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2/2010 čtvrtletník

Zdarma

17.července 2010

Dět s k ý d e n v Kr č ma n i ( Fo to I n g . P a ve l Kr ko š ka)

Slovo starosty, …
V době, kdy píši tyto řádky, nás trápí úmorné horké dny, které určitě nepřispívají ke zdraví a vůbec
k pracovní aktivitě. Přesto mohu říci, že i když je období dovolených, jednání k přípravě výstavby
kanalizace a ČOV v obci Krčmaň se zdárně derou ku předu. V minulých dnech firma Allowance s.r.o.
Praha, vítěz výběrového řízení na zpracování dokumentace zhotovitele stavby a technického dozoru
investora, předložila závěrečnou verzi veřejné soutěže ke schválení zastupitelstvu obce a SZIFu na
Ministerstvo zemědělství ČR. Z toho vyplývá, že výběrové řízení na zhotovitele stavby bude provedeno jako
užší dvoukolové řízení výběrem z pěti firem. Výběrové řízení technického dozoru investora bude provedeno
ve zjednodušené verzi dle platné legislativy. Předpokládá se ukončení obou výběrových řízení do 30.9. 2010
a vlastní zahájení výkopových prací od 1.října tohoto roku. Každopádně Krčmaňští občané budou včas
informování k vlastní výstavbě i ke zhotovení domovních kanalizačních přípojek a proběhne s nimi
konzultace za účasti příslušných firem a projektantů, jež se na díle budou spolupodílet.
Za druhé: Je zhotovena a čeká ke schválení projektová dokumentace k územnímu řízení a
stavebnímu povolení „Rekonstrukce ZŠ a výstavba obecního úřadu“. Z ní vyplývá, že prostory pro OÚ
budou ve třetím podlaží budovy školy, vstup a jednotlivá podlaží budou propojeny výtahem. Hlavní stavební
práce tedy budou probíhat v podkroví budovy a využijí se stávající vodo, plyno a elektro instalace. V budově
i nadále budou k dispozici 2 třídy a tělocvična ZŠ, třída a přilehlé prostory pro MŠ, knihovna s veřejným
internetem a historickým koutkem obce, kuchyňka s výdejnou stravy, vyšetřovna praktického lékaře apod.
Současně bylo řešeno i okolí a parkovací místa pro veřejné instituce. Zájemci mohou nahlédnout do
projektové dokumentace v době úředních hodin na dosavadním OÚ Krčmaň, Kokorská 163.
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Jak již jsme byli seznámeni ve sdělovacích prostředcích volby do obecních zastupitelstev a v obci
Krčmaň i do Senátu ČR proběhnou 15. a 16. října 2010. V obci je dostatek pracovitých a inteligentních
občanů, kteří by mohli zastupovat a hlavně prosazovat názory občanů. Je však nutné, aby předsedové –
zastupitelé jednotlivých výborů obce docházeli pravidelně na jednání veřejných zastupitelstev, přebírali
poštu – řešili úkoly ve své oblasti a současně úzce spolupracovali s ostatními členy výborů. Činnost
zastupitele obce je dobrovolná, pravidelná, časově náročná a veřejně nedoceněna práce. O financích ani
nelze hovořit. Odměny jež obdrží zastupitelé, sotva stačí pokrýt cestovní výdaje k jednáním. Přesto věřím,
že se najdou občané, kteří budou kandidovat a svými organizačními schopnostmi vypomohou k dokončení
výstavby finančně nejnáročnější akci v dějinách obce „Krčmaň – splašková kanalizace a ČOV.“ Bližší
informace k organizaci a průběhu voleb jsou na jiném místě tohoto Zpravodaje.
Dovolte mi, abych se také zastavil u některých připomínek občanů a negativ z obce. Strašně mě
mrzí, že obec věnuje finance na nákup nových zalévajících konví na hřbitově. Co však vidíme. Jednotlivé
konve se válí u jednotlivých hrobů, chybí jim zalévající růžice a téměř nikdy je nenajdete na svém místě.
Nepořádek za jednotlivými hroby-pomníky, zbytky svíček, ale i pohozené nářadí v trávě komplikují
strojové sečení trávy. Od května do konce léta můžeme říci, že je velmi rušný život v prostorách Sport
baru u OÚ. Je zde pořádána spousta veřejných, zájmových i individuálních akcí, které s sebou nesou
negativa. Občané bydlící v ulici Kokorská často o víkendech neznají, co by mělo být samozřejmostí – tj.
dodržování nočního klidu. Močení na soukromé ploty, pozemky, nepořádek kolem udírny, budovy OÚ,
hulákání i po 2.00 hod. ranní jsou toho občasným důkazem. Je tedy na pořadatelích akcí, aby sjednali
patřičnou nápravu. Stálým problémem zůstává venčení psů a úklid jejich výkalů. Majitel psa je povinen je
uklidit, ale také se postarat o svého čtyřnohého miláčka, aby neohrožoval kolemjdoucí, hlavně děti. Opravili
jsme spoustu státních i místních památek. Nedaří se nám tak, jak bychom si přáli pečovat o jejich okolí.
Vysoká tráva, pohozené předměty z projíždějících automobilů ruší vzhled opravených památek. Školáci se
svými učitelkami a paní školnicí pečlivě se starají nejen o památky okolí budovy ZŠ, ale i o památku Na
Marcínku. Myslíte, že by se našla organizace či spolek, který by pravidelně pečoval o sochu Antonína
Paduánského v blízkosti silnice na Kokory?
Na druhé straně mě těší zájem majitelů domů o zkrášlení svého okolí květinami, keři, úpravami
svých předzahrádek anebo i obyčejným úklidem chodníků, či veřejných cest – určitě chceme mít pěkný
vzhled před svými domy. Jsou dovolené, prázdniny – přijíždí známí, dejme jim šanci, že se jim u nás
v Krčmani líbí.
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň

Z obecní kroniky
Rok 1955.
Zemědělství.
Zima tohoto roku byla dosti tuhá a trvala dlouho. První květnový den se podobal téměř zimnímu dni.
Pro zimu se opozdily proto všechny jarní polní práce, takže ještě v květnu se selo obilí. Nemohl být tudíž
splněn plán polních prací, který MNV vypracoval podle ONV. Ke zpožděnému provedení polních prací
přispěla též STS v Majetíně, která nesplnila své závazky. Únorové usnesení strany a vlády o zvýšení
zemědělské výroby nebylo v naší obci plněné. Zemědělci hospodařící dosud soukromě špatně plnili dodávky
všech druhů zemědělských výrobků. Příčinou neplnění bylo nedostačující zastájení skotu i vepřů a
nedodržování agrotechnických lhůt. Na zastájení měla vliv špatná krmivová základna. Pozdě se selo, pozdě
se i sklízelo. Mandele byly v poli ještě dlouho v září. Při žních, hlavně pak při mlácení velmi obětavě
pomohl patronát – „Spoje“ Olomouc. Podzimní okopaniny byly sklízeny téměř do konce listopadu, tedy
velmi opožděně. Špatnou výrobu zemědělských produktů bylo by bývalo možno odstranit kolektivní
výrobou v JZD, pro kterou bylo v obci malé pochopení, ač sousední vesnice Majetín, Vsisko měly vcelku
dobrá družstva již několik let. Na schůzi konané v březnu se z přítomných zemědělců vyslovila pro jen
jediná Růžena Suchánková.
MDŽ .
Oslava MDŽ konána toho roku v agitačním středisku ve škole. Po provedení kulturní vložky žáky
národní školy a po referátu proneseném ředitelkou školy, byly předány všem přítomným ženám, mezi nimiž
bylo mnoho babiček, vkusně provedené papírové srdíčka, které žáci národní školy sami zhotovili. Při oslavě
bylo pět nejlepších pracovnic v obci podarováno knihou. Mezi obdarovanými byla i ředitelka školy.
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10. výročí osvobození.
Již v dubnu konány přípravy na oslavy 10.výročí osvobození úklidem v obci a ve škole. Tátové
školních dětí zhotovili truhlíky do oken prvního poschodí školní budovy. Zde nutno se zmínit o obětavé
práci s. Františka Kopky, který vždy ochotně konal všechny údržbářské stolařské práce ve škole.
Besídka.
V rámci oslav 10. výročí osvobození byla v místní sokolovně uspořádána „Májová besídka“, na
které v bohatém programu písní a tanců účinkovali všichni žáci národní školy. Účast občanů byla velmi
pěkná. Relace (pěvecko-hudební) provedené v místním rozhlase učitelským sborem a žáky, byly též
vhodnou součástí májových oslav.
VŘSR.
Dne 7.11. bylo vzpomenuto při veřejné oslavě VŘSR. Oslavou byl zahájen důstojně „Měsíc ČSP“.
V rámci oslav tohoto měsíce konána ve škole výstava knih spojená jako vždy s prodejem.
Kultura.
V měsíci únoru byla uspořádána samostatná estráda PO, jež se konala v místní sokolovně. 13.2. byly
uspořádány tradiční „Zimní“ dětské radovánky a ples SRPŠ. Čistý výtěžek byl věnován na zakoupení
psacího stroje pro národní školu. 20.9. se konal zájezd žáků národní školy na divadelní představení „Pasáček
vepřů“. Představení provedli členové KOD v Olomouci.
Spartakiáda.
Významnou událostí tohoto roku bylo uspořádání první celostátní spartakiády, zahájené dne 19.
června v Praze. Všeobecně bylo usouzeno, že spartakiáda nemá obdoby v dějinách našeho národa, ani
v cizích dějinách. Již v zimních měsících konány mohutné přípravy v tělocvičnách měst, venkova i závodů.
Z naší obce se zúčastnilo mnoho občanů této spartakiády, avšak jen jako diváci. Cvičenců pro malou činnost
Sokola nebylo. Na okresní spartakiádě konané v Mar. Údolí cvičili žáci navštěvující osmiletku ve Velkém
Týnci.
Škola.
Škola organizována tohoto roku opět jako dvojtřídní. Odešel oblíbený učitel Oldřich Sedláček, který
se přiženil do Majetína. Tam byl též ustanoven na školu jako učitel a za rok jako ředitel národní školy. Na
škole vyučovala opět Emilie Hrubcová a nově ustanovená učitelka Marie Zicháčková, která přišla
z osmiletky ve Slatěnicích. V tomto roce nebyl otevřen 1. postupový ročník. V lednu totiž vyšel výnos MŠK,
dle kterého nesměly být do školy přijímány děti, které nedovršily 6 rok do 1. září. Do 1.ročníku měly jít 3
děti, z nichž však ani jedno nedovršilo 6 let, tak škola měla v r. 1955/56 pouze čtyři postupové ročníky.
Chřipková epidemie.
V době od 8. do 18. ledna proběhla v obci chřipková epidemie, která velmi citelně zasáhla žáky
národní školy. V nemoci se vystřídali téměř všichni žáci. Vážnějších následků nebylo.
Státní statek.
Před ukončením zápisu r. 1955 je nutno poznamenat, že Josefovi Jemelkovi, byl vyvlastněn statek a
na jeho místě zřízen Státní statek.
Ing. Šárka Stanislavová, současná kronikářka

Společensko – kulturní a sportovní akce:
Pátek – sobota 6. a 7.8. 2010
Čtvrtek 19.8.2010 od 9.00 hod.
Sobota 28.8.2010 od 9.00 hod.
Středa
1.9.2010 od 8.00 hod.
Sobota 25.9.2010 od 14.00 hod.
Středa 6.10.2010 od 13.00 hod.
Pátek, sobota 15. a 16.10. 2010
Středa 27.10.2010 od 18.00 hod.
Čtvrtek 28.10.2010 od 8.30 hod.

Pekla 2010, turistický pobyt pod stany (TJ)
Setkání starostů mikroregionu Království na ZŠ v Krčmani
Veřejný turnaj v tenisu /TJ)
Zahájení nového školního roku 2010/11 v ZŠ Krčmaň
Veřejný turnaj ve volejbale (TJ)
Turnaj žactva v malé kopané „O pohár starosty obce“
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu
Oslavy s lampiónovým průvodem k 92.výročí Dne vzniku ČR
V.roč.Turnaje veteránů, mužů a žen ve stolním tenisu (TJ)

!Víte že?
a) Odvoz popelnic ve III. čtvrtletí 2010 bude vždy ve čtvrtek v následujících termínech 22. července; 5. a
19. srpna; 2.,16. a 30. září ; 14. a 28. října .
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b) Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v obci Krčmaň v sobotu 4. září 2010 mezi
10.30 – 11.30 hod. u místního kostela.
c) Odvoz plastů probíhá ve středu každý sudý týden. Odvoz skla, papíru i kartonu je jedenkrát za měsíc.
d) Důležitá data komunálních voleb 2010 – do Obecních zastupitelstev a Senátu ČR
22. července 2010 = poslední den pro stanovení počtu zastupitelstva v obci, v obci Krčmaň – 7 členů
10. srpna 2010 – datum podání kandidátek u registračního úřadu, magistrát města Olomouce
16. srpna 2010 – poslední den pro doplňování kandidátů či změnu pořadí na kandidátce
15. září 2010 – poslední den pro nominaci zástupce do volební komise
15. a 16. října 2010 dny voleb
e) Zastupitelstvo obce schválilo a projednávalo ve druhém čtvrtletí 2010 následující:
- Závěrečný účet obce za rok 2009 s jednotlivými zprávami.
- Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo číslo P/2009/041/D2 na vypracování díla „Stavební úpravy základní a
mateřské školy a přístavba OÚ v obci Krčmaň DÚR – DSP“.
- Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí programového vybavení Internetový portál mezi uživatelem tj.
obcí Krčmaň a společností ANTEE s.r.o. Praha
- Příspěvek ve výši 1.000,-Kč pro Společnost přátel vesnice a malého města se sídlem Olomouc na
zhotovení Hanáckého kalendáře pro rok 2011.
- Rozpočtové opatření č. 1 ve výši 53 236,-Kč

ŽIVOT V NAŠÍ ŠKOLE
Děti ukončily další školní rok, začínají prázdniny, ale je na místě se ohlédnout za uplynulým
školním rokem. Byl naplněn nejen pilnou prací, ale i množstvím drobných i větších radostí.
Hned v září k nám přijel pan fotograf z Mladé fronty, který se souhlasem rodičů vyfotil školáky.
V říjnu jsme oslavili výročí vzniku republiky lampiónovým průvodem. V listopadu nás poučila návštěva
hasičů, které děti seznámily se svou prací a nebezpečím požáru. V nejkrásnějším měsíci v roce v prosinci
nás děti potěšily besídkou pro důchodce i pro rodiče, vyrobily drobné dárky a pomáhaly s vánoční výzdobou
školy. K velké radosti dětí přišel do školy Mikuláš s čerty, kteří dětem předvedli i kotrmelce. V krásné
atmosféře probíhalo rozsvícení vánočního stromečku, děti zazpívaly koledy a přednesly básničky. Během
zápisu do MŠ a ZŠ v lednu se nové děti seznámily s prostředím školy. Také jsme pásmem písní přivítali
nové občánky.
Duben patřil tradičně Velikonočním svátkům. Děti pomáhaly s výzdobou školy a jaro přivítaly
krásnými malovanými vajíčky. V květnu děti chystaly dárečky pro své maminky, nacvičovaly pěkný
program na besídku. Za to byly odměněny krásným počasím na školním výletě na Svatém Kopečku, v ZOO
se líbilo všem!
Děti i rodiče je třeba pochválit za to, jak aktivně se zapojily na podzim i na jaře do sběru papíru.
Prvního června jsem oslavili Den dětí. Děti se proměnily v rytíře, víly, princezny, kovboje a dobře se
pobavily a zatančily. Veselá nálada nechyběla nikomu z nás. V červnu nás čekalo v pořadí už třetí
fotografování a pěkný koncert. Nesmíme zapomenout poděkovat dětem z MŠ, které se umístily na třetím
místě ve výtvarné soutěži obce Citov na téma „Moře“. Obdržely diplom a krásný dárek. Na atletické
olympiádě ve Velkém Týnci Monika Krňávková vybojovala v bězích 2 medaile a zařadila se mezi nejlepší
závodnice 2. a 3. tříd mikroregionu Království.
Prázdniny už jsou před námi a nezbývá než se se školou rozloučit a hurá na dovolenou!
Chtěla bych závěrem poděkovat všem Krčmaňským občanům, rodičům a členům zastupitelstva za
podporu, jež se nám dostává na činnost v naší pěkné škole.
Anna Tesaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Krčmaň
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