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Zdarma

22.července 2011

Výstavba „Krčmaň – splašková kanalizace a ČOV“. Foto Zdeněk Jančo, Zdeněk Jureček.

Slovo starosty, …
Pokud procházíte o víkendech naší obcí, tu slyšíte sbíječku, opodál se řeže beton, spojují
roury, vozí písek a někde již zahrnují. Krčmaňští budují domácí přípojky splaškové kanalizace.
Těší mě elán a chuť obyvatel, s jakou vervou se pustili do náročného díla. Nejeden z nás si
zanadává, co mu ti předchůdci připravili v trase výstavby – navážku kamení, zakopané různé
předměty, široké betonové základy a s tím vším se musíme vypořádat. Na druhé straně se
utěšujeme, že je dobře, že vše provádíme v letních měsících.
Ano v obci Krčmaň se provádí výstavba splaškové kanalizace a ČOV. V současné době
máme za sebou 3/4 výstavby, jsou dokončeny a zkolaudovány trasy větve A, pouštíme se do
soukromých části přípojek splaškové kanalizace. Dokonce zahájila zkušební provoze čistička
odpadních vod.
K 18. červenci 2011 bylo firmou VOKD a.s., Ostrava prostavěno za 31 mil. Kč., položeno
3,4 km veřejné kanalizační sítě, zprovozněna trafostanice, ukončeno 95% prací na ČOV, napojeno
více než 30 domácností s domovní splaškovou přípojkou a šachtou. Obec zaplatila zhotoviteli
stavby téměř 26 mil. Kč s DPH, jež jsme získali od KB Olomouc a.s. Máme s ní smluvně
dojednanou půjčku a překlenovací úvěr. Současně jsme předali RO SZIFu Mze Olomouc řadu
písemných podkladů k proplacení průběžné platby. Zatím vše nasvědčuje tomu, že stavební práce
budou v termínu, tj. k 18.11. 2011, zdárně dokončeny.
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Drobným nedostatkem je pozdní nástup firmy, jež měla zahájit výstavbu domovních
přípojek a to nejen na obecních objektech, ale i dodání slíbených šachet či jiného materiálu. Věřím,
že v co nejkratším termínu začne plnit své sliby. Prozatím si občané vypomohli sami a místní
zprostředkovatelé dodali potřebný materiál. Vzhledem k tomu, že ČOV bude provozována obcí a
naším cílem je, aby byla naladěna na co nejnižší finanční náklady, proto od Vás požadujeme co
možné nejrychlejší a nejpočetnější napojení nemovitostí ještě v době zkušebního provozu.
Současně oznamujeme podmínky napojení jednotlivých domácnostní.
Podmínky napojení domovní splaškové přípojky na veřejnou kanalizaci :
- zaplatit poplatek 1.000,- Kč, příp. 500,- Kč za projekt domovní přípojky (OÚ);
- vyzvednout si Žádost o souhlas k připojení na veřejnou kanalizaci (OÚ);
- vyplnit Smlouvu o odvádění splaškových vod z nemovitostí (OÚ);
- zkontrolovat výstavbu domovní šachtičky a oddělení dešťové, splaškové kanalizace
(starosta, místostarosta + technický dozor investora) hromadně vždy v pondělí od 16.00 do
18.00 hod. v termínech 1.8.;15.8.;29.8.2011 a dále již individuálně;
- odevzdat doklad o řádné likvidaci obsahu jímky – chystáme společnou likvidaci
několika žump, septiků a odvoz na jinou ČOV, po domluvě;
- do 31. října 2011 zaplatit stočné (zkušební provoz za II. pololetí 2011- paušální částka
na občana) ve výši 200,-Kč.
Výstavba kanalizace je sice prioritou, přesto řešíme další problematiky. V současné době
probíhají nebo již proběhla výběrová řízení a to na výstavbu dětského hřiště (získaná dotace
z MMR), oprava místní památky Kamenného kříže u ZŠ (dotace z POV), záměr o pronájmu
nebytového prostoru „Sport bar Krčmaň“, zásobování prodejny „Rosnička“ v Krčmani a
zabýváme se připomínky k provozu ZŠ a MŠ i odpovědí poslanců za Olomoucký kraj k petici o
urychlení výstavby silničního obchvatu obce Krčmaň. Nemalou pozornost věnujeme přechodu
financování obce na DPH, konečně byl vyhlášen dotační titul na podání žádosti na rozložitelný
biologický odpad – kompostéry. Současně se vrací vypracované projektové dokumentace
k dalšímu řízení a to „Parkoviště u OÚ“, „Kanalizace v ulici Ke Království a Na Stráží“ – má již
schválené stavební povolení, inženýrské sítě v ulici „Za humny“ apod. Ke všem těmto bodům jsem
podal vysvětlující vyjádření na veřejných zasedáních ZO 25.5. a 22.6 2011, na schůzce s rodiči ZŠ
a MŠ (22.6.2011) i na veřejné informační schůzce s občany (27.6.2011). Na výše uvedených
úkolech spolupracují nebo úplně sami řeší problémy všichni zastupitelé obce a sami na svou kůži
poznávají, že práce zastupitele na malých obcích není jednoduchá. Touto cestou jim děkuji a věřím,
že vytrvají až do konce volebního období.
Závěrem Vám přeji zdárné dokončení kanalizačních přípojek, zasloužený odpočinek o
dovolené a dětem aktivní prožití prázdnin.
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň

Z obecní kroniky
Rok 1957 – 2. část.
Vzácná návštěva
Ve druhé polovině července navštívila naší republiku sovětská delegace vedená prvním tajemníkem
KSSSR Chruščevem a předsedou rady ministrů Bulganinem. Sovětská delegace projížděla a
zastavila se v Olomouci. Ohromné zástupy lidí, které se sešly z blízkého i dalekého okolí, je
pozdravovaly jako posly míru a přátelství mezi národy SSSR a ČSR. Jejich návštěva byla posilou
všech občanů ČSR za tehdejší napjaté mezinárodní situace a posílila u nich vědomí bezpečnosti
zaručené tak mocným spojencem.
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Družice
Dne 3.10. vyslal SSSR do mezihvězdného prostoru první umělý měsíc o váze 52 kg, který vzbudil
nejen u nás, nýbrž i v celém světě velký rozruch. V každém občanu bylo posíleno vědomí o
technické převaze socialistického státu nad technikou kapitalistickou. O měsíc později vypuštěna
druhá družice. Ta vážila 5 q a měla jako cestovatele živého tvora, psa Lajku. V době kdy píši tyto
řádky, to je 28.2.1958, oběhla druhá družice zemi 1500 x a urazila již přes 65 mil. km.
Všenárodní diskuze
V souvislosti s usnesením ÚV SSSR a zlepšení řízení průmyslu uvažoval i náš ÚV KSČ o zvýšení
efektivnosti národního hospodářství. Za tím účelem byla vyzvána veřejnost v celém státě k diskuzi
o zlepšení řízení národního hospodářství. Toto opatření mělo velký ohlas. Bylo pořádáno mnoho
schůzí v organizacích politických, odborových a jiných. Na nich podáno množství cenných
připomínek, které byly zpracovány a použity ku zlepšení řízení reorganizovaného průmyslu, ku
zlepšení výchovy mládeže atd. I naše obec se zúčastnila veřejné diskuze k dopisu UV KSČ na
veřejné schůzi NV, na schůzi KSČ (místní org.) na schůzi ČSM a JZD.
Kultura
Jako v minulých letech byla i v tomto roce pořádána estráda PO, 27.1. třetí ples SRPŠ, 24.2. zimní
dětské radovánky. Na ukončení roku uspořádána výstavka prací žáků národní školy. Výstavka byla
instalována v sokolovně v den, kdy konána besídka na ukončení školního roku. Významné dny 1.5.
a 9.5. slaveny relacemi v místním rozhlase, filmem. 40. výročí VŘSR oslaveno v sokolovně
besedou, při níž účinkoval učitelský sbor a žáci národní školy. 1.12. uspořádal učitelský sbor a
SRPŠ zdařilou výstavu knih.
Škola
Škola organizována toho roku jako dvoj-třídní. V 1. tř. vyučovala ředitelka školy Emilie Hrubcová,
ve 2. tř. učitelka Květoslava Pelová, která byla ustanovena na vlastní žádost místo dosavadní
učitelky, která odešla na domovský kroměřížský okres.
Družstevní škola práce
Jako v předešlém roce zahájena i v tomto roce, a to 1.12. Družstevní škola práce. Měla dva kursy:
kurs rostlinné a kurs živočišné výroby. Vyučujícími byli opět Dr. Antonín Mikšík a Ing. Fr. Drábek
z HŠT, org. vedoucí E. Hrubcová, ředitelka národní školy. Kursy navštěvovali členové JZD
v Krčmami, z Čelechovic a Majetína.
Černá kronika
Tohoto roku dvě události rozčeřily klidnou hladinu života v naší obci. Byl to požár stodoly Jos.
Novotného, vedoucího masny počátkem listopadu a tragická smrt bývalého člena NV a funkcionáře
požárního sboru stolaře Jana Kopky. Zahynul při návratu ze zaměstnání zachycen autobusem
jedoucím z Přerova do Olomouce.
Ing. Šárka Stanislavová, současná kronikářka

Společensko – kulturní a sportovní akce:
Středa
Sobota
Středa
Středa

27.7. 2011 od 19.00 hod.
27.8. 2011 od 9:00 hod.
31.8. 2011 od 19.00 hod.
5.10. 2011 od 19.00 hod.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Krčmaň (OÚ)
Veřejný turnaj v tenisu (TJ)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Krčmaň (OÚ)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Krčmaň (OÚ)
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Čtvrtek 6.10. 2011 od 13.00 hod. Turnaj žactva v malé kopané „O pohár starosty obce“
Čtvrtek 27.10.2011 od 18.00 hod. Oslavy k 93. výročí Dne vzniku ČR
Pátek 28.10.2011 od 8.30 hod. VI. roč. Turnaje veteránů, mužů a žen ve stol. tenisu (TJ)

!Víte že?
a) Odvoz popelnic ve III. čtvrtletí 2011 bude v následujících termínech:
každý druhý čtvrtek – 4. a 18. srpna; 1., 15. a 29. září; 13. a 27. října.
b) Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v obci Krčmaň v sobotu 24. září
2011 mezi 10.30 až 11.15 hod. u místního kostela
c) Odvoz plastů, probíhá ve středu každý sudý týden, odvoz skla a papíru vždy první úterý
v daném měsíci;
d) Velitelem JDH v Krčmani byl jmenován 25. dubna 2011 pan Miroslav Burian.

ŽIVOT V NAŠÍ ŠKOLE
Skončil školní rok 2010-2011 a je na místě se zamyslet nad jeho průběhem.
V září byl zorganizován sběr starého papíru, získané peníze byly předány do pokladny
SRPŠ. V říjnu navštívili školu herci a zahráli dětem pohádku „O Budulínkovi“. Koncem října se
všechny děti zúčastnily lampiónového průvodu obcí, zazpívaly několik písní a společně se
radovaly z krásného ohňostroje a občerstvení. Začátkem prosince připravila paní ředitelka s paní
učitelkami program na vánoční besídku pro seniory. 3. prosince se ve škole zastavil Mikuláš
v doprovodu čertů, děti jim přednesly básničky a zazpívaly písničky a za odměnu dostaly balíčky se
sladkostmi. Večer 3. prosince proběhlo u školy rozsvícení vánočního stromu se zvoněním. 9.
prosince pozvaly děti do školy rodiče na vánoční besídku. Připraveny byly koledy, básničky i
občerstvení. Vánoční atmosféru podtrhly drobné dárky a přáníčka pro rodiče. 12. prosince děti
z naší školy vystoupily s krátkým programem na „Vítání občánků“. V polovině ledna přivítala
paní ředitelka budoucí prvňáčky u Zápisu na školní rok 2011-2012. Žáci ZŠ pro ně vyrobili malé
dárky. 22. února přijeli do školy herci a zahráli pohádku „O veverce Zrzečce“. Dětem se líbil
nejen děj a pěkné písničky, ale také nápadití maňásci. 5. března rodiče zorganizovali pro děti
maškarní karneval. 23. března proběhl v MŠ Zápis dětí na školní rok 2011-2012. Děti se
v doprovodu rodičů seznámily s prostředím MŠ. V dubnu děti opět sbíraly starý papír. Je třeba
poděkovat i rodičům, kteří aktivně pomáhali. Peníze byly předány do pokladny SRPŠ. Koncem
května se děti z MŠ i ZŠ zúčastnily soutěže výtvarných prací na téma „Strom“. V MŠ Citov každá
skupina získala krásné druhé místo za práce „Proměna stromu“ a „Strom přátelství“. Navíc jsme
dostali i dva dárky (stavebnice). 31. května se všechny děti společně vyfotografovaly na zahradě
školy. Ani v červnu nechyběl kulturní program. 7. června přijel do školy kouzelník a předvedl
zajímavý program. 14. června se žáci ZŠ zúčastnili sportovních soutěží na „Atletické olympiádě
mikroregionu Království“ ve Velkém Týnci. Na závěr školního roku připravily pedagogické
pracovnice pro děti na školní zahradě pohádkovou říši plnou soutěží a her. Opravdu poslední akcí
tohoto školního roku byla 21. června beseda s olomouckými hasiči.
Anna Tesaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Krčmaň
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