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Dětští účastníci „Krčmaňské prakiády“ a „Retro Pekla 2019“. Prázdniny v obci. Foto: archiv obce

Slovo starosty
Současné podzimní dny babího léta občas vystřídané dešťovými přeháňkami přejí
zemědělcům, ale i drobným zahrádkářům. Radujeme se z dobré sklizně ovoce a zeleniny.
Řada z nás tyto výpěstky ukládá do sklepů na zimu, zpracovává zavařováním, sušením,
nakládáním či zakládá kvas k pálení. Také myslíme na budoucí úrodu, a to nás nutí
připravovat půdu k zimnímu odpočinku. Pravidelná péče hospodáře přináší tvrdou a těžkou
práci, ale i radost z výsledků. A tak je to ve všech oblastech našeho života, tedy i v obecní
problematice.
Téměř rok bojujeme se zahájením „Rekonstrukce chodníků v obci Krčmaň, pravá
část ve směru Olomouc-Přerov, I. úsek“. Po zdlouhavém očekávání na finanční dotaci
ze SFDI, opakovaném výběrovém řízení na zhotovitele stavby, jsme před zahájením
rekonstrukce výše uvedeného úseku. S vítěznou firmou EDMA, a. s. byla podepsána smlouva
o dílo dne 9. 10. 2019, předání staveniště proběhlo dne 16. 9. 2019 a nic nebrání tomu,
aby stavební práce byly zahájeny v posledním říjnovém týdnu. Již nyní víme, že nás čekají
nepříjemnosti, se kterými se musíme poprat, přestože se jedná o krátký úsek chodníků, stavba
s sebou přináší přemístění inženýrských sítí – elektřiny, vody, plynu a telekomunikačního
vedení. Součástí bude také instalace světelného signalizačního zabezpečení a vybudování
nového autobusového zálivu. Určitě velkou nepříjemností pro občany budou provizorní
přechody pro chodce – vždy bude nutná zvýšená opatrnost jak ze strany chodců, tak i řidičů.
Rekonstruovaný úsek by měl být dokončen v jarních měsících příštího roku.
Ze společenských, kulturních a sportovních akcí proběhlo ve III. čtvrtletí tohoto roku:
úspěšná „Krčmaňská prakiáda“ střelba z praků na terč, třídenní pobyt rodičů s dětmi
pod stany „Retro Pekla 2019“, „K3“ běh přes tři vrcholy, pouštění draků s dětskými
soutěžemi a zajímavostmi, byla zahájena mistrovská utkání v malé kopané a ve stolním
tenisu i tradiční kondiční cvičení pro ženy a dorostenky. Také byl zahájen nový školní rok
2019/20 v MŠ, kde o prázdninách probíhaly stavební úpravy a výměna dvou plynových kotlů.
Na svátek seniorů se naši členové sešli na tradičním místě v MŠ. V rámci Místní akční
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skupiny Hanácké Království (MAS HK) a Mikroregionu Království (MK) proběhla Expedice
na jižní Moravu – Ostrožsko, Horňácko s návštěvou leteckého muzea v Kunovicích, nového
pivovaru Jarošov, Velké Javořiny na Česko-Slovenském pomezí, Baťova kanálu apod.
O prázdninách proběhly ve Velkém Týnci oslavy 20 let MK. V září jsme přivítali
v MŠ starosty a jejich zástupce na veřejném zasedání MK. Provozovatelé hostinského
zařízení Bistro „U kostela“ nabídli o prázdninách různé pochutiny z udírny, uspořádali
několik hudebních vystoupení, také provozovatelé prodejny „Barf“ zajistili v létě prodej
zmrzliny a dalšího drobného občerstvení. Velký dík patří nejen organizátorům,
ale i účastníkům akcí. Poklidný život v obci občas přeruší velké nepříjemnosti. Zvýšila se
vulgarita mladých spoluobčanů vůči starším obyvatelům, přibylo rušení nočního klidu
bujarými rodinnými akcemi a sousedských naschválů, ale i anonymních udání. Stále
se potýkáme s problémy při venčení psů – exkrementy patří do košů, občas volně pobíhající
psi jsou velkým nebezpečím zejména pro děti a seniory, nikdy nevíme, co pes může udělat.
Zvláštní kapitolou je pořádek u sběrných kontejnerů a kompostérů. Ano, dávejme
jednotlivé komodity do barevných nádob, ale vždy beze spěchu a správně. Zmenšení objemů
jednotlivých odpadů nám všem ušetří peníze, které můžeme investovat jinam. Pracovníci
pečující o zeleň obce jsou naši spoluobčané, tak se k nim chovejme slušně. Určitě nám
nechtějí poškodit soukromý majetek, spíše naopak, mají zájem zvelebit naše okolí. Velkým
problémem je parkování osobních vozidel, zejména v zimním období, kdy je třeba uklidit
místní komunikace od sněhu. Také platba obecních poplatků pokulhává, blíží se 31. říjen,
tedy termín, kdy je třeba se vyrovnat s poplatky pro tento rok a celá řada nemovitostí nemá
zaplacené obecní poplatky za komunální odpad, stočné a za psy. Vzhledem k tradičním
neplatičům bylo zahájeno jednání s exekuční společností, která bude nedoplatky vymáhat
zpětně i s patřičným úrokem. Na příštím veřejném zasedání bude také projednáván návrh
platby hrobového místa. Občané budou moci uhradit výše uvedenou platbu v listopadu
tohoto roku, a to na 5 let, tj. na období 2018–2022. Více informací viz samostatný příspěvek
níže.
Schůzky s rodiči, zástupci spolků, aktivními občany, které probíhají jedenkrát ročně
při plánování zájmové činnosti v Krčmani, přinášejí první ovoce. Jistě jste si všimli, že téměř
každý měsíc se konají v obci pro nejmladší děti, ale i pro starší a dospělé občany zajímavé
akce. Většina hlavních organizátorů si vyhledává spolupracovníky mezi rodinnými
příslušníky, nejbližšími kamarády, spolupracují s TJ Sokol i se zástupci obce, jež zaštítí
finančně a materiálně kulturní nebo sportovní událost pro ostatní. A věřte, že to dělají
s nadšením, i když vlastní příprava je náročná a zdlouhavá, závěr je většinou stejný – dobrý
pocit, úsměvy dětí a všech účastníků z vydařené akce.
Na závěr mi dovolte Vás pozvat na tradiční lampiónový průvod, který se uskuteční
v pátek 25. října 2019 od 17.30 hod. ke 101. výročí Dne vzniku samostatného
československého státu. Přeji Vám příjemné podzimní dny.
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň

Z obecní kroniky
Rok 1975 – 2. část.
V letošním roce (1975) byly v naší obci za pomoci občanů a brigádníků dokončeny
všechny chodníky. Začátkem roku 1975 rozhodla rada MNV v Krčmani, že stromy,
které rostou na návsi, budou vykáceny. Jednalo se o stromy okrasné i ovocné. Ovocné stromy
byly většinou hodně staré a nijak nepřidávaly pěknému zjevu na návsi. Po dohodě s občany,
hlavně kolem kostela, byly stromy odstraněny a tvář vesnice nabyla zcela jinou, pěknější
podobu. Byla ponechána jen „Lípa Svobody“ u kaple.
Dne 7. 1. 1975 byla opět po dlouhé době otevřena místní hospoda. Tak se konečně
dočkali místní milovníci piva, že nemusí jezdit za tímto, pro ně nepostradatelným mokem
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do Majetína, Kokor a mnohdy ještě dál. Otevřením hostince se však mění i celé dění v obci,
neboť budova je celá opravená a slouží pro účely jak veřejných schůzí, tak různým školením,
např. školení řidičů a podobné akce.
Pod vedením ředitele školy p. Františka Rokyty byla v měsíci srpnu omítána nová část
budovy školy ve dvoře. Koncem roku bylo započato s budováním ústředního topení v celé
budově školy. Na těchto pracích se zúčastňují většinou rodiče dětí, které školu navštěvují.
Jedná se většinou o práce jak odborné, tak pomocné, jsou propláceny. Ke konci roku 1975
byla dokončena čtyřbytová jednotka před objektem JZD za „Lisou“.
V obci byly vrtány dvě studny. První byla vrtána u sokolovny, druhá v místě, které je
vyhlédnuté pro stavbu prodejny potravin. Druhá studna je 18,8 m hluboká, je v ní 6,5 m vody.
Místo pro stavbu nové prodejny bylo po dlouhých úvahách vybráno v zahradě p. Dočkalové
č. p. 2 a paní Marie Bradové č. p. 3. Tato parcela byla po dohodě MNV a jmenovaných
odkoupena.
Zapsáno z „Paměti obce Krčmaň“, obecní kronika od roku 1880

Určení výše poplatku za hrobové místo
Dle zákona o pohřebnictví je provozovatel pohřebiště povinen každoročně stanovovat
kalkulaci cen pronájmů hrobových míst a služeb spojených s nájmem těchto pohřebišť.
Cenový věstník MF upravuje maximální ceny nájmu hrobových míst pro dané skupiny obcí,
a to na základě počtu obyvatel. Aktuálně, dle Výměru MF ČR č. 01/2019, je stanovena
maximální cena na 20,-Kč/m². Cena služeb spojených s nájmem hrobového místa
je vypočítávána z reálných nákladů. Její maximální výše není zákonem stanovena, ale měla
by odpovídat ceně v místě obvyklé.
Cena za pronájem hrobového místa v obci Krčmaň činí 10,-Kč/m², cena za služby
spojené s nájmem (vodné, sečení trávy) činí 20,-Kč/m². Celková částka, která bude
od listopadu 2019 vybírána, je 30,-Kč/m²/rok. Cena za pronájem hrobového místa bude
počítána dle skutečné výměry hrobového místa, poplatek bude hrazen na 5 let.
Ing. Mgr. Eva Sztwioroková, předsedkyně výboru pro rozvoj obce

! Víte že?
a) Odvoz popelnic ve IV. čtvrtletí 2019 bude probíhat v následujících termínech:
každý druhý čtvrtek tj. 24. října; 7. a 21. listopadu; 5. a 19. prosince.
b) Odvoz plastů probíhá ve středu každý sudý týden.
c) Odvoz skla probíhá každý čtvrtek v lichém týdnu.
d) Odvoz papíru probíhá každou druhou středu v daném měsíci.
d) Zastupitelstvo obce Krčmaň na veřejných zasedáních odsouhlasilo:
 zápis finančního výboru obce Krčmaň o provedené kontrole na plnění návrhu rozpočtu na
rok 2019, závěrečný účet obce 2018, hospodaření obce, rozpočtová opatření, dlouhodobý
úvěr, kontrola pokladny;
 zápis finančního výboru obce Krčmaň o provedené kontrole v provádění kontroly
hospodaření s majetkem a finančními prostředky MŠ – pokladna, faktury, mzdy, účetnictví,
rezervní fond, smlouvy za období 1. pololetí 2019;
 záznam o projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Krčmaň za rok
2019;
 protokol o kontrole č. 1382/19/889 k plnění povinnosti v nemocenském pojištění,
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti provedenou Okresní správou sociálního zabezpečení Olomouc dne
28. 6. 2019 za kontrolované období od 1. 8. 2016 do 31. 5. 2019 u zaměstnavatele Obec
Krčmaň, Kokorská 163, Krčmaň;
 výběr zhotovitele a smlouvu na akci „Rekonstrukce chodníků v obci Krčmaň – pravá
část ve směru Olomouc-Přerov, I. úsek“ s firmou EDMA, a. s.
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Společensko – kulturní a sportovní akce:
Pátek
Sobota
Sobota
Sobota
Pátek
Pondělí
Čtvrtek
Pátek
Středa

25.10.2019 od 17.30 hod. 101. výročí vzniku samost. českosl. státu - lampiónový průvod
2.11.2019 od 16.00 hod. Strašidelná stezka s lampiónky (sraz u OÚ)
16.11.2019 od 9.00 hod. Turnaj tříčlenných družstev ve florbale v sokolovně
30.11.2019 od 15.00 hod. Mikuláš v sokolovně
6.12.2019 od 17.00 hod. Rozsvícení vánočního obecního stromu u MŠ
23.12.2019 od 17.00 hod. Vánoční živý Betlém u kostela s ukázkou řemesel
26.12.2019 od 17.00 hod. Koledování u jesliček v kostele sv. Floriána
27.12.2019 od 17.30 hod. Veřejný turnaj ve volejbale v sokolovně
1.1.2020 od 13.00 hod. Novoroční výšlap do Chlumu - sraz u kostela

OBEC KRČMAŇ – POZVÁNKA
Zastupitelé obce Krčmaň srdečně zvou spoluobčany a všechny zájemce na lampiónový průvod
u příležitosti 101. výročí vzniku samostatného československého státu, který se uskuteční v pátek
25. října 2019 od 17. 30 hod.
Program: 1) Sraz účastníků lampiónového průvodu na Marcínku v ulici „Ke Království“
2) Průvod obcí ke školní zahradě – za doprovodu „Věrovanky“
3) Krátké vystoupení dětí MŠ
4) 101. výročí vzniku Československa, aktuální informace z obecní problematiky
5) Přehlídka lampiónů + ohňostroj
6) Pozvání na občerstvení
Na Vaši účast se těší zastupitelé obce Krčmaň.

K3 – Běh přes tři vrcholy a pouštění létajících draků. Říjen 2019. Foto archiv obce.
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