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Zdarma

Noc s Andersenem na ZŠ v Krčmani.

16.dubna 2010

Foto: Jindřiška Jurečková.

Slovo starosty, …
Běží nám jarní dny, máme za sebou velikonoce, odkvétají koniklece, ale dovolte mi, abych
se vrátil k letošní zimě. Zima byla opravdu bohatá na sněhovou nadílku, téměř dennodenní úklid
nového sněhu zaměstnával řadu z nás ještě předtím, než jsme šli do práce. Děkuji touto cestou
téměř všem majitelům nemovitostí, kteří zodpovědně ručně odklízeli množství sněhu tak, aby
chodníky byly schůdné. Myslím, že i obec dle svých možností udělala maximum. Těžká technika
zemědělského družstva Agra, každodenní plužení pana Františka Jemelky a úklid místních
komunikací, uliček i chodníků kolem silnice I/55 strojem B 960 (bobkem) pana Antona Majkúta
bylo velikánskou pomocí.
Začátkem měsíce března tohoto roku jsme obdrželi radostnou zprávu. Po sedmi letech
příprav a projednávání projektových dokumentací i žádostí o příspěvek nám byla schválena v rámci
SZIFu (Státního zemědělského intervenčního fondu ČR – evropské fondy) z Programu rozvoje
venkova, jako jediné obci v Olomouckém kraji, 90% finanční dotace tj. 36 mil. Kč bez DPH na
výstavbu veřejné kanalizace a ČOV v obci Krčmaň. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké
peníze i časově náročnou akci (během 18 měsíců musíme prostavět na této stavbě cca 50 mil. Kč),
zahájili jsme nutné přípravy výběrových řízení, jednání o bankovních překlenovacích úvěrech a
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přechodu obce na plátce DPH i jednotlivé termíny dokončení. Pokud vše půjde dle předpokladů,
očekáváme, že vlastní výkopové práce budou zahájeny v srpnu nebo v září 2010 a měly by být
dokončeny v listopadu 2011. Vzhledem k tomu, že nadřízené orgány jsou již dle harmonogramu ve
dvouměsíčním skluzu, očekáváme tedy prodloužení termínu dokončení. Těsně před vlastním
zahájením výstavby bude svolána schůzka občanů se všemi zainteresovanými, tj. zástupci firmy,
která bude provádět vlastní výstavbu, projektanty domovních přípojek i se zástupci obce. Jsem
přesvědčen o tom, že i když se jedná o velmi náročnou akci, tak ve spolupráci s dodavatelskou
firmou a s pochopením všech občanů tuto akci dobře zvládneme.
Druhou dobrou zprávou je, že bylo zahájeno vypracování projektové dokumentace
„Přístavba ZŠ a Obecního úřadu v Krčmani“ k územnímu řízení na něž bude následovat projekt
ke stavebnímu povolení. Oba projekty jsou součástí 60% finanční dotace z RASMOK (Regionální
agentury střední Moravy Olomouckého kraje). Cílem je konečně přiblížit OÚ občanům - na Náves.
Třetí výbornou zprávou jsou úspěchy mladých stolních tenistek a postup žen do
kvalifikace o druhou ligu ve stolním tenisu. V obci Krčmaň se možná bude hrát na podzim II.
liga žen stolního tenisu.
Toto zviditelnění obce však přináší i druhou stranu mince. Během 3 týdnů jsme měli na OÚ
čtyři kontroly orgánů OK (Olomouckého kraje) na hospodaření obce, kontrolu proúčtování dotací
minulých let, kontrolu na vydávání obecních vyhlášek apod. Zatím procházíme bez ztráty kytiček.
První čtvrtletí každého roku je tradičně na OÚ ve znamení přípravy rozpočtu obce.
Zastupitelstvo obce Krčmaň schválilo na rok 2010 vyrovnaný rozpočet ve výši 6.030.025,-Kč.
Vzhledem k tomu, že obec obdrží dlouho očekávanou dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV, její
výstavba se stává prioritou hlavních záměrů obce v roce 2010 i 2011. Ostatní akce budou
podpořeny pouze s příslušným finančním dotačním příslibem, případně budou podpořeny již
rozpracované akce.
Z projektových dokumentací - jsou to:
- oprava místní komunikace v ulici „Na Stráži“ ke stavebnímu povolení;
- dokončení 1. a 2. Změny Územního plánu obce Krčmaň;
- přístavba ZŠ a Obecního úřadu v Krčmani k územnímu řízení.
Doplnění prvků provizorního dětského hřiště na školní zahradě.
A co se nám podařilo na počátku roku 2010?
Jak se stává tradicí o společenské, kulturní a sportovní záliby se na obci starají především
zájmové organizace a spolky. V lednu TJ Sokol Krčmaň uspořádal za menšího zájmu lyžařské
veřejnosti jednodenní zájezd na Troják v Hostýnských vrších. Běžkaři si projeli za ideálních
sněhových podmínek 24km trasu na Hostýn a zpět, sjezdaři lyžovali sice na upravené, ale jediné
sjezdovce v okolí Trojáku.
V oblasti kultury členové zastupitelstva obce s TJ zajistili divadelní představení, černou
komedii „Ryba ve čtyřech“, v němž hráli herci Divadla J.K.T. z Brodku u Přerova. Uskutečnily se
dva Společenské plesy (TJ a FK 97) i dětský karneval (SRPŠ - ZŠ). Zejména účast návštěvníků a
program dětského karnevalu byly vynikající. Zásluhou Ing. Šárky Stanislavové, Kristýny
Friedrichové a Jindřišky Jurečkové byla v obecní knihovně poprvé upořádána „Noc
s Andersenem“ v rámci celostátní akce. Této akce se zúčastnilo 23 dětí.
Sportovci a myslivci hodnotili svoji činnost za uplynulý rok na valných hromadách, muži
stolní tenisté dokončili okresní soutěž II. třídy na 12. místě, ženy vyhrály divizi Olomouckého
kraje a postoupily do kvalifikace o 2. ligu. Starší a mladší žákyně vyhrály okresní regionální
přebory družstev a úspěšně i jednotlivě bojovaly na krajských a regionálních turnajích Olomoucka.
V březnu a začátkem dubna se uskutečnil sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu i
sběr starého železa a ZŠ Krčmaň připravuje sběr papíru.
Závěrem bych Vás chtěl všechny pozvat na již tradiční obecní hodové oslavy, které
proběhnou v měsíci květnu, snad i za účasti hejtmana Olomouckého kraje.
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň
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Informace o finančním hospodaření obce v roce 2009
Příjmy obce r. 2009

4.046.846,80,- Kč Výdaje obce r. 2009

3.098.986,8,- Kč

625.112,61,- Kč 1.silnice- opravy,nák.ostat.služeb

95.272,- Kč

2.daň z příjmů FO (SVČ)

38.705,28,- Kč 2.provoz veřejné silnič.dopravy

104.000,- Kč

3.daň z příjmů FO (z kap.výnosu)

56.695,23,- Kč 3.odvádění a čištění odpad.vod

78.168,- Kč

1. daň z příjmů ze závislé činnosti

4.daň z příjmů PO (práv.osob)
5.daň z příjmů PO za obce
6.DPH
7.odvody za odnětí ze ZPF

706.880,33,- Kč 4.provoz ZŠ a MŠ

488.559,- Kč

312.346,- Kč 5.činnosti knihovnické

15.925,- Kč

1.338.497,- Kč 6.ostat. záležit.kultury

24.560,- Kč

26.215,- Kč 7.nákup ostatních služeb – pitná voda

18.500,- Kč

353.713,12,- Kč 8.ostat.zálež.kultury a církví, oprav.

17.003 ,- Kč

9.neinv.přij. transfery ze SR,
KÚOK

383.300,- Kč 9. úprava drobného vodního toku

70.689,- Kč

10.poplatek za likvidaci
kom.odpadu

212.913,-Kč 10.nebytové hospod.prod.Rosnička

78.135,- Kč

8.daň z nemovitostí

11.poplatek ze psů
12.poplatek za užívání
veř.prostrans.

8.730,- Kč 11.veřejné osvětlení

64.692,- Kč

500,- Kč 12.pohřebnictví

7.219,- Kč

13.správní poplatky

3.160,- Kč 13.projektování

71.760,- Kč

14.příjmy z posk.služeb a
výrobků

7.717,- Kč 14.neinvestiční příspěvky – TJ Krčmaň

40.000,- Kč

15.příjmy z pron.ostat.nemov.

40.000,- Kč 15.sběr a svoz nebez.a objem.odpad

43.448,- Kč

16.přijaté neinv.dary, příspěvky

1.063,- Kč 16.sběr a svoz komunál.odpadu

248.002,30,Kč

17.příjmy z posk.sl.a výr.pohřebnic.

6.700,- Kč 17.péče o vzhled obce a veř.zeleň

215.181,- Kč

18.příjmy z pronájmu pozemků

13.427,- Kč 18.ostat. sl.a činn.v obl.soc.-senioři
19.požární ochrana-dobr.část
20.zastupitelstvo obce

21.příjmy z úroků

14.786,23,- Kč 21.volby
22.činnost místní správy-plat, pojistné, knihy,
DHDM, nákup mater. studená voda, elektric.
energie, služby pošt, služby telekomunikací, služby
peněž.ústavů, nájemné, právní služby, školení,
služby zprac. dat, nákup ostat.služeb, opravy a
udržování, program.vybavení, cestovné,
pohoštění,věcné dary,neinv.transfery a příspěvky,
budovy-stavby, přístroje-zařízení, pozemky

4.993,- Kč
1.593,- Kč
176.865,- Kč
14.013,- Kč

868.182,-

23.služby peněžním ústavům

312.346,- Kč

24.ostatní financ.operace-platby daní a poplatků SR

149.403,-Kč

25. finanční vypořádání- vratka transferů - volby
26.neinvestiční půjčené prostředky – občanské
sdružení V.T.

710,- Kč
30.000,-Kč

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2009, ve výši 4.994.615 Kč byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstva obce
Krčmaň dne 11.3.2009 jako vyrovnaný. V průběhu roku byl upravován RO na konečnou částku 4.870.744,- Kč.
Celkové příjmy obce Krčmaň v roce 2009
4.046.846,80 Kč
| Celkové výdaje obce Krčmaň v roce 2009
3.098.986,80 Kč
Základní běžný účet obce Krčmaň - zůstatek finan. prostředků v roce 2009
755.004,95 Kč
Termínovaný účet obce Krčmaň - zůstatek finan. prostředků v roce 2009
1.008.304,00 Kč
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Rozpočet obce Krčmaň na rok 2010
členění:
funkční
druhové
SKUPINA
TŘÍDA
OD – PA POLOŽKA

Příjmová část

ČÁSTKA
v Kč

Daňové příjmy:
1111
1112
1113
1121
1122
1211

Daň
Daň
Daň
Daň
Daň
Daň

z
z
z
z
z
z

příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč. požitků
příjmů fyzických osob ze samostat. výdělečné činnosti
příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
příjmů právnických osob
příjmů právnických osob za obce
přidané hodnoty

625.000,39.000,57.000,707.000,312.000,1.338.000,-

Poplatky a daně z vybr. činností a služeb:
1334
1337
1341
1343
1361

Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (občané)
Poplatky ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky

26.215,211.500,9.000,1.000,4.000,-

Majetkové daně:
1511 Daň z nemovitosti

531.000,-

Nedaňové příjmy:
2310
2321
3314
3613

Pitná voda, vodovody,studny
Odvádění a čištění odpadních vod (stočné)
Činnosti knihovnické
Nebytové hospodářství

3632

Pohřebnictví (pronájem hrobových míst, výkop hrobu)

3633
3725
6171
6310

Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKO-KOM)
Činnost místní správy a příjmy z pozemků
Obecné příjmy z úroků

6409

O.s. Občané pro rozvoj venkova - vratka

20.000,7.000,1.000,90.000,6.000,1,65.000,20.000,15.000,30.000,-

Transfery:
4112 Neinvestiční transfery ze SR

152.000,-

Financování:
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
8118 Termínovaný účet
C E L K E M:

755.005,1.008.304,6.030.025,-
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Rozpočet obce Krčmaň na rok 2010
členění:
funkční
druhové
SKUPINA
TŘÍDA
OD – PA POLOŽKA

Výdajová část

ČÁSTKA
v Kč

2212

Silnice

95.000,-

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2310
2321

Pitná voda, vodovody, studny
Odvádění a čištění odpadních vod

3113
3319
3314
3399
3326
3419
3421
3613

Základní škola
Ostatní záležitosti kultury
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury – provoz kostela, věcné dary
Pořízení,zachování a obnova hodnot histor.pam.
Ostatní tělovýchovná činnost
Vybavení dětského hřiště
Nebytové hospodářství

561.784,25.000,16.500,17.000,80.000,10.000,70.000.170.000,-

3631
3632
3635

Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování

70.000,7.200.100.000,-

3721
3722
3745

Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

50.000,250.000,220.000,-

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální

5512

Požární ochrana – dobrovolná část

6112

Zastupitelstvo obce

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

10.000,-

6399

Ostatní finanční operace

46.723,-

6402
6409

Vratky transferů poskyt.v minulých roků
Ostatní jiná činnost – příspěvky do spolků

6.915,14.660,-

104.000,38.000,2.867.243,-

5.000,15.000,180.000,1.000.000,-

C E L K E M:

6.030.025,-
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Z obecní kroniky
Rok 1954.
Volby do NV- Národních výborů.
Jarní měsíce r. 1954 byly vyplněny horečnou činností. Byly připravovány první volby do
NV. Celá obec rozdělena na 9 volebních obvodů, z nichž každý měl svého kandidáta. V místnosti
šatny na národní škole zřízeno agitační středisko, o jehož výzdobu se postaral učitelský sbor a žáci
národní školy. V agitačním středisku pak konány schůze voličů s kandidáty. Při schůzích
seznamováni voliči s programem NV. V agitačním středisku byli též konány veřejné schůze, besedy
žen a besedy Čs. Červeného kříže, který rozvinul pěknou činnost pod vedením zdravotní sestry
Boženy Kopkové.
Dne 16.5. konány pak volby. Volby měly klidný a radostný průběh. Účast voličů byla téměř
100%. Z 9 kandidátů neprošel pouze jediný, a to zástupce 1. obvodu František Jureček. Členy NV
zvoleni: Josef Jahoda, Josef Koutný, Karel Hlaváč, Lubomír Stejskal, Jan Kopka, Jaroslav Římský,
František Dočkal, Metoděj Zapletal.
Na ustavující schůzi nového NV, která byla konána dne 25.5.1954 zvolen předsedou s. Josef
Jahoda, vedoucí Masny v Přerově, tajemníkem s. Josef Koutný, kteří jsou zároveň členy rady, jejímž
3. členem zvolen Jaroslav Římský. Národní výbor má 3 stálé komise: zemědělskou . předseda Karel
Hlaváč, František Vančura, který byl zvolen jako devátý člen NV. Tato zemědělská komise byla
později doplněna občany. Jsou to: Vojtěch Koutný, Čeněk Moudrý, Josef Novotný, Marie
Vančurová, Alois Jahoda, Josef Kohout, Marie Koutná, Antonín Strejček, František Suchánek, Jan
Dočkal č. 30, Josef Kelnar, Josef Motáň č. 95, Jindřich Zapletal. Předsedou rozpočtové komise
zvolen František Dočkal, členem Jan Kopka. Předsedou pro výstavbu, školství a kulturu zvolen
Metoděj Zapletal, členem Lubomír Stejskal. Obě komise rozpočtová i školská byly pak doplněny
několika občany.
Výhledový plán NV.
Nový NV stanovil pak výhledový plán na rok 1955 z akce 5M – výhoz potoka, stavba vodní
nádrže, oprava cest, nátěr plotu na hřbitově. Z toho provedena pouze oprava cest. Ostatní pro malé
pochopení občanů nebylo provedeno.
Zdravotní středisko.
Zdravotní středisko vybudováno ve Velkém Týnci. V obci však konala dobré služby školená
sestra Božena Kopková, která ochotně poskytovala první pomoc všude, kde jí bylo potřebí. Obětavě
se též starala o přestárlé a dlouho nemocné.
Kultura.
Kultura až na promítání filmů zůstává stále v rukou členů učitelského sboru, pionýrů a žáků
národní školy. Hned v lednu uskutečněna PO besídka, první to samostatná besídka této organizace.
Besídka o jejíž uspořádání měla zásluhu vedoucí Jarmila Hanzlíková měla velký úspěch.
Zimní radovánky.
Dne 21.2. byly uspořádány SRPŠ a členy uč. sboru Zimní dětské radovánky, které se těšily
velké pozornosti dětí i dospělých.
MDŽ.
Práce žen, jež nabývala i v naší obci stále většího významu při budování socialismu, byla
hodnocena na veřejné oslavě MDŽ, která byla konána dne 7.3. v sokolovně.
Ing. Šárka Stanislavová, současná kronikářka

Charita Olomouc
Jak jsem Vás již v minulosti informovala, Charita Olomouc, středisko Sv. Alžběty pro lidi
s tělesným handicapem již zahájilo svou činnost i na venkově. V úterý 6.4.2010 nás navštívila paní
Mgr. Eva Kubáčková, koordinátora pečovatelské služby, Středisko Tršice, pod kterou naše obec
spadá a informovala nás o své činnosti. Cíle služby jsou poskytnout základní péči o vlastní osobu a
domácnost těm, kteří jí potřebují v dohodnutém čase i místě a poskytnout kvalitní péči tak, aby byli
uživatelé spokojeni a mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Služby poskytují
seniorům a dospělým lidem, kteří si vzhledem ke svému věku, nemoci či postižení nemohou zajistit
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běžné denní činnosti v péči o sebe a svoji domácnost. Pomoc poskytují zejména při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně, zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti či
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Více informací získáte na www.olomouc.charita.cz, nebo přímo u Mgr. Kubáčkové na
telefonním čísle +420 734 435 074, případně na OÚ Krčmaň.
Ing. Šárka Stanislavová

Noc s Andersenem
Z pátku 26.3.2010 na sobotu 27.3.2010 byla ve spolupráci OÚ Krčmaň, obecní knihovny a
Klubu dětských knihoven SKIP ČR uskutečněna v místní knihovně Noc s Andersenem. Této akce
se účastnilo 23 dětí z Krčmaně ve věku 4 až 11 let. Začátek byl v 17.30 kdy rodiče, prarodiče či
sourozenci přivedli své děti, které se shromáždily v tělocvičně kde byly Kristinou Friedrichovou,
Šárkou Stanislavovou a Jindrou Jurečkovou, které s dětmi noc v knihovně strávily, seznámeny co je
všechno bude čekat. Potom se všichni odebrali do místnosti knihovny a vybalili si věci
k přenocování.
Na programu bylo nejdříve seznámení účastníků a představení jejich oblíbených knížek,
které si s sebou přinesli. Dále se během večera soutěžilo a hrálo. Vytvořily se 3 skupinky do kterých
byly děti rovnoměrně rozděleny dle věku, aby bylo zastoupení vyrovnané. V těchto skupinkách děti
řešily rébusy, křížovky, hádanky apod.
Po večeři, na kterou byl párek v rohlíku si děti poslechly pohádku, kterou jim přišla přečíst
Mgr. Jana Jemelková. V rozdělených skupinkách se po pohádce soutěžilo v tělocvičně, kdy hlavní
roli hrálo oblečení. Soutěžilo se např. o nejdelšího hada uvázaného z oblečení či o to kdo toho bude
mít na sobě co nejvíce oblečeno.
Po úspěšném baterkovém dobrodružství hledání lístečků po škole, kdy se již děti rozdělily
na dvě části dle věku, šly ti menší již do spacáků a poslechnout si pohádku na dobrou noc. Starší
děvčata ještě v jídelně modelovala chobotničky z plastelíny, které jsou k vidění v knihovně a hrála
slovní hry. Po půlnoci se již do spacáků odebrali všichni.
Ráno, které pro všechny začalo již v 5.30 se nejdříve zabalily spacáky, deky, karimatky ..
Jakmile do obchodu přivezli čerstvé rohlíky byla připravena společná snídaně, po které všichni
účastníci obdrželi upomínkové materiály od Klubu dětských knihoven, sladkost za účast a knihu
dle vlastního výběru, které věnovala Jindřiška Jurečková.
Nakonec se děti vydaly domů nebo počkaly na příchod svých rodičů. Podle jejich reakcí
považujeme celou akci za velmi vydařenou. Fotografie jsou k nahlédnutí ve fotogalerii obce na
webových stránkách.
Ing. Šárka Stanislavová

Společensko – kulturní a sportovní akce:
V týdnu od 12.4. do 16 .4. 2010
Sběr starého papíru (ZŠ Krčmaň)
Středa 28.4. 2010 od 19.00 hod. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Krčmaň (OÚ)
Pátek 30.4. 2010 od 17:30 hod. Rej čarodějnic – prostory u OÚ
Pátek
7. 5. 2010 od 18.30 hod. Položení květin k Památníkům osvobození v obci
Sobota 8. 5. 2010 od 11.00 hod. Hodové oslavy obce Krčmaň – viz samostatný program
Neděle 9. 5. 2010 od 9.45 hod. Slavnostní hodová mše
Sobota 15.5. 2010 od 10.00 hod. Kvalifikace žen o 2. ligu ve stolním tenisu – sokolovna ?
Sobota 22.5. 2010 od 9.00 hod. Ukázka a jízda automobilových veteránů – hřiště u OÚ
Pátek 28.5. 2010 od 14.00 do 22.00 hod. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Sobota 29.5. 2010 od 8.00 do 14.00 hod. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Sobota 29.5. 2010 od 9.00 hod. 13. ročník Mezinárodního turnaje v malé kopané – u OÚ
Sobota 12.6. 2010 od 8.30 hod. Cykloturistika pro veřejnost Helfštýn – sraz před OÚ
Sobota 19.6. 2010 od 13.30 hod. Dětský den v areálu hřiště u OÚ
Sobota 26.6. 2010 od 9.00 hod. Sportovní olympiáda dospělých, mikroregionu Království-Citov
Středa 30.6. 2010 od 19.00 hod. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Krčmaň (OÚ)
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!Víte že?
a) Platby občanů jsou pro rok 2010 následující:
- poplatek za odpady a jejich likvidaci činí na 1 osobu 450,-Kč (Termíny 31.3.; 31.10. 2010);
- poplatek za psy (prvního 100,-Kč, za dalšího 200,-Kč, důchodci 50,-Kč);
- poplatek ze stočného (dle Smlouvy – osoby, nemovitost);
- poštovní poukázky FÚ Olomouc na daň z nemovitosti za rok 2010 budou zaslány poštou ve
druhé polovině měsíce dubna 2010;
b) Odvoz popelnic ve II. - III. čtvrtletí 2010 bude v následujících termínech:
každý druhý čtvrtek – 15. a 29. dubna; 13. a 27. května; 10. a 24. června; 8. a 22. července;
c) Odvoz plastů, probíhá ve středu každý sudý týden, odvoz skla a papíru vždy první úterý
v daném měsíci ;
d) Pohyb obyvatel trvale přihlášených k pobytu v Krčmani v roce 2009
Celkový počet obyvatel k 1.1. 2009
456
Osoby přihlášené k trvalému pobytu v roce 2009
16
Osoby odhlášené z trvalého pobytu v roce 2009
5
Počet zemřelých v roce 2009
6
Počet narozených v roce 2009
9
Celkový počet obyvatel k 31.12. 2009
470
Helena Petrová, hospodářka OÚ Krčmaň

Program k hodovým oslavám: 30. dubna - 9. května 2010 v Krčmani
Pátek 30. dubna 2010 Rej Čarodějnic s programem pro děti a disko pro dospělé
od 17.30 hod. Sraz u víceúčelového hřiště OÚ
Pátek 7. května 2010 Položení květin k Památníkům osvobození
od 18.30 hod. Památník obětem 1. svět. války – obecní hřbitov
od 18.45 hod. Pamětní deska – řídícího učitele Josefa Chudoby ZŠ
od 19.00 hod. Památník 2. světové války Na Marcínku
Sobota 8. května – neděle 9. května 2010 vždy od 9.00 – 17.00 hod. areál školní zahrady
Výstava zemědělské historické techniky – Občanské sdružení „Větrný
mlýn“ Krčmaň, pan Jan Coufal
Areál hřiště FK u OÚ Krčmaň – pouťové atrakce, kolotoč apod.
Sobota 8. května 2010 11.00 – 15.00 hod. XXXII. ročník „Hodový turnaj“ v malé kopané
„O POHÁR STAROSTY OBCE“
13.00 – 14.00 hod. Soutěže pro děti MŠ a ZŠ
14.00 – 14.30 hod. Ukázka sportovních letounů ve vzduchu
nad prostory OÚ a hřiště
15.00 – 16.15 hod. Traktor cup 2010 se soutěží miss asistent
jízda do vrchu v prostorách hřiště, hřbitova
od 16.30 hod.
Setkání s představiteli OK – předání cen za soutěže
17.30 – 24.00 hod. Hodová zábava - vystoupení živé kapely
Neděle 9. května 2010 Kostel sv. Floriána v Krčmani
9:45 – 10:45 hod. Slavnostní hodová mše
Složení redakční rady:
Poznámka redakce:
Registrační značka:
Obec Krčmaň:
Datum:
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