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Nová čistička odpadních vod v Krčmani. Foto Zdeněk Jureček.

Slovo starosty, …
V současné době se dokončuje největší, nejrozsáhlejší a finančně nejnáročnější výstavba v
novodobé historii obce. Výstavba splaškové kanalizace a ČOV zasáhla téměř všechny občany i
nemovitosti Krčmaně. Obec se stala jedním velkým staveništěm, kde se proháněly od brzkých
ranních hodin po dobu 8 měsíců různé stroje, mechanismy a pracovníci rozličných stavebních
profesí. Každý z nás jsme měli určitou představu co nás čeká, ale skutečnost byla opravdu jiná.
Rozsahem se jednalo o inženýrskou síť, která zasáhla do všech předchozích staveb, tj. veřejného
vodovodu, plynovodu, telefonní sítě, stávající dešťové kanalizace, veřejných místních i státních
komunikací, chodníků, veřejné i soukromé zeleně i soukromých pozemků a vlastních nemovitostí.
Je skoro zázrakem, že se podařilo v tak krátké době vybudovat dílo o celkové délce 4,8 km
kanalizační sítě, s téměř 200 veřejnými odbočkami, 177 veřejnými přípojkami a výstavbou nové
čističky odpadních vod, jež byla dána do zkušebního provozu za 4 měsíce od zahájení stavby.
Mnozí občané se během výstavby stali nepřekonatelnými rádci, jak by měla probíhat
výstavba, jak by měli pracovat zaměstnanci firmy, co by se mělo udělat nejdříve, jak se má opravit
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komunikace, chodník apod. Dnes řada z nich polemizuje a hlavně spekuluje, jak z toho pro sebe
nejvíce vydělat. Vše by mělo být dáno do původního stavu - nic víc, nic míň. Věřím, že ke konci
měsíce října, kdy zastupitelé obce budou přebírat od zhotovitele VOKD a.s. Ostrava jednotlivé části
výstavby, dojde ke vzájemné dohodě.
Osobně jsem velice zklamán přístupem občanů, kteří neuposlechli pokynů k likvidaci
splaškových vod ze stávajících žump a septiků. První výsledky odebraných vzorků z ČOV, kdy
bylo napojeno cca 80 nemovitostí trasy „A“, dopadly na výbornou. Ovšem druhé výsledky
odebraných vzorků po napojení dalších 40 nemovitostí trasy „B“, byly alarmující. Prokázaly, že
řada občanů likvidovala stávající staré fekálie nikoliv oficiálním vývozem, ale přímo splašky
pouštěli do nové kanalizační sítě, což má negativní vliv na provoz ČOV a projeví se zvýšenými
finančními náklady. Jak je možné, že přímo v čerpací šachtě správce ČOV vytahuje plechové
konzervy, různé lahvičky od voňavek, plastové kelímky a nádobí? To vše bude mít dohru ve
zpřísnění i dodržení podmínek - Souhlasu k připojení na veřejnou kanalizaci a Smlouvy o odvádění
splaškových vod.
Přesto věřím, že po odstranění nedostatků a zrealizováním této ekologické stavby bude
zajištěna ochrana povrchových i podzemních vod nejen našeho katastrálního území, ale i naší
oblasti a jistě pomůže celému Povodí řeky Moravy.
Aniž by řada z Vás zaregistrovala, byla prováděna i dokončena výstavba dětského hřiště
v areálu školní zahrady. Slavnostní otevření bude uskutečněno u příležitosti 93. výročí vzniku
samostatného československého státu. Současně byla opravena místní památka „Kamenný kříž s
korpusem u ZŠ“. Další událostí posledních dnů je výměna prodejců – živnostníků v prodejně
smíšeného zboží a ve Sport baru. Sice po dlouhé době, ale přesto Ředitelství silnic a dálnic ČR
přistoupilo k návrhu výměny oken u bytových jednotek, jež se nacházejí v těsné blízkosti silnice
I/55. Na druhou stranu silniční obchvat obce Krčmaň bude realizován až po roce 2025.
Závěrem Vám přeji zdárné dokončení kanalizačních přípojek, stavebních úprav vně i uvnitř
svých nemovitostí a srdečně Vás zveme 27. října 2011 na Den otevřených dveří ČOV v Krčmani a
na lampiónový průvod k 93. výročí ke vzniku samostatného Československa.
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň

Z obecní kroniky
Rok 1958.
Významná událost.
Na počátku zápisu událostí tohoto roku napíši několik řádek o události, která měla a bude mít
nedozírný význam při dobudování socialismu v našem státě. Je to XI. Sjezd KSČ, který byl zahájen
18. června v Praze. Tento sjezd stanovil hlavní Směrnice pro dokončení socializace vesnice a pro
dovršení kulturní revoluce ve státě. Jako součást kulturní revoluce ve státě. Jako součást kulturní
revoluce pak stanovena nová organizace školství, jež povede v příštích letech k povinné devítileté,
později k jedenáctileté docházce. Směrnicemi, vytýčenými XI. Sjezdem, byly občané seznamováni
na veřejných schůzích, z nichž pak posílány četné připomínky ÚV KSČ do Prahy.
Ohlas v obci.
V naší obci byly Směrnice XI. Sjezdu brzy plněny, neboť již po žních, kdy krátce po „Sjezdu“,
přistoupilo do JZD 11 členů, a tak socializace vesnice byla provedena na 85%.
JZD – změna.
15. února konána výroční členská schůze, při níž provedena změna ve vedení JZD. Dosavadní
místopředseda Ludvík Coufal zvolen jednohlasně předsedou družstva, místopředsedou Nikolaj
Dočkal. Za práci byli družstevníci hodnoceni pracovní jednotkou, která činila za uplynulý rok 15
Kč a 2 kg zrnice.
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Počasí, úroda.
Zima v tomto roce nebyla velká, ale dlouhá. 1. května, tedy v den Svátku práce, nebylo na stromech
jediného lístečku. O týden později se oteplilo, rozpučely se stromy a kvetly tak bohatě, že kvetla,
jak se říká lidově „každá metla“. Průpověď: „Mnoho pro oči, málo pro ústa“ se nesplnila. Úroda
ovoce, zvláště jablek a hrušek, byla tak veliká, že já takové nepamatuji.
Vcelku nebylo počasí příznivé. O žních často pršelo, takže sklizeň byla velmi stižená. Úroda,
zvláště v JZD, byla pěkná. Sklidilo se: žita 24q, pšenice 26q, ječmen 26q, ovsa 22q po ha.
U soukromě hospodařících zemědělců byly výnosy nižší.
Dobrá byla i sklizeň brambor, a to 110q po ha, a řepy 365q po ha na plánované 260q.
Při sklizni řepy bylo počasí velmi deštivé, práce však dík dobré pracovní morálce, byly zvládnuty.
Dobrá byla i úroda kukuřice na siláž, jíž bylo sklizeno 300q po ha.
Budování JZD.
V roce 1958 vybudována v JZD odchovna kuřat. V 2. polovině roku započato s výstavbou lehkého
kravína pro 100 kusů, který byl do konce roku vybudován na 75%. Na stavbě na níž byla plánována
částka 660 tis. Kč, se podílely všechny složky NF, nejvíce však družstevníci sami. Byl zakoupen
druhý traktor, vlečný vůz a závěsné nářadí.
Dodávky – plán a plnění.
V hovězím mase plán 153q + 103 na státní nákup splněn na 100 a 165%.
Ve vepřovém mase plán 156q + 181 na stání nákup splněn na 100 + 105%.
Vejce – plán 32 500ks splněn na 100%, mléko plán 101 288 l splněn též na 100%.
Plánovaná dodávka 14 ks selat byla rovněž splněna.
Státní nákup vajec splněn pouze na 60% a mléka na 65% pro nedostatek nosnic a dojnic, jejichž
počet vzrostl během roku ze 65 na 105 ks. U skotu celkem se projevil značný vzrůst, neboť počet
kusů stoupl ze 170 na 250 ks.
V obilí splněna dodávka na 100%. Dodáno bylo 968q, na státní nákup 575q.
Brambor dodáno 480q, cukrovky 10 800q, což je rovněž 100%. Kromě toho dodáno i na státní
nákup.
Ing. Šárka Stanislavová, současná kronikářka

Vzdělávací, společensko – kulturní a sportovní akce:
Pátek 14.10.2011 od 15.00 hod. Regionální přebor družstev ve stolním tenisu žákyň, dorosten.
Čtvrtek 27.10.2011 od 17.30 hod. Lampiónový průvod k 93. výročí vzniku ČSR
Pátek 28.10.2011 od 8.30 hod. VI. roč. Turnaje veteránů, mužů a žen ve stolním tenisu
Středa 2.11.2011 od 15.00 hod. Setkání seniorského klubu Krčmaň
Středa 2.11.2011 od 17.00 hod. 9.Veřejné zasedání ZO Krčmaň
Pátek 4.11.2011 od 18.00 hod. Veřejná informační schůze s občany
Pátek 11.11.2011 od 15.30 hod. Regionální bodovací turnaj žákyň, dorostenek ve stol. tenisu
Středa 7.12.2011 od 15.00 hod. Setkání seniorského klubu Krčmaň
Pátek
9.12.2011 od 17.00 hod. Rozsvícení obecního vánočního stromu
Středa 14.12.2011 od 17.00 hod. 10.Veřejné zasedání ZO Krčmaň
Sobota 17.12.2011 od 9.00 hod. Vánoční turnaj v malé kopané
Úterý 27.12.2011 od 18.00 hod. Vánoční turnaj ve volejbale
Středa 28.12.2011 od 9.00 hod. Vánoční turnaj mládeže=dorostenci-ky, žákyně ve stol. tenisu
Čtvrtek 29.12.2011 od 9.00 hod. Vánoční turnaj mládeže=nejmladší, ml. a st. žáci ve stol. tenisu
Pátek 30.12.2011 od 17.00 hod. Veřejný turnaj ve stolním tenisu pro dospělé
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Pozvánka k 93. výročí vzniku samostatného československého státu

Čtvrtek 27. října 2011 : 9.00 hod. – 16.00 hod. Den otevřených dveří na ČOV Krčmaň
17.30 hod. Lampiónový průvod obcí – sraz Na kopci
18.00 hod. Slavnostní otevření dětského hřiště ve školní zahradě
18.45 hod. Ohňostroj v prostorách školní zahrady
Pátek 28. října 2011
9.00 hod. – 17.00 hod.VI.ročník Turnaje mužů, žen a veteránů ve st.ten.

!Víte že?
a) Odvoz popelnic ve IV. čtvrtletí 2011 bude v následujících termínech:
každý druhý čtvrtek – 12. a 26. října; 9. a 23. listopadu; 7. a 21. prosince 2011
b) Odvoz plastů, probíhá ve středu každý sudý týden, odvoz skla a papíru vždy první úterý
v daném měsíci;
c) Obec Krčmaň ve dnech 4.-6. května 2012 uspořádá oslavy 760 let prvních zmínek o obci,
očekáváme Vaší výpomoc zejména při setkání s rodáky u Krčmaňského borku, k zajištění
exponátů, výrobků zájmové činnosti, fotografií Krčmaně a jeho blízkého okolí, účastníků Traktor
cupu 2012 apod.
d) Zastupitelstvo obce schválilo a projednávalo ve třetím čtvrtletí 2011 následující:
Poplatek za stočné (zkušební provoz II. pololetí 2011) paušální částka na občana ve výši 200,-Kč.
Protokol „Dílčí Zprávy o hospodaření obce Krčmaň za 1. pololetí r. 2011“.
Zápis kontrolního výboru o provedené vnitřní kontrole zaměřené na provozní bezpečnost u ZŠ.
Zápis finančního výboru o provedené kontrole pokladních dokladů s pokladní hotovostí u ZŠ a OÚ.
Rozpočtové opatření č.1 ve výši 101 744,-Kč.
Výběrová řízení a Smlouvy o nájmu obecních prostor „Sport bar“ s panem Michalem Prchlíkem
a prodejny smíšeného zboží s paní Jarmilou Bradovou.
Souhlasné prohlášení mezi obcí Krčmaň a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR k vlastnickému
právu na pozemek p.č. 593 o rozloze 14 992 m² ostatní plocha v k.ú. Krčmaň.
Hlavně se projednávala každodenní problematika výstavby „Krčmaň – Splašková kanalizace a
ČOV“. Viz jednotlivá Usnesení ZO Krčmaň č. 6., 7. a 8.
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