jež nastoupil základní vojenskou službu. 7.6.
vystoupily žákyně 4. a 5. ročníku na společném Dni písní a tanců ve Velkém Týnci.
23.12. uspořádána na škole besídka s Dědou Mrázem. Po besídce byli děti bohatě poděleny
cukrovím, chlebíčky a ovocem.
Škola
Jako v minulém roce byla škola opět organizována jako dvojtřídní.Zapsáno 62 žáků. Učili:
Emilie Hrubcová a Václav Schindler. Žáci, kteří z 5. třídy školu opustili, si volili různá
povolání. Nechybělo ani hornictví, hutnictví a čtyři dívky se po dokončení střední školy ve
Velkém Týnci vyučili soustružnicemi kovů. Bylo to poprvé co si dívky takové povolání
zvolily.
Kino
Z popudu MNV byla provedena sbírka na zakoupení aparátu. Sbírka měla úspěch a promítací
aparát byl zakoupen za 60 tisíc Kč. Původně měli být poskytnuté částky vráceny z výtěžku
kina. Občané však peníze zpět nežádali. A tak se naše obec přiřazuje k těm obcím v nichž film
zvyšuje kulturní úroveň občanů.
Nový školský zákon
Dne 24.4.1953 schválilo Národní shromáždění zákon o školské soustavě a vzdělání učitelů.
Podle něho zavedena povinná osmiletá střední škola pro mládež v od 6 do 14 let. Tato škola
poskytuje mládeži základní všeobecné vzdělání potřebné pro povolání, odbornou školu nebo
vyšší všeobecně vzdělávací školu.Tam kde nebudou podmínky pro zřízení „osmiletky“ bude
nadále národní škola s pěti postupnými ročníky. Po jejím ukončení postupují žáci do 6. třídy
osmileté střední školy. Kromě osmileté střední školy zřízeny byly jedenáctileté střední školy,
jejichž poslední 3 třídy jsou výběrové. Jedenáctiletky tedy vznikly sloučením školy národní,
střední a gymnázia. Tato nová školská soustava vytváří důsledně jednotnou školu.
Ing. Šárka Stanislavová, současná kronikářka

!Víte že?
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a) Odvoz popelnic v I. čtvrtletí 2010 bude ve čtvrtek v následujících termínech 7. a 21.
ledna; 4. a 18. února; 4. a 18. března; 1., 15. a 29. dubna 2010. Poslední svoz popelnic tohoto
roku proběhne ve čtvrtek 24. prosince 2009 v brzkých ranních hodinách.
b) Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 20.března 2010
mezi 10.30 až 11.30. hod. z prostranství u místního kostela.
c) Zastupitelstvo obce schválilo a projednávalo ve čtvrtém čtvrtletí 2009 následující:
- Pravidla rozpočtového provizoria obce na 1.čtvrtletí 2010 ve výši příjmu a vydání -

1.036.040,- Kč.
- Místní poplatek ponechat ve výši 450,- Kč na jednoho občana za provoz systému
shromažďování sběru, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
rok 2010. Tento poplatek je splatný ve dvou možných splátkách a to k 31. březnu a k 31. říjnu
2010 s možností zaplatit i jednorázově. Viz Obecně závazná vyhláška obce Krčmaň č.2/2009.
- Smlouvy o využívání systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem mezi
obcí a ZŠ, TJ Sokol, FK 1997 a firmou Oldřich Liška prodejna Smíšeného zboží Rosnička
pro rok 2010.
- Složení Inventární komise obce Krčmaň; předseda Ing. Pavel Krkoška, Ing. Šárka
Stanislavová, Zdeněk Jureček, Kristýna Friedrichová a Helena Petrová a ke zpracování
Závěrečné zprávy inventarizace majetku obce Krčmaň za rok 2009.
- Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce mezi obcí Krčmaň a Občané pro rozvoj venkova, o.s.
mikroregionu Království – prodloužení vratky finančních prostředků 30.-000,-Kč do 31.7.
2010.
- Darovací Smlouvu mezi obcí Krčmaň a pá
ny Miroslavem Štangou a Radkem Neduchalem, jež věnují ZŠ a MŠ dřevěnou perníkovou
chaloupku do dětského hřiště ve výši 89.250,-Kč.
- Členský příspěvek na rok 2010 ve výši 3.000,- pro Občané pro rozvoj venkova, o.s.
mikroregionu Království.
- Odsouhlasení stavu majetku určování vlastnictví Sdružení obcí mikroregionu Království, jež
obec Krčmaň užívá tj. Orientační mapu ve výši 23.779,-Kč a nástěnku ve výši 3 803,-Kč.
- Prodloužení terminovaného vkladu finančních prostředků obce ve výši 1 mil.Kč do 18.3.
2010.
- Uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny Společnosti CENTROPOL
ENERGY a.s., Vaníčkova 1594/1 Ústí nad Labem.
- Časový nástin zasedání členů obecního zastupitelstva obce Krčmaň v roce 2010 s možností
přístupu veřejnosti a jejich připomínek. Všechna zasedání ZO proběhnou na Obecním úřadě
Krčmaň v zasedací místnosti 3. března 2010 - 17.30 hod.
28. dubna 2010
- 19.00 hod.
30. června 2010 - 19.00 hod.
1. září 2010
- 19.00 hod.
25. října 2010 - 17.30 hod.
15. prosince 2010
- 17.30 hod.
Současně proběhnou dvě informační schůzky obecního zastupitelstva s občany na ZŠ v
Krčmani a to v pátek 12. března a v pátek 12. listopadu 2010 vždy od 18.00 hod.

Stanovení výše místního poplatku
Při stanovení výše místního poplatku za provoz systému shromažďování sběru,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se vycházelo z celkových
nákladů obce vynaložené za odpady, které činily 281 874,-Kč (odvoz plastů, obalů Tetrapac,
skla, směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu ) a dále se vycházelo z příjmů za
recyklaci, které obec dostala ve výši 64 590,-Kč (od fem EKOKOM a ASEKOL). Čisté
náklady tedy činily 217 284,-Kč, a při vydělení této částky počtem obyvatele k 1.1.2009
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(456) vyšly náklady na 1 obyvatele ve výši 477,-Kč. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo
ponechat výši poplatku ve stejné výši jako minulý rok a to 450,-Kč na osobu.
V této souvislosti bych ráda poděkovala všem občanům, kteří v roce 2009 řádně a
v čas poplatky uhradily.
Ing. Šárka Stanislavová

Pozvánka
V neděli dne 27. 12. 2010 v 17:00 hodin se v kostele sv.
Floriána v Krčmani bude konat

„Vánoční koncert“.
Vystoupí žáci ZUŠ Žerotín v Olomouci a v úvodu děti
z Krčmaně.
Účinkující zahrají vánoční písně a koledy.
Koncert připravila Mgr. Magdaléna Strejčková.
Těšíme se na Vaši návštěvu

Pozvánka
Zastupitelstvo obce Krčmaň srdečně zve všechny občany na tradiční

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ S PŘÍPITKEM
Kdy: 1. 1. 2010 v 00:30 hodin
Kde: U kostela sv. Floriána
Program vánočních a novoročních bohoslužeb v kostele sv. Floriana v Krčmani
24. 12. 2009 v 16:00
25. 12. 2009 v 09:45
27. 12. 2009 v 09:45
01. 01. 2010 v 09:45

hodin (půlnoční)
hodin
hodin
hodin

Tříkrálová sbírka
Dne 9.1.2010 v dopoledních hodinách proběhne v obci Krčmaň tradiční Tříkrálová sbírka.
Přání klubu seniorů

Lásku, štěstí, pohlazení,
Žádné dárky nedocení.
Hodně klidu, třpytu svíček
a radosti do srdíček
přejí senioři.

TIPY na povánoční aktivní sport v obci KRČMAŇ – 2009
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P o z v á n í na sledování nejlepších mladých hráčů a hráček stolního tenisu u příležitosti
„XXXIII. roč. Vánočního turnaje mládeže ve stolním tenisu“, jehož se zúčastní
nejlepší mladí stolní tenisté Moravy. Turnaj bude probíhat v pondělí 28. a v úterý 29.
prosince 2009 vždy od 9.00 hod. v místní sokolovně.

P o z v á n í pro aktivní sportovce
„Turnaj ve stolním tenisu pro širokou veřejnost“ se koná v neděli 27. prosince
2009 od 18.00 hod. opět v místní sokolovně. Zájemci (nad 15 let) si vezměte s sebou
sportovní oblečení a raketu na stolní tenis

„Vánoční turnaj smíšených družstev ve volejbale pro příchozí“ se koná ve středu
30.12. 2009 od 18.00 hod. v místní sokolovně.

Srdečně se těšíme na Vaši účast – TJ Sokol Krčmaň.
Kalendář společensko – kulturních a sportovních akcí v I. čtvrtletí r. 2010
6.1. 2010 Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ – zdravotní přednáška
8.1. 2010 Regionální liga žákyň a nejmladšího žactva ve stolním tenise – od 15.30 hod.
16.1. 2010 Zájezd na hory – Beskydy = Pustevny, Soláň odjezd v 7.00 hod.
23.1. 2010 Společenský ples TJ Sokol Krčmaň – od 20.00 hod.
3.2. 2010 Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ – sociální přednáška
13.2. 2010 Společenský ples fotbalistů od 20.00 hod.
20.2. 2010 Dětský maškarní karneval (ZŠ + rodiče)
3.3. 2010 Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ – Velikonoce
26.3. 2010 Regionální liga žákyň a nejmlad. žactva ve stolním tenise od 15.30 hod.-TOP 10
20.3. 2010 Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu od 10.30 hod. do 11.30 hod.
7.4. 2010 Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ
22.3. – 5.4. 2010 Pozvání ke Strejčkovu lomu a k Bílým hlínám na koniklec velkokvětý
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň
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