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

Slovo starosty
Je konec roku a řada z nás bilancuje. Pro mnohé občany byl rok 2011 náročný jak po stránce
fyzické, psychické, ale hlavně po stránce finanční. V rámci působnosti obce rok 2011 hodnotíme
stejně a k tomu dodáváme, že rok 2011 byl rokem úspěšným a hlavně zlomovým pro budoucnost
mladé generace - obyvatelů obce Krčmaň. Byla zdárně dokončena výstavba splaškové kanalizace
a čističky odpadních vod, vybudováno nové dětské hřiště i opravena poslední místní památka
Kamenný kříž s korpusem u školy a to vše za pravidelného chodu obce a neuvolněných zastupitelů.
Finančně nejnáročnější investice v novodobé historii obce výstavba „Krčmaň – splašková
kanalizace a ČOV“ byla zahájena 1. března 2011, ukončena k 30. listopadu 2011 ulicemi
„Na Stráži a Ke Království“. Celkem bylo vybudováno 4,8km kanalizační sítě, s téměř 200
veřejnými odbočkami, s 177 veřejnými přípojkami a výstavbou nové ČOV, jež byla dána
do zkušebního provozu k 1. 7. 2011. Celková hodnota díla včetně dodatků činí 43.690000,-Kč bez
DPH. K 1. 12. 2011 je napojeno 434 obyvatel (z 471) Krčmaně. První kolaudační řízení - stavební
části proběhlo 13. prosince 2011 bez závad, druhé vodohospodářské kolaudační řízení proběhne
5. ledna 2012 a závěrečné slavnostní ukončení díla je naplánováno na 31. ledna 2012 za účasti
představitelů MZe ČR, Olomouckého kraje, zhotovitele stavby a všech zástupců firem, jež
se podíleli na vlastní výstavbě.
V současné době připravujeme Smlouvy o věcných břemenech související se stavbou,
financování – podklady k závěrečné finanční dotaci ze SZIFu, výši dlouhodobého a krátkodobého

1

úvěru u bankovního domu, jeho splatnost, četnost, ale i opětné podání žádosti pro poskytování
dotací z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
Olomouckého kraje. Vyhodnocujeme administrativu zkušebního provozu, z něhož se vypočítává
stočné – neboli výše ceny kalkulované vody, jež činí za II. pololetí roku 2011 (339,-Kč
na osobu/rok) a na rok 2012 (740,-Kč na osobu/rok). Probíhá vnitřní kontrola Žádostí a Smluv
dodaných od občanů k napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci – stále chybí téměř 40
nemovitostí, jejíž majitelé to doposud neodevzdali. Velkým problémem se jeví nedodání potvrzení
o vývozu fekálií ze žump a septiků a dle nového Vodního zákona a vlastní Smlouvy, obec musí
udělit občanům finanční postihy, sankce. K závěru zkušebního provozu ČOV můžeme říci,
že parametry vypouštěných vod jsou plněny, jen občas to zaskřípe s čerpadly kalojemu. Zdá se,
že i úklidové práce po výstavbě splaškové kanalizace, až na výjimky, byly slušně provedeny.
Závěrečná kontrola se zhotovitelem stavby, VOKD a.s. Moravská Ostrava, proběhne koncem
března 2012.
Vyvrcholením obecních oslav 27. října 2011 u příležitosti 93. výročí vzniku
Československa nebylo jen vystoupení dechové hudby Věrovanky a bohatý ohňostroj, ale i otevření
nového dětského hřiště ve školní zahradě pro děti od 3 do 14 let. Stávající hřiště bylo kritizováno
rodiči dětí a jeho rekonstrukce byla zpočátku pro nedostatek financí nedostačující i vlastní
spoluúčast rodičů na jeho vylepšení byla minimální. Snahou zastupitelů i rodičů dětí, bylo
vybudovat dětské hřiště s moderními dynamickými prvky a herními sestavami (houpačka, lozící
věž se skluzavkou, pružiny apod.). Současně byl vybudován interaktivní stojan pro motivaci
navštívit a poznat místní lokalitu či mikroregion Království. Nedílnou součástí finanční dotace
z PRV Ministerstva místního rozvoje ČR byly rozsáhlé stavební práce a oplocení. Na jaře příštího
roku by mělo být hřiště pro veřejnost zpřístupněno chodníkem z ulice „Pod Sokolovnou“.
V tichosti a bez velkých fanfár, ale o to kvalitněji, byly provedeny kamenosochařské práce
na pískovcovém kříži u ZŠ. Opravu památky místního významu „Kamenný kříž s korpusem
u školy“ provedl náš občan pan Martin Beneš. Jistě stojí za to, si ji v klidu prohlédnout.
V předvánočním období tradičně proběhlo v obci několik velmi pěkných a zdařilých akcí.
Rozsvícení obecního stromu, setkání seniorů s dětmi, vánoční besídka na ZŠ a MŠ, vítání
krčmaňských občánků narozených v roce 2011. Na všech těchto akcích vystupovaly děti naší ZŠ
pod vedením paní ředitelky Anny Tesaříkové a paní učitelek Dany Stříteské, Zdeňky Wiesnerové.
Patří jim velký dík, podobně také zastupitelům za přípravu a organizaci celoročních veřejných akcí
i za vlastní práci pro obec.
Na závěr přeji všem krčmaňským občanům příjemné prožití vánočních svátků, mnoho
štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2012 a nejen to, ale i optimistické naladění do blízké
budoucnosti, jež máme před s sebou.
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň

Z obecní kroniky
Rok 1958 - pokračování.
Životní úroveň členů JZD.
Pracovní morálka členů JZD se značně zlepšila. Se vzrůstem pracovní morálky stoupla i životní
úroveň členů JZD, čehož důkazem byly opravy a úpravy domků, zakoupení praček, motocyklů,
ledniček, televizorů a jiných zařízení, která ulehčují člověku práci, odstraňují dřinu a zpříjemňují
život. Zatím co v roce 1957 bylo rozděleno na odměnách 475 tis. Kčs, v r. 1958 rozděleno 795 tis.
Kčs.
Škůdcové.
Při zápisu o počasí, o úrodě a životu v JZD je se třeba zmínit o velkém škůdci – mandelince
bramborové, která se již v měsíci květnu rozšířila zvlášť na raných bramborách. Velmi tu pomohli
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žáci národní školy, kteří nasbírali přes 10 tis. ks tohoto škůdce a tím pomohli zachránit družstvu
i státu velké hodnoty.
DŠP.
1. prosince zahájen 3. ročník Družstevní školy práce, který měl opět dva kursy: kurs rostlinné
a kurs živočišné výroby. Vyučujícími byli opět Dr. Antonín Mikšík a Ing. František Drábek ze ZŠT
z Olomouce. Organizaci měla na starosti E. Hrubcová, ředitelka národní školy. Aby se mohli
družstevníci přesvědčit, jaké výsledky může přinést společná, poctivě prováděná a dobře
organizovaná práce, podnikli 18. 3. zájezd do JZD v Kyselovicích a Kvasicích.
Kultura.
12. 1. 1958 uspořádán maškarní ples SRPŠ, jehož výtěžek byl pak věnován na vlastivědný zájezd
žáků národní školy. Dne 2. února byly uspořádány Zimní dětské radovánky, při nichž hrála
po několikaleté přestávce „domácí kapela“ složená z místních obětavých občanů. 18. 5. zahráli žáci
národní školy divadelní hru: „Čarovné střevíčky“. Provedení hry, ačkoliv většina dětí hrála poprvé
v životě, mělo pěknou úroveň a bylo návštěvníky hodnoceno velmi příznivě. 30. 6. byla uspořádána
ve škole výstavka žákovských prací. Významných dnů vzpomenuto relacemi v rozhlase, filmem
i veřejnými oslavami, které uspořádány k MDŽ dne 9. 3. a 7. 10. k výročí VŘSR. Při oslavě MDŽ
vystoupili všichni žáci národní školy i obě členky učitelského sboru. Při oslavě výročí VŘSR byl
pak promítnut dokumentární film „V.I. Lenin“, který tentokrát shlédlo nebývalé množství občanů.
Je třeba poznamenat, že v tomto roce začala pomalu ožívat kulturní činnost Svazarmu – kácení
máje, VŽ – Jiřinková zábava, i činnost ČSM – Vítání nového roku.
Škola.
Škola organizována opět jako dvojtřídní. První třídu vyučovala ředitelka školy Emilie Hrubcová,
druhou třídu učitelka Květoslava Pellová.
Dopis ÚV KSČ.
Druhá polovina roku 1958 byla vyplněna po celé republice veřejnými schůzemi, na nichž
zaujímáno stanovisko k dopisu ÚV KSČ, adresovanému všem pracujícím naší vlasti.V tomto
dopise šlo o konkrétní rozpracování směrnic XI. Sjezdu KSČ, které ukládají zabezpečování dalšího
rychlého a všestranného růstu životní úrovně obyvatelstva a to: 1. Přestavbou dělnických mezd,
2. Vyřešením bytového problému, 3. Dalším opatřením ke zvyšování životní úrovně obyvatelstva
tj. (zaměstnanost žen, zvýšení rodinných přídavků rodinám s více dětmi, postupné zkracování
pracovní doby atd.)
Neméně živá byla diskuse k přípravám IV. sjezdu JZD, jejímž obsahem bylo zabezpečení dalšího
zvýšení zemědělské výroby, upevnění a posílení družstev, zdokonalení družstevní ekonomiky
a dovršení kulturní revoluce na vesnici.
I naše obec se zúčastnila diskuse, k dopisu ÚV KSČ i ke 4 materiálům IV. sjezdu JZD
na veřejných schůzích, na schůzích KSČ i JZD.
Ing. Šárka Stanislavová, současná kronikářka

!Víte že?
Obecní zastupitelstvo schválilo a projednalo ve IV. čtvrtletí 2011 následující:
a) Pravidla rozpočtového provizoria obce na 1. čtvrtletí 2012 ve výši 8 300 000,- Kč.
b) Vlastní rozpočtové opatření č.4 na částku 850 000,-Kč.
c) Místní poplatek ve výši 500,- Kč na jednoho občana za provoz systému shromažďování
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2012. Tento
poplatek je splatný ve dvou možných splátkách a to k 31. březnu a k 31. říjnu 2012
s možností zaplatit i jednorázově.
d) Smlouvy o využívání systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem mezi
obcí Krčmaň a ZŠ s MŠ, mezi obcí Krčmaň a TJ Sokol Krčmaň, mezi obcí Krčmaň
a prodejnou smíšeného zboží „U Jarky“, mezi obcí Krčmaň a restaur. zařízení Sport bar.
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e) Stanovení výše kalkulované vody za stočné – tj. výpočet množství odpadních vod na ČOV
dle směrných čísel vycházející z přílohy Vyhlášky č. 428/2001 Sb. Pro 2. pololetí roku 2011
to činí 339,71Kč za osobu. Vzhledem k aktivitě občanů k urychlení napojení domovních
přípojek související se zkušebním provozem ČOV (od 1.7. do 31.12.2011) byla
odsouhlasena jednotná cena stočného na 2. pololetí 2011 ve výši 200,-Kč na občana.
f) Stanovení výše kalkulované vody za stočné – tj. výpočet množství odpadních vod na ČOV
dle směrných čísel vycházející z přílohy Vyhlášky č. 428/2001 Sb. Pro rok 2012 a to ceny
1m³=21,16Kč při nákladech 330 760,-Kč a množství vody dle směrných čísel tj. 15 634 m³.
Při spotřebě za 1 osobu za rok 35,0m³ bude platba za osobu/rok ve výši 740,00Kč.
g) Smlouvu o zimní údržbě místních komunikací mezi obcí Krčmaň a panem Františkem
Jemelkou.
h) Inventární komisi obce ve složení předseda Ladislav Domes, Helena Petrová, Zdeněk
Coufal, Ing. František Římský, Zdeněk Jureček ke zpracování závěrečné zprávy
o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2011.
i) Dofinancování prostředků na platy pedagog. pracovníků ZŠ a MŠ v Krčmani ve výši
25 000,-Kč.
j) Dodatek k pověření řízením ZŠ a MŠ v Krčmani paní řed. Annou Tesaříkovou od 1. 1.
do 31. 12. 2012.
k) Dodatek č. 1 k budoucí smlouvě o právu věcného břemene mezi obcí a ŘSD ve výši
654 600,-Kč bez DPH.
l) Smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbě Krčmaň, Olomoucká, přípojka do 50m NN,
mezi ELPREMONT elektromontáže s.r.o. V.Bystřice a obcí Krčmaň.
m) Žádost obce Krčmaň na Pozemkový fond ČR na smlouvu o zřízení věcného břemene
s provedením stavby na pozemku p.č. 138/4 k.ú. Krčmaň, kde bude umístěna elektro
přípojka pro čerpací stanici tlakové kanalizace.
n) Nájemné obci Krčmaň od firmy Moravská vodárenská, a. s. za provozování veřejného
vodovodu v obci ve výši 20.000,-Kč pro rok 2011.
o) Veřejnou vyhláškou směnu pozemků p.č. 1036/12 o rozloze 406m² a 1036/13 o rozloze
1011m² v lokalitě (Pod hřbitovem) v majetku soukromého majitele za pozemek p.č. 462/9
o rozloze 4748m² a p.č. 349//2 o rozloze 53m², které jsou v majetku obce.
p) Nákup softwarového právního informačního systému CODEXIS ONLINE.
q) Směrnice k provádění inventarizace majetku závazků obce Krčmaň – plán inventarizace
za rok 2011.
r) Odpisový plán obce Krčmaň na rok 2011 – rovnoměrný odpis.
s) Dodatek č.13 ke Směrnici – účtový rozvrh.
t) Platební výměry č.1/2011na místní poplatek za TKO, stočné a za psa.
u) Zadání nového Územního plánu obce Krčmaň.
v) Rozpočtový výhled obce pro období 2012 – 2014.
w) Odvoz popelnic bude v I. čtvrtletí 2012 cca následující: vždy ve čtvrtek a to - 5. a 19. ledna,
2. a 16. února, 1., 15. a 29. března, 12. a 26. dubna 2012.
x) Úřední hodiny na OÚ Krčmaň pouze pondělí a středa od 8:00-12:00 a od 13:00-17:00 hod.
y) Časový nástin zasedání členů zastupitelstva obce Krčmaň v roce 2012 s možností přístupu
veřejnosti a jejich připomínek. Všechna zasedání ZO proběhnou na Obecním úřadě Krčmaň
v zasedací místnosti vždy ve středu:
29. února 2012 - 17.30 hod. 25. dubna 2012 - 19.00 hod. 27. června 2012 - 19.00 hod.
29. srpna 2012 - 19.00 hod. 31. října 2012 - 17.30 hod. 12. prosince 2012 - 17.00 hod.
Současně proběhnou informační schůzky obecního zastupitelstva s občany a to v pátek
16. března a 19. října 2012 vždy od 18.00 hod. na ZŠ v Krčmani.
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Co s sebou přinesla kanalizace a ČOV?!
Rok 2011 nám přinesl spoustu novinek. Tou hlavní byla výstavba kanalizace a čistírny
odpadních vod (ČOV) a s ní spojené náležitosti. Každý, kdo se chtěl napojit na veřejnou kanalizaci,
byl povinen si vyzvednout a uhradit projekt, dále Žádost o souhlas k připojení na veřejnou
kanalizaci, Smlouvu o odvádění odpadních vod a zároveň musel doložit doklad
o likvidaci odpadních vod ze svého septiku či žumpy, kterou provedla odborná firma.
Doposud bylo na obci odevzdáno asi 70% žádostí a smluv, ale dokladů o vývozu odpadních
vod jen 45%. Proto vyzýváme všechny občany, kteří stále neodevzdali vyplněné žádosti a smlouvy,
aby tak učinili co nejdříve. To stejné platí o vyzvednutí a zaplacení projektů. Vzhledem k tomu,
že nám stále od občanů chybí tyto náležitosti, je termín pro doložení stanoven do konce ledna
2012.
Obec bude striktně dbát na již zmíněné doklady o vývozu odpadních vod z žump, jímek
a nebo o likvidaci kalu z domácích čistíren odpadních vod. Je to především z důvodů vycházejících
z Vodního zákona roku 2008. Ale také pokud má obec veřejnou kanalizaci, nelze povolit
vypouštění nečistých odpadních vod do vod podpovrchových (např. používat starý septik
se zakončením do dešťové kanalizace a nebo dokonce nevlastnit žádné zařízení na shromažďování
odpadních vod a přímo je vpouštět do dešťové kanalizace, jež ústí do potoka). Vypouštění
odpadních vod do podzemních vod je také zakázáno! Nejhorším možným případem pro nás,
provozovatele kanalizace a ČOV, je přečerpání starého septiku žumpy do veřejné kanalizace, která
je zakončena ČOV, protože v těchto starých zařízeních na shromažďování odpadních vod
se nachází tzv. „mrtvý“ kal. V případě, že se tento kal dostane do čistírny odpadních vod, dojde
k usmrcení bakterií, které vykonávají úpravu znečištěné vody do takové podoby, že může být
následně vypouštěna do místní Loučky. Pokud by totiž došlo k nejhoršímu, tedy zahubení bakterií,
musely by proběhnout technologicky velmi náročné práce k odstranění všech škod, které jsou
náročné i po stránce finanční. Proto byl stanoven termín pro doložení dokladů o likvidaci
odpadních vod ze všech nemovitostí do 16. ledna 2012. Jestliže nebudou do tohoto data doklady
doloženy, budeme postupovat dle Smlouvy o odvádění odpadních vod.
Technologie naší čistírny odpadních vod je na biologicko-mechanické bázi. Od toho se také odvíjí,
co se smí jako splašková voda z domácnosti vypouštět, ale hlavně co se vypouštět nesmí:
a) Biologicky nerozložitelné látky jako kosti, vlasy, textil, plasty, guma, sanitární materiál,
vlhčené ubrousky,... (pokud se tento materiál objeví v natékající odpadní vodě je zachycen
v nátokovém koši a odtud musí být denně vybírán).
b) Toxické látky je nepřípustné likvidovat v kanalizaci.
c) Domovní čistírna při běžném používání kyselin a louhů v domácnosti pracuje
bez problémů. Malé množství kyselin, případně louhů, které jsou obsaženy v některých
drogistických přípravcích chod čistírny neohrozí. Zákaz se týká likvidace větších množství
koncentrovaných roztoků!
d) Je zakázáno likvidovat barvy a ředidla v kanalizaci.
e) Velká množství tuků a olejů.
f) Zákaz se týká likvidace většího množství desinfekčních prostředků. Čistící
a desinfekční prostředky (Savo, Domestos, Asanox, Colorox, Bref Duo Active, Devil, Tiret
Profesional, Cillit Duo …) obsahují chloran sodný, který způsobuje zpomalení aktivity
aktivovaného kalu. V případě používání uvedených desinfekčních prostředků se doporučuje
maximální denní dávka 0,1 litrů. Z uvedeného vyplývá, že pro bezproblémový chod ČOV je
prospěšnější výše uvedené látky používat v menších dávkách než v jednorázových větších
množstvích.
g) Je zakázané v domácnostech používat drtičku odpadu, která způsobuje ohromné zanášení
kanalizace.
Bc. Eva Sztwioroková, předsedkyně výboru pro rozvoj obce
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Tradiční tipy na povánoční aktivní sport v obci KRČMAŇ – 2011
„Vánoční turnaj smíšených družstev ve volejbale pro příchozí“ se koná v úterý 27.12.
2011 od 17.30 hod. v místní sokolovně.

Srdečně se těšíme na Vaši účast – TJ Sokol Krčmaň.

„Turnaj ve stolním tenisu pro širokou veřejnost“ se koná v pátek 30. prosince 2011
od 17.30 hod. opět v místní sokolovně. Zájemci si vezměte s sebou sportovní oblečení a raketu
na stolní tenis.

P o z v á n í na sledování nejlepších mladých hráčů a hráček stolního tenisu u příležitosti
„XXXV. roč. Vánočního turnaje mládeže ve stolním tenisu“, jehož se zúčastní nejlepší
mladí stolní tenisté Moravy. Turnaj bude probíhat ve středu 28. a ve čtvrtek 29. prosince 2011
vždy od 9.00 hod. v místní sokolovně.

Kalendář společensko – kulturních a sportovních akcí v I. čtvrtletí r. 2012
1.1. 2012 Novoroční setkání s přípitkem od 0:30 hod. „U Jarky“ vedle ZŠ Krčmaň
7.1. 2012 Turnaj dospělých a mládeže ve florbale od 15.00 hod. v Sokolovně Krčmaň
7.1. 2012 Tříkrálová sbírka v dopoledních hodinách v obci Krčmaň
11.1. 2012 Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ – zdravotní přednáška
27.1. 2012 R - bodovací turnaj žákyň a dorostenek ve st. tenisu od 15.30 hod. Sokolovna Krčmaň
8.2. 2012 Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ – sociální přednáška
18.2. 2012 Společenský ples fotbalistů – FK 1997 Krčmaň od 20.00 hod. v místní Sokolovně
26.2. 2012 Krajské přebory mladšího žactva ve stol. tenisu od 9.00 hod. Sokolovna Krčmaň
3.3. 2012 Dětský maškarní karneval (ZŠ + rodiče) od 14.00 hod. v místní Sokolovně
7.3. 2012 Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ
23.3. 2012 Finále regionální ligy žákyň a dorostenek ve stolním tenise od 15.30 hod.- TOP 10
11.4. 2012 Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ
26.3. – 8.4. 2012 Pozvání ke Strejčkovu lomu a k Bílým hlínám na Koniklec velkokvětý
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň
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Poznámka redakce:
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