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Setkání starostů MK v Krčmani 13. 9. 2018.

Zdarma

27. září 2018

„Retro Pekla 2018“ - pobyt v přírodě pod stany.

Slovo starosty
Letní měsíce byly opravdu velmi suché a my se každým dnem těšili na pár kapek
k osvěžení a k závlaze. Suché dny přály snad jen pracovníkům Povodí Moravy, kteří pracovali
v korytu Loučky a doplňovali betonové žlaby, kamenné stěny a schůdky k toku. I když Loučku
čistíme přes obec pravidelně jednou za 5 let, letošní opravy jsou vskutku mimořádné a kvalitní,
neboť majitel toku Loučka obdržel finanční dotaci. Naše obec se bude finančně spolupodílet
na opravách mostků, které jsou v havarijním stavu, zábradlí kolem toku, ale i instalaci nového
a opravách starého zábradlí na mostech.
Zásluhou pana Stanislava Moudrého byly doplněny zámkovou dlažbou vstupy
do jednotlivých vchodů u hřbitovní márnice, drobné opravy kolem Památníků padlých
v I. světové válce na hřbitově. V nejbližších dnech se budou instalovat odpadkové koše kolem
laviček v obci a u autobusové zastávky. Současně se bude provádět předláždění chodníků
k Památníků padlých II. světové války a úprava zeleně a vzrostlých keřů na Marcínku.
Největší akci tohoto roku máme před sebou. Koncem září a v říjnu 2018 bude zahájena
dlouho očekávaná rekonstrukce chodníků, část kolem silnice I/55 od MŠ k sokolovně,
kde bude nově položena čtvercová dlažba a na Návsi (severní část) bude položena dlažba
zámková. Obě dvě části budou doplněny bezpečnostními prvky. Finanční dotace, které jsme
získali z POV 2018 a z MAS HK (Místní akční skupina Hanácké Království) pokryjí pouze
necelých 30 % z celkových nákladů ve výši 3,5 mil. Kč. Vzhledem k nedostatku financí jsme
se rozhodli, že obecní část od chodníků k vjezdům do domů si buď majitel nemovitosti uhradí
či provede sám, případně se ponechá ve stávajícím stavu. S úhradou souhlasí více než 50 %
majitelů, s finanční spoluúčastí majitelů nemovitostí počítáme i na dalších úsecích
rekonstrukcí chodníků. Vlastní práce budou provádět pracovníci firmy Strabag a.s.
Ze společenských, kulturních, sportovních akcí proběhlo ve III. čtvrtletí tohoto roku
úspěšné „Rozloučení s prázdninami“, pobyt rodičů s dětmi pod stany „Retro Pekla 2018“.
V rámci MAS HK a Mikroregionu Království (MK) proběhla expedice Český Západ s návštěvou
Konstantinových Lázní, Stříbra a dalších obcí výše uvedené oblasti. Současně jsme hostili
poslední veřejné zasedání Mikroregionu Království, což je setkání starostů či jiných pověřených
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zástupců ze 14 obcí. Senioři pozvali k setkání své vrstevníky z Majetína. Vyznavači sportovních
soutěží se mohli zúčastnit „Sportovního dne MK v Grygově“, zahájení mistrovských soutěží
v malé kopané či stolním tenisu, za kulturou mohli zajít občané na konec léta s kapelou W&S
band. Nabídka je pestrá, ale zájem aktivních účastníků nebo jen přihlížejících je minimální,
což hodně mrzí především snaživé organizátory.
Za několik dní proběhnou komunální volby, a jak jsem předpokládal, zájem občanů
o práci v Zastupitelstvu obce Krčmaň pro nadcházející volební období 2018-2022 nebyl téměř
žádný. A jak to vypadá, pouze jedna plnohodnotná kandidátka a jeden samostatný kandidát
chtějí dělat pro druhé. Ano, práce zastupitele je časově náročná, se stále zvyšujícími se nároky
na odbornost a hlavně zodpovědnost a pečlivost. Všichni přitom chceme, aby obec vzkvétala
a občanům se zde dobře vedlo.
Co se podařilo obci Krčmaň ve volebním období 2014-2018 podává podrobně
příspěvek v „Bulletinu Mikroregionu Království“ a úkoly čekající obec Krčmaň v nejbližším
období jsou zakotveny ve volebním programu Sdružení nezávislých kandidátů „Slušnost,
optimismus, jistota pro Krčmaň“ pro období 2018-2022.
Závěrem mi dovolte tradičně poděkovat za klidný sběr nebezpečného a velkoobjemové
odpadu, likvidaci biologického odpadu, péči o zeleň, zvelebování svých domů a objektů, včasné
platby obecních poplatků a za vzájemnou toleranci i všeobecnou podporu. Současně Vás
zveme k volbám do Zastupitelstva obce Krčmaň a na tradiční lampiónový průvod,
který se uskuteční v pátek 26. října 2018 od 17.45 hod. k 100. výročí Dne vzniku samostatného
československého státu.
Přeji Vám příjemné podzimní dny.
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň

Z obecní kroniky
Rok 1974 I. část, citace pana kronikáře.
Nová silnice: Rok 1974 začal v naší obci velkým stavebním ruchem na hlavní silnici přes obec
od Olomouce na Přerov. Nejprve, a to již v měsíci lednu, se započalo se stavbou nové silnice
od Majetína směrem k budově MNV, neboť dosavadní silnice, která probíhala pod sokolovnou
a vyúsťovala na hlavní silnici proti domu paní Jindry Vančurové č. 68, již nevyhovovala
dnešnímu provozu. Tím vznikla před budovou MNV krásná přehledná křižovatka, která změnila
celé toto prostranství.
Větší a daleko nákladnější akcí byla rekonstrukce silnice přes celou horní část obce. Tato stará
(asi 35 let byla vybudována za druhé světové války v roce 1942-45) dlážděná silnice
ze žulových kostek se pod tíhou přepravovaných nákladů na těžkých nákladních autech, místy
se propadala, že vznikaly nebezpečné výmoly. Proto byla silnice vybagrována místy
až do 1,5m, spodek znovu navezen a vrch silnice položen krásnou asfaltovou vrstvou. Kolem
silnice jsou budovány pěkné dlážděné chodníky, které bohužel s příchodem nového roku
nejsou přes všechno úsilí pracovníků Okresní správy silnice z Olomouce, kteří tyto práce
provádějí, hotovy. Dále je nutno zaznamenat, že při stavbě silnice byla odkoupena
od p. Lovečka z č.p. 1, část jeho hospodářské budovy, (tj. chlévy, část stodoly a zahrady),
aby vznikl přehled vozidlům vjíždějících do obce z Olomouce.
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Slevy jízdného od 1. 9. 2018 v Tarifu IDSOK
Od 1. 9. 2018 platí 75% slevy pro děti, mládež, studenty a seniory z jednotlivě zlevněného
jízdného (obyčejná jízdenka) a časově zlevněného jízdného (týdenní a měsíční jízdenka). Slevy
se nevztahují pro zónu 71, tedy na městskou hromadnou dopravu po Olomouci, v ostatních
krajských městech lze slevy uplatňovat. V souvislosti s těmito změnami, které se zaváděly
velmi narychlo, nastaly problémy s vydávanými jízdenkami, jelikož výdejní strojky řidičů nejsou
schopné podchytit veškeré situace nebo naopak řidiči volí špatné kombinace a cestující pak
platí na stejné trase jinou cenu. V poslední době se nám takové stížnosti od občanů hromadí
na OÚ a snažíme se je s Koordinátorem integrovaného dopravního systému OK (KIDSOK) řešit,
avšak bez konkrétních jízdenek nejsme schopni situaci namodelovat, proto vás žádáme, pokud
se vám přihodí, že na jedné trase (např. z Krčmaně do Olomouce) zaplatíte v jednom autobusu
nějakou částku a v druhém autobusu jinou, doneste nám, prosím, tyto jízdenky na OÚ a sdělte
nám své zkušenosti, abychom mohli s KIDSOKem celou situaci řešit k vaší spokojenosti.
Ing. Mgr. Eva Sztwioroková,
předsedkyně výboru pro životní prostředí, vnitřní problematiku a sociální záležitosti

! Víte že?
Odvoz popelnic ve IV. čtvrtletí 2018 bude v následujících termínech: každý druhý čtvrtek – 27. září;
11. a 25. října; 8. a 22. listopadu; 6. a 20. prosince 2018; 3. ledna 2019.
Odvoz plastů, probíhá ve středu každý sudý týden, odvoz skla a papíru vždy první úterý v daném
měsíci.
Komunální volby do Zastupitelstva obce Krčmaň se konají ve dnech pátek 5. října 2018 od 14.00 hod.
do 22.00 hod. a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod. v budově Mateřské školy Krčmaň.

Společensko – kulturní a sportovní akce:
Pátek 5. 10. 2018 od 14.00 do 22.00 hod. Komunální volby do ZO Krčmaň – první den
Sobota 6 .10. 2018 od 8.00 do 14.00 hod. Komunální volby do ZO Krčmaň – druhý den
Sobota 6. 10. 2018 od 14.00 hod. K3 – Běh přes 3 vrcholy (Větřák, Chlum, Stráž - Borek)
Středa 17.10. 2018 od 17.00 hod. Úvodní zasedání nového Zastupitelstva obce Krčmaň
Pátek 26.10. 2018 od 17.45 hod. 100. výročí vzniku samost. Československého státu
Lampiónový průvod, sraz u Obecního úřadu Krčmaň + další akce budou známy po schválení v novém
Zastupitelstvu obce Krčmaň.

Volební období obce Krčmaň 2014 – 2018 ve fotografii

Budova Obecního úřadu v Krčmani.
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Budova MŠ v Krčma ni.

Krčm aňská hřbitovní márnice.

Rekonstrukce mí stní komunikace Na St ráži.

Rekonstrukce multifunkčního hřiště u OÚ.
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