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Pekla 2010 - účastníci turistického pobytu rodičů s dětmi pod stany. Foto - Archiv obce.

Slovo starosty, …
Co se podařilo obci Krčmaň ve volebním období 2006 – 2010?
Volební období 2006-2010 končí a je na místě zhodnotit činnost zastupitelstva obce za
uplynulé 4 roky. Společným úkolem bylo obec zvelebit, zkrášlit či v dobrém slova smyslu
zviditelnit. Ne vždy se nám to dařilo. Např. předposlední rok 2009 určitě nebyl úspěšný tak, jak
jsme si přáli. Hospodářská krize, nenaplnění obecního finančního rozpočtu a také neúspěšnost
v získávání dotací nás donutily vyhlásit stop větším investičním a neinvestičním akcím, abychom
se nezadlužili. To se určitě podařilo a mohli jsme se s čistým štítem a optimismem dívat do
budoucnosti.
Dlouhodobým cílem zastupitelů bylo získat dotaci na výstavbu veřejné kanalizace a ČOV
v obci Krčmaň, a tak zahájit nejdůležitější i finančně nejnáročnější akci v dějinách obce. Po sedmi
letech příprav a projednáváních projektových dokumentací i žádostí o příspěvek nám byla
schválena na jaře tohoto roku v rámci SZIFu z Programu rozvoje venkova, 90% finanční dotace ve
výši 36 mil. Kč. Pokud vše půjde dle předpokladů očekáváme, že vlastní výkopové práce budou
zahájeny na podzim 2010 a měly by být dokončeny v listopadu 2011.
Druhou dobrou zprávou roku 2010 bylo získání finanční dotace na projektovou
dokumentaci ke stavebnímu povolení „Přístavba OÚ a rekonstrukce budovy ZŠ v Krčmani“. Již
třetím rokem probíhají a blíží se k závěru jednání k 1. a 2. změně „Územního plánu obce Krčmaň“.
Tyto závažné dokumenty a plnění záměrů „Aktualizace programu obnovy venkova obce Krčmaň
na období 2006-2013“ jsou vodítkem pro činnost zastupitelstva obce na nejbližší období. A co se
nám konkrétně podařilo za čtyři uplynulé roky?
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A) V rámci investičních a neinvestičních akcí, drobných stavebních úprav se jednalo o:
- vybudování obecní prodejny základních potravin a nocležny pro řidiče - 1,0 mil. Kč;
- výměna oken a dveří budovy Obecního úřadu Krčmaň – 0,3 mil. Kč;
- zatrubnění dešťové kanalizace v ulicích „Pod Sokolovnou“ a „Na Stráži“– 0,5 mil. Kč;
- výstavba veřejného osvětlení v ulici „Ke Království“ - 0,2 mil. Kč;
- opravy na obecním kostele sv. Floriána – položení dlažby před hlavním vchodem, výměna
vchodových dveří a průčelí kostela - 0,1 mil. Kč;
- opravy místní památky Boží muka na polní cestě do Velkého Týnce, Litinového kříže u
rybníka a památky státního významu sochy sv. Antonína Paduánského – 0,2 mil. Kč;
- opravy na místních komunikacích v ulici „Za humny“ a k rybníku, doplnění dopravních
značení na místních komunikacích ke zklidnění provozu a instalace ukazovatelů rychlosti na
silnici I/55 - 0,4 mil. Kč;
- čištění vodního toku Loučka a stávající dešťové kanalizace v částce 0,3 mil. Kč;
- pravidelné opravy místního rozhlasu – 0,1 mil. Kč;
- doplnění kontejnerů na plasty, sklo a papír - 0,1 mil. Kč apod.
B) V rámci doplnění veřejné obecní a zahradní techniky, obec zakoupila:
- nové počítače s monitory, tiskárny, multifunkční zařízení pro zřízení kontaktního místa Czech
Point na OÚ – 0,2 mil. Kč;
- víceúčelový traktorek k sečení trávy s pojezdem, ruční sekačku, křoviňák – 0,3mil. Kč;
Mnoho těchto akcí bylo prováděno za spoluúčasti finančních dotací z kraje či státu.
C) V rámci společensko-kulturního a sportovního zaměření na sebe nejvíce poutaly:
- významná setkání s představiteli Olomouckého kraje u příležitosti ocenění krčmaňských
občanů (hejtman OK Ing. Martin Tesařík, Ing. Pavel Horák – náměstek hejtmana);
- setkání s občany u Krčmaňského borku Na Stráži, který se umístil na 5. místě celostátní
soutěže Strom roku 2008, vysvěcení sochy Antonína Paduánského, seniorská setkání
mikroregionu Království;
- pravidelné hodové oslavy s kulturním programem a recesní soutěží Traktor cup;
- výstavy zemědělské historické techniky v provizorních prostorách budoucí Expozice;
- rozsvícení obecního vánočního stromu, koledování u jesliček, společenské plesy, dětské
maškarní karnevaly, divadelní představení, zdravotní a cestopisné přednášky, pravidelná
veřejná kulturní vystoupení dětí a žáků ZŠ s MŠ, reje čarodějnic s průvodem masek, dětské
zábavné dny, významná výročí oslav s lampiónovým průvodem, vítání nových občánků atd;
- lyžařské zájezdy do Beskyd - Soláň, Pustevny, Hostýnské vrchy – Troják; cyklovýlety –
Údolím řeky Bystřice, výjezd na hanácký Mont Blanc – Velký Kosíř, k hradu Helfštýn, po
obcích mikroregionu Království; turistický pobyt s dětmi pod stany – Pekla;
- sportovní turnaje pro širokou veřejnost ve stolním tenisu, volejbalu, malé kopané, tenisu;
- pravidelná mistrovská utkání a tradiční turnaje i s mezinárodní účastí ve futsalu a stolním
tenisu s exhibicí Milana Orlowského a Jindřicha Pánského - nejlepších stolních tenistů 80. a
90. let minulého století apod.
Pouze soupisem akcí a výpisem financí nelze plně zhodnotit práci zastupitelstva obce. Bez
lidského umu, zapálení mnoha organizátorů i účastníků a vzájemné spolupráce všech to opravdu
nejde. Proto patří dík aktivním členům zájmových organizací a spolků v obci Krčmaň jako jsou FK
1997 a 2001, TJ Sokol, Seniorskému klubu, ZŠ a MŠ, obč. s. Větrný mlýn i mnoha rodičům dětí.
Dík patří současným členům zastupitelstva za práci, kterou dělali ve svém osobním volnu a sami
se přesvědčili o tom, že práce zastupitele vůbec není lehká. Závěrečné poděkování patří i Vám
občanům, kteří jste se svou prací pro obec zasloužili o to, aby se nám zde všem dobře žilo. Nově
zvolenému zastupitelstvu přeji hodně úspěchů a elánu v jejich náročné práci.
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň
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Z obecní kroniky
Rok 1956.
Založení JZD.
Rok 1956 je důležitým mezníkem v dějinách naší obce.V tomto roce bylo totiž 26.3. ustanoveno
Jednotné zemědělské družstvo třetího typu, i když se zdálo při veřejné schůzi pořádané 13.3.
v místním hostinci za účasti 58 občanů a předsedů KNV a ONV, že v Krčmami není pochopení pro
společné hospodaření v obci.
Předseda KNV Josef Štěpánek, krčmaňský rodák, marně zdůrazňoval výhody zemědělské
velkovýroby, marně se na této schůzi snažil občany přesvědčit, že to bude pro zemědělce, kteří jsou
známí svou dobrou pracovní morálkou lepší. Každá nová, i když dobrá věc, vyžaduje čas ke svému
zrání. Tak tomu bylo i při zřizování JZD u nás. Družstvo mělo 57 členů a rozlohu 190 ha.
Představenstvo.
Předsedou družstva byl zvolen Karel Hlaváč, místopředsedou Nikolaj Dočkal.
Členové představenstva: Jindřich Zapletal, Ant. Strejček, Anna Dočkalová, Čeněk Moudrý,
František Jureček, Jindra Vančurová, Růžena Fridrichová.
Členové revisní komise: Josef Koutný, Ant. Dočkal, Jan Římský, Vlastimil Vytásek.
V měsíci červnu byl dobytek členů ustájen společně.
Hned v měsíci květnu bylo rozhodnuto, že bude na Stráži postavena drůbežárna a bude pořízen
skleník na Močárech. Drůbežárna byla skutečně ještě v témže roce dohotovena. I se skleníkem bylo
započato. V měsíci srpnu zakoupen traktor, který se stal vydatným pomocníkem družstevníků.
Počasí.
Počasí toho roku družstevníkům nepřálo. Po dlouhotrvající zimě nastalo suché jaro. Píce bylo málo,
řepa cukrovka a brambory málo rostly.
O žních pršelo, takže ještě počátkem září byly v polích mandele. Mlátilo se téměř do konce září.
Listopad byl opět deštivý, a tak cukrovka sklízena až do prosince. Výnos byl 200 q po ha.
Výnos obilí byl: u žita 20 q, u pšenice 22 q, u ječmene 24 q a u ovsa 15 q po ha. Družstvo splnilo
dodávku a odprodalo ještě 100 q na volno.
Přebrání státního statku.
Dne 1. října přebrán JZD Státní statek. Statek přebrán bez chmelnice, která zůstala Státnímu statku
v Čelechovicích, který byl pod společnou správou se statkem v Krčmaň.
DŠP.
Družstevníci neodpočívali ani duševně. Po skončení podzimních prací byla otevřena v místnostech
národní školy Družstevní škola práce, kterou navštěvovalo 64 členů společně s majetínskými. Na
škole vyučovali odborníci Ing. František Drábek a Ing. Antonín Miklík. Družstevní školu vedla
jako organizační vedoucí ředitelka školy Emilie Hrubcová.
Ing. Šárka Stanislavová, současná kronikářka

!Víte že?
a) Odvoz popelnic ve IV. čtvrtletí 2010 bude ve čtvrtek v následujících termínech 14. a 28. října;
11. a 25. listopadu; 9. a 23. prosince.
b) Zastupitelstvo obce schválilo a projednávalo ve třetím čtvrtletí 2010 následující:
- Protokol „Dílčí Zprávy o hospodaření obce Krčmaň za 1. pololetí r. 2010“. Bez závad.
- Zápis kontrolního výboru o provedené vnitřní kontrole zaměřené na provozní bezpečnost
u Základní školy a Mateřské školy za období od 2.1. 2010 do 31.7. 2010. Bez závad.
- Zápis finančního výboru o provedené kontrole pokladních dokladů a pokladní hotovosti u
Základní školy, Mateřské školy a OÚ Krčmaň. Bez závad.
- Rozpočtové opatření č.2 ve výši 260 962,-Kč.
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Smlouvu č. 3/2010 o nájmu části obecního pozemku ostatní plocha parcela č.255/2 o
výměře 254m² v k.ú. obce Krčmaň Společnosti DDD rent s.r.o. se sídlem X – Home,
Olomoucká 166, PSČ 779 00 Krčmaň k prezentaci výrobků s.r.o. DDD rent a prodejny X –
HOME a k částečnému parkování návštěvníků prodejny.
Smlouvu č. OSR-10-127 s firmou Alois Bouchal – ALBO STOLAŘSTVÍ, 751 22 Osek nad
Bečvou 95 na opravu obecního kostela – výroba a montáž oken.
Směrnice č.1/2010 k systému zpracování účetnictví k 1.9. 2010.

- Směrnice č. 2/2010 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů.
- Směrnice č.3/2010 k finanční kontrole.
- Směrnice č.4/2010 k vedení pokladny.
c) Obec Krčmaň zve Pozvánkou na Setkání zastupitelů obce Krčmaň s občany u příležitosti
92. výročí Dne Vzniku samostatného československého státu, které se koná v úterý 26. října
2010 od 17.30 hod. Sraz s lampióny u ZŠ Krčmaň.
- Obec Krčmaň žádá majitele psů, aby po svých miláčcích sbírali sekrementy na veřejných a
soukromých plochách v obci.
- Obec Krčmaň žádá občany–řidiče, aby v Horní a Dolní uličce parkovali tak, aby byla
průjezdná. V současné době se vypracovává studie, která umožní plynulý průjezd obou ulic, budou
jednosměrné.
- Obec Krčmaň upozorňuje dospívající mládež na slušné chování v době nočního klidu a
zanechalo destruktivní činnosti na soukromém a obecním majetku. Kromě státní Policie bude
dohlížet na pořádek a chování občanů v obci Krčmaň i Policie mikroregionu Království za úplatu.
- Obec Krčmaň nabízí společnou objednávku na zakoupení popelnic komunálního odpadu a to
následovně: 120 l plechová 1 ks za 850,-Kč; 120 l plastová 1 ks za 816,-Kč. Zájemci hlaste své
požadavky do 31.10. 2010 na OÚ v Krčmani = tel. číslo 585 393 018, E mail: obec@krcman.cz.
- Obec Krčmaň informuje, že stále probíhá 2. kolo užšího výběrového řízení na zhotovitele stavby
Krčmaň – splašková kanalizace a ČOV, což oddaluje zahájení stavby.
d) Magistrát města Olomouce upozorňuje na povinnou výměnu řidičského průkazu, jež se týká
řidičských průkazů s datem vydání od 1.1.1994 do 31.12.2000, a to nejpozději k datu 31.12.2010.
Bližší údaje na Úřední desce obce Krčmaň.

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

26.10.2010 od 17.30 hod. Lampiónový průvod k 92. výročí vzniku ČSR
28.10.2010 od 8.30 hod. V. roč. Turnaje veteránů, mužů a žen ve stolním tenisu
29.10.2010 od 15.00 hod. Regionální přebor okresu ve stolním tenisu – družstva ml. a st. žákyň, dorostenek
30.10.2010 od 8.30 hod. II. liga žen ve stolním tenisu Neředín B versus Sokol Brno, MS Brno, Sokol Líšeň
3.11.2010 od 15.00 hod. Setkání seniorského klubu Krčmaň
13.11.2010 od 9.00 hod. Divize žen ve stolním tenisu Krčmaň versus Vrbno, Šternberk, Olomouc, Neředín
20.11.2010 od 20.00 hod. Poslední leč–taneční zábava Mysliveckého sdružení Stračí důl „Krčmaň – Majetín“
27.11.2010 od 10.30 hod. II. liga žen ve stolním tenisu Neředín B versus Sokol Brno A, SK Jihlava
1.12.2010 od 15.00 hod. Setkání seniorského klubu Krčmaň
3.12.2010 od 17.00 hod. Rozsvícení obecního vánočního stromu
9.12.2010 od 20.00 hod. Vystoupení známého imitátora Izera
18.12.2010 od 9.00 hod. Vánoční turnaj v malé kopané
27.12.2010 od 18.00 hod. Vánoční turnaj ve volejbale
28.12.2010 od 9.00 hod. Vánoční turnaj mládeže=dorostenci-ky, žákyně ve stol. tenisu
29.12.2010 od 9.00 hod. Vánoční turnaj mládeže=nejmladší, ml. a st. žáci ve stol. tenisu
30.12.2010 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
14. října 2010
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