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Zdarma
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Štěstí, zdraví a spokojenost v roce 2020 přeje Zastupitelstvo obce Krčmaň. Foto: internetová nabídka.

Slovo starosty
Jsme před branou prvních dnů roku 2020, ale ještě než přijde nový rok, budeme
oslavovat Vánoce – nejkrásnější svátky roku. Je tedy na místě, abychom se ohlédli za rokem
2019 v naší obci a zrekapitulovali, co se nám povedlo.
S reálnými záměry obce, vytyčenými na začátku roku, jsme se téměř ve všech bodech
vypořádali. V závěru roku byla zahájena „Rekonstrukce chodníků v obci Krčmaň - pravá část
ve směru Olomouc - Přerov, I. úsek“, a to konkrétně od č. p. 1 až po č. p. 142. Během jarních
měsíců se podařilo vybudovat se 100% finanční dotací „Lesní zastavení na pozemcích obce přírodní fitness centra“ v okolí vodní nádrže při vstupu do Chlumu a u sochy sv. Antonína
Paduánského směrem na Kokory. Z rozpočtu obce dále byly dokončeny opravy mostků
přes tok Loučka v obci a další drobné rekonstrukce, jako opravy na místních komunikacích,
v MŠ byl vyměněn plynový kotel, byly zde prováděny zednické, elektrikářské a instalatérské
práce a také byla provedena výmalba přízemí. Dále bylo provedeno odizolování východní
části kostela sv. Floriána. Celkové náklady doposud činí 5 100 000,- Kč, z toho dotace jsou ve
výši 2 050 000,- Kč. Abychom vše řádně v roce 2019 zafinancovali, museli jsme si vzít
překlenovací finanční úvěr ve výši 800 000,- Kč (po 6 měsících splacen) a dlouhodobý úvěr
ve výši 2 000 000,- Kč, jež bude splatný v roce 2023.
Zásluhou mnoha organizátorů z řad občanů probíhaly tradiční i nové společenskokulturní a sportovní akce v obci. Z nich je třeba vyzdvihnout Novoroční výšlap do Chlumu,
Tříkrálovou sbírku, jednodenní lyžařský zájezd na hory – Karlov a Skřítek, fotbalový ples, dětský
karneval, divadelní představení, vynášení Morany, pálení čarodějnic a stavění májky, obecní
hody s traktor cupem a dětskou atletikou, Svatojánský podvečer, cykloturistiku
po mikroregionu Království, Retro Pekla, pouštění létajících draků, ohňostroj ke Dni vzniku
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samostatného československého státu, Mikulášská v sokolovně, rozsvícení obecního stromu,
pravidelná seniorská setkání, sportovní zápolení v malé kopané, stolním tenisu, kondiční
cvičení žen, dorostenek či nejmladšího žactva, a to nás ještě čeká živý Betlém, vánoční volejbal
a zpívání u jesliček.
Podařilo se nám stabilizovat prodej základních potravin – pekárna Racek z Přerova,
dále se vypořádat s personálními a organizačními problémy v MŠ. Do funkce předsedkyně TJ
Sokol Krčmaň, spolek byla na listopadové valné hromadě zvolena Mgr. Světlana Komárek.
Velkou oporou při pořádání veřejných kulturních akcí byl Spolek přátel obce se skupinou W&S
Band neboli skupina 23.55 hod. „Za pět minut dvanáct“. Přínosem pro občany je také provoz
Bistra U kostela a prodejna „Barf“ s točenou zmrzlinou během léta, večerním posezením
a prodejem svařeného vína či punče v zimním období.
K negativním projevům v obci patří péče o psy, úklid jejich exkrementů, volné pobíhání
zvláště bojových plemen, která přinášejí nám všem strach a obavy, co provedou. Každý majitel
by měl o ně řádně pečovat na svých pozemcích, nikoliv je nechat volně pobíhat po obci
či polích, kde honí zvěř. Jen v letošním roce byli odchyceni 2 psi, které bylo nutné odvézt
do psího útulku a obec byla nucena měsíčně platit 4-5 tisíc Kč. V závěru roku se na našem
katastru objevily také volně pobíhající ovce. Ovšem k nejzávažnějším problémům v obci je
vypouštění kejdy, olejů a jiných látek do splaškové kanalizace, čímž byly biologické bakterie
usmrceny a opravy ČOV nás doposud stály 250 000,-Kč. Další nepříjemnosti byly s krádežemi
některých prvků zabudovaného přírodního fitness centra. Velké mezery stále máme při
odevzdávání druhotných surovin a jejich ukládání do kontejnerů. Umíme sice třídit, ale jsme
pohodlní a již nechceme objem odevzdaných komponentů zmenšit, hlavně se to týká plastů.
Biologický odpad patří do kompostérů, které jednak má každá domácnost, větší je možno
slušně uložit do veřejných kompostérů, a to se zásluhou některých jedinců neděje. Blíží se
konec roku a řada občanů doposud nemá uhrazeny obecní poplatky, proto se budou divit,
když obdrží exekuční výměry. Stále opakujícím problémem je nevhodné parkování na obecních
pozemcích, kde někteří občané i přes prosby a domluvy stále brání v průjezdu nejen svým
sousedům, ale také jednotkám IZS, což nás postupně vede k zamyšlení se nad vydáním obecně
závazné vyhlášky k parkování na veřejných pozemcích a zpoplatnění parkování na těchto
pozemcích.
V současné době probíhá již zmíněná „Rekonstrukce chodníků v obci Krčmaň - pravá
část ve směru Olomouc - Přerov, I. úsek“ v blízkosti silnice I. třídy, která přináší řadu obtíží.
Vzhledem k tomu, že v rámci této rekonstrukce probíhá řada přeložek inženýrských sítí
– plynovod, elektřiny, telekomunikace, vodovod apod., je současná stavba nevábná a velmi
nebezpečná pro přecházení občanů. Do konce tohoto roku bude dokončen chodník
po stávající přechod, upravena zbývající část chodníku k autobusové zastávce od Olomouce
a nastane dvouměsíční technologická přestávka. Stavba bude opět zahájena začátkem měsíce
března roku 2020 a nový autobusový záliv, čekárna autobusové zastávky, světelné signalizační
zabezpečení (semafor) a zbývající části chodníků by měly být dokončeny k 30. červnu 2020.
Věřím, že do roku 2020 vstoupíme s optimismem a dobrými nápady a přeji vám, všem
krčmaňským občanům, příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
v roce 2020.
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň

Jaké jsou hlavní úkoly zastupitelů obce Krčmaň pro nejbližší období roku 2020?
Investiční akce pro rok 2020 s žádostmi o finanční dotaci
 Rekonstrukce chodníků v obci Krčmaň - pravá část ve směru Olomouc - Přerov, I. úsek
(SFDI)
 Cyklostezka Majetín - Krčmaň (SFDI)
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Změna č. 1 Územního plánu Krčmaň (POV)

Drobné opravy a dílčí rekonstrukce z rozpočtu obce pro rok 2020
 Opravy v budově MŠ v 1. poschodí: výmalba prostor objektu – chodby, třídy, ředitelna,
výměna svítidel na chodbě a dále dle hygienických požadavků rekonstrukce sociálního
zařízení
 Výměna střešní krytiny, podbití stropu a opravy zdiva skladu obce (dříve uhelna ZŠ)
 Oprava schodů a vydláždění části chodníku u kostela sv. Floriána
+ Splátky dlouhodobého úvěru ve výši 1 700 000,-Kč

Z obecní kroniky
Doplňující zápisy za období 1976-1990.
Za 14 roků nesamostatnosti obce Krčmaň, tedy za léta 1976-1990, kdy obec byla
sloučena (integrována) spolu s dalšími jako Vsisko a Čechovice do střediskové obce Velký
Týnec. Tento autentický zápis bude popisovat akce a události týkající se obce Krčmaň.
Počátkem roku 1992 jsem byl pověřen obecním Zastupitelstvem obce Krčmaň doplnit
Kroniku chybějícími událostmi za tato léta. Já, Procházka Bohumil, narozen 3. 2. 1928
v Krčmani, ženatý, manželka Růžena roz. Navrátilová. Máme 2 děti - dcera Dagmar provdaná
Koláčková a syn Bohumil. Vyučil jsem se kovorytcem, toto povolání jsem vykonával až do
důchodu v roce 1988. 28 roků jsem byl vedoucím provozovny rytectví v Olomouci. Tohoto
úkolu se ujímám ve věku 62 let.
Koncem roku 1975 a pak v r. 1976 dochází k tlaku na malé obce, aby se sloučily
do větších celků. Tento tlak byl veden stranickými orgány (KSČ) a poté Okresním národním
výborem. Tomuto tlaku bylo podřízeno i několik obcí v okrese Olomouc. Nás se pak týká to,
že Krčmaň, Čechovice a Vsisko jsou po tímto nahrazeny integrovány (sloučeny) pod jeden
Národní výbor (MNV) Velký Týnec. V těchto sloučených obcích zanikají národní výbory a jsou
vytvářeny jen Občanské výbory, bez jakékoliv pravomoci. Toto se projevilo po krátkém čase.
Tyto malé obce jsou odsouzeny k zániku, není povoleno stavět domy, ale nepovolují
se ani opravy většího charakteru. A tak se stává, že občané odchází a staví si rodinné domky
ve střediskových obcích. Několik jich odchází do bytů v Olomouci. Tato neuvážená politika má
za následek úbytek obyvatel.
Zapsáno z „Paměti obce Krčmaň“, obecní kronika od roku 1880

Podpora provozu prodejny smíšeného zboží v rámci dotace z POV OK
Obec Krčmaň počátkem roku 2019 podala žádost o finanční
podporu v DT 5 – Podpora venkovských prodejen v rámci POV
Olomouckého kraje, v měsíci dubnu nám byla tato dotace
schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje a následně
nám požadovaná částka byla poskytnuta na účet obce.
Účelem tohoto vyhlášeného dotačního titulu je podpora malých obcí na částečné krytí
jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenných prodejen s cílem podpořit
zachování dostupnosti služeb v obcích v Olomouckém kraji, což v našem případě znamená
zachování provozu naší prodejny smíšeného zboží, kterou od počátku tohoto roku provozuje
Pekárna Racek z Přerova.
Poskytovatel (Olomoucký kraj) se zavázal poskytnout příjemci (obci Krčmaň) příspěvek
v maximální výši 100 000,- Kč. Tento finanční příspěvek bude využitý na dofinancování ztrát
na mzdy zaměstnanců a provozní náklady spojené s chodem prodejny. Jelikož se obec musí
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dle pravidel dotačního programu podílet minimálně 50 % z celkových nákladů, z vlastního
rozpočtu tedy musí zaplatit částku alespoň 100 000,-Kč.
Ing. Mgr. Eva Sztwioroková, předsedkyně výboru pro rozvoj obce

Slovo senátora MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D. – na své kořeny nezapomínám
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi vás oslovit v pohodlí vašich domovů prostřednictvím obecního zpravodaje s krátkým
zhodnocením a takříkajíc „předloženými účty“ v polovině mého šestiletého působení ve funkci
senátora Parlamentu ČR.
Mnozí mne znají jako primáře Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci,
kde společně s kolegy zachraňujeme předčasně narozené děti a dáváme jim šanci do života.
Třicetiletá profesní náplň určuje i mé aktivity a působení v horní komoře. Věnuji se zdravotním
a sociálním tématům, jimž rozumím a v praxi se s nimi setkávám. Rok vykonávám funkci předsedy
Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, což mi umožňuje blíže nahlédnout do palčivých témat,
ale zároveň mě zavazuje k většímu působení v Praze. Pořádám semináře, debaty a veřejná slyšení
zejména v oblasti paliativní péče, porodnictví či práv dětí a nedostatku mediků. Pozitivně
hodnotím zvýšení příspěvku na péči doma ve 3. a 4. stupni závislosti o 4000, resp. 6000 korun,
který jsme s kolegy prosadili. Podal jsem návrhy ke změně zákona pro vyšší důchod maminkám,
rozšíření seznamu hrazených terapeutických metod pro děti s autismem, usnadnění systému
poukazů v hmotné nouzi osobám s dietami či zprůhlednění systému dodávek léků. Mám před
sebou ještě tři roky práce. Spoustu plánů a cílů posunout věci správným směrem.
Ani v Senátu však nezapomínám na své hanácké kořeny a domov. K 100. výročí republiky
jsem v horní komoře přivítal více než 50 krojovaných Hanáků a u té příležitosti spolu s Broňou
Millou a Jarkou Vitoslavskou připravil výstavu hanáckého lidového oděvu. Pozvání zazpívat
a zahrát ve Valdštejnské zahradě přijaly mužský sbor Rovina a dechová kapela Věrovanka. Během
čtyř výstav jsem představil fotografie Jindřicha Štreita, Svatopluka Klesnila, Barbory Skopalíkové
či spolku Člověk a víra. Nyní plánuji expozici k výročím Moravského divadla a Moravské filharmonie
Olomouc. Podařilo se získat ocenění Stříbrnou medailí Senátu pro Josefa Jařaba a Leopolda
Pospíšila. Velkou radost mi dělají početné výpravy místních škol, spolků či skautů. Pokud to
pracovní náplň dne dovolí, snažím se jim instituci osobně ukázat a přiblížit jim práci senátora.
Vážím si důvěry v regionu, kterou mi projevujete tím, že se na mne obracíte s problémy
či pozváním na důležité události v životě vaší obce. Někteří z vás mě potkali a oslovili na oslavách
20. výročí mikroregionu, plesech nebo akci Království hraje, zpívá a tančí. Pravidelně se setkávám
se starosty na osobních i společných jednáních mikroregionů Bystřička a Království, které
podporuji také finančně. Mluvíme spolu nejen o přetrvávajících problémech, ale také o úspěších
a radostech, když se jim podaří pro občany zařídit dobrou věc. Řada obcí mne oslovila s prosbou
o spolupráci a já si velmi cením možnosti být vám jako senátor nápomocen.
Nabízí se otázka, zda udržím vysokou kvalitu práce při sloučení obou povolání. Práce
v nemocnici mě však nechává stát nohama na zemi, vnímám názory kolegů i rodičů našich dětí.
Dává mi nezávislost volby a svobodného jednání dle nejlepšího svědomí. Děkuji za spolupráci
v obcích, důvěru a podporu v tomto mém poslání. Neberu to jako samozřejmost a mnoho to
pro mne znamená. Je mi velkou ctí reprezentovat náš region, a to s veškerým nasazením
a pokorou.
S přáním všeho dobrého, radosti a klidu v době adventní a vánoční
Lumír Kantor, senátor
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Obr. 1 a 2: Pracovní povinnosti při výkonu funkce senátora.

Obr. 3: Hanáci v Senátu ČR.

Obr. 4: Věrovanka ve Valdštejnské zahradě.
Zdroj: Veškeré fotografie poskytl senátor MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
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Fotbalisté přezimují na prvním místě tabulky
Máme za sebou první polovinu sezóny a pohled na tabulku nemůže být lepší – 3. B ligu
olomouckého malého fotbalu vedeme se ziskem 20 bodů s jednobodovým náskokem před
druhým Atleticem Bystrovany. Ze 13 zápasů jsme vyhráli 10krát, prohráli jsme jen ve třech
případech. Díky několika vysokým vítězstvím jsme po podzimní části také nejlépe skórujícím
týmem (73 branek, druhé nejlepší mužstvo v této statistice má 70).
Výsledky a umístění jsou nad očekávání dobré, protože v několika zápasech jsme měli problém
s tím, abychom se sešli v hojnějším počtu. Navzdory tomu se nám povedlo většinu utkání
zdárně zvládnout. Poděkování proto míří za těmi, kteří na zápasy chodí pravidelně, speciálně
pak brankáři Janu Koutnému, který už dva a půl roku nechyběl ani v jednom utkání.
Mužstvo jsme ale v průběhu sezony raději znovu posílili. Trochu nás mrzí, že stále ubývá
místních hráčů, ale nebýt „přespolních“, fotbal by v Krčmani už nebyl, za což jim patří dík.
Jedním z nich je i Daniel Kaláb z Majetína, který s 21 brankami vede po podzimu týmovou
tabulku střelců.
Další velké poděkování patří Zdeňku Coufalovi a Tomáši Kelnarovi, kteří se od přerušení
provozu hospody v budově obecního úřadu obětavě starají o občerstvení na našich domácích
zápasech. Děkujeme také těm, kteří nás pravidelně chodí podporovat a rádi si přijdou dát něco
dobrého k jídlu či pití.
Tímto bych všechny rád pozval nejen na naše domácí zápasy v jarní části sezony, ale předně
na fotbalový ples, který se pod záštitou TJ Sokol Krčmaň, spolek bude konat v krčmaňské
sokolovně – jako již tradičně – druhou únorovou sobotu, která tentokrát vychází na 8. února
2020. K tanci a poslechu bude hrát skupina No Signal, těšit se můžete rovněž na vystoupení
taneční skupiny Rytmus, bohatou tombolu a občerstvení. Na všechny příchozí se budeme
těšit!

Výsledky zápasů:
1. kolo: BSK Mlýn – FK Krčmaň 97 8:2
2. kolo: FK Krčmaň 97 – Barbar 9:3
3. kolo: Topmon Bukovany – FK Krčmaň 97 2:3
4. kolo: FK Krčmaň 97 – Hurikán VB 2:5
5. kolo: SK Kopeček – FK Krčmaň 97 1:7
6. kolo: Dynamo Bystrovany – FK Krčmaň 97 7:3
7. kolo: FK Krčmaň 97 – Draci 13:4
8. kolo: Mlha team – FK Krčmaň 2:8
9. kolo: FK Krčmaň 97 – Rotor LBT 3:0 (kontumace)
10. kolo: Atletico Bystrovany – FK Krčmaň 97 2:3
11. kolo: FK Krčmaň 97 – Bulldog Pňovice 8:4
12. kolo: AC Karasov – FK Krčmaň 97 5:6
13. kolo: FK Krčmaň 97 – MK Dl. Loučka 6:0

Bc. David Jahoda, vedoucí FK Krčmaň 97
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Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst
Zastupitelstvo obce Krčmaň schválilo Usnesením č. 07/2019 dne 30. října 2019 následující ceník s
platností ode dne 1. 11. 2019:

Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst provozovatele
veřejného pohřebiště v obci Krčmaň
Cena za nájem hrobového místa sestává z nájemného z pozemku a z ceny služeb.
1. Cena za nájem z pozemku – hrobového místa na pohřebišti
Tato cena je regulovaná Výměrem MF ČR č. 01/2019 ze dne 28. listopadu 2018, kterým
se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Maximální roční nájemné z pozemků
na hřbitovech v obcích s počtem do 25 tis. obyvatel je 22,- Kč/m²/rok. Tato cena zahrnuje
mj. administrativní náklady spojené s nájmem hrobového místa.
Cena za nájem pozemku stanovená Zastupitelstvem obce Krčmaň: 10,- Kč/m²/rok.
2. Cena za služby spojené s nájmem místa na pohřebišti související s náklady za hrobové
místo pro uložení rakve se zemřelým, za urnové místo pro uložení zpopelněných ostatků
zemřelých, za místo pro hrobku.
Cena za služby spojené s nájmem místa na pohřebišti stanovená Zastupitelstvem obce
Krčmaň:
20,- Kč/m²/rok.
Cena služeb se rozumí včetně DPH. Cena neobsahuje zisk pro pronajímatele.
Cena zahrnuje část nákladů na služby, které jsou dle zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů, nutné k zajištění řádného běžného provozu celého
pohřebiště (zejména likvidace odpadů, elektrická energie, údržba osvětlení, zeleně, oplocení, úklid
spadaného listí, údržba a sečení zelených ploch, likvidace nežádoucí vegetace, opravy a údržba
vybavení pohřebiště, provoz správy pohřebiště a vedení evidence). Pro určení konkrétní ceny
za služby spojené s nájmem místa na pohřebišti bylo počítáno pouze s náklady na vodné a údržbu
a sečení zelených ploch na pohřebišti, a to ze skutečných nákladů za předchozí rok.
Vysvětlivky:
a) Cena se počítá ze skutečné výměry hrobového místa, uvedené ve smlouvě, výměra míst
se zaokrouhluje s přesností na jedno desetinné místo.
b) Při pronájmu hrobového místa na dobu jinou než je určena tlecí doba se cena nájmu i služeb
souvisejících stanoví poměrnou částkou, platby za pronájem lze hradit za 5, 10, 15 a 20 let.
c) Doba nájmu míst pro uložení rakví s lidskými pozůstatky nemůže být kratší, než je určena doba
tlecí, tj. 20 let.
d) Do plochy hrobového místa se započítává i prostor, na kterém je zřízeno hrobové zařízení
(včetně hrobky), případně jiných úprav provedených a užívaných toliko nájemcem se souhlasem
provozovatele pohřebiště. Do plochy nájmu se nezapočítávají uličky mezi hrobovými místy, které
slouží i pro ostatní veřejnost.
e) Má-li být před uplynutím sjednané doby nájmu pohřbena do téhož hrobu nebo hrobky další
rakev s lidskými pozůstatky, musí se nájem a služby spojené k hrobovému místu sjednat a uhradit
do konce tlecího období nově pohřbívaných lidských pozůstatků. Rozhodující je vždy cena ke dni
sjednání smlouvy.
Uvedené ceny jsou stanoveny dle podmínek provozování pohřebiště v obci Krčmaň, Řádu
veřejného pohřebiště Krčmaň a platných zákonů.
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Nové jízdní řády autobusů od 15. prosince 2019
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Termíny svozu odpadů v obci Krčmaň v roce 2020

! Víte že?
Zastupitelstvo obce Krčmaň schválilo a projednalo ve IV. čtvrtletí 2020 následující:
a) Pravidla rozpočtového provizoria obce na 1. čtvrtletí 2020 ve výši P a V 2 333 000,- Kč.
b) Vlastní rozpočtové opatření č. 8 na částku 398 368,- Kč.
c) Stanovení výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500,-Kč na jednoho občana
pro rok 2020 a je splatný ve dvou možných splátkách, a to k 31. březnu a k 31. říjnu 2020
s možností zaplatit i jednorázově.
d) Smlouvu o zimní údržbě místních komunikací mezi obcí Krčmaň a panem Jiřím Jemelkou.
e) Inventární komisi obce ve složení předseda Ladislav Domes, Helena Petrová, Zdeněk
Coufal, Ing. František Římský, Jarmila Vymětalíková ke zpracování Závěrečné zprávy
o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2019.
f) Finanční rozpočtový výhled obce Krčmaň na roky 2020-2024.
g) Oddálení konečného rozhodnutí ZOK k termínu 26. 2. 2020 k žádosti rodičů o prázdninový
provoz MŠ Krčmaň v měsíci červenci 2020. Důvodem je skutečný rozsah a finanční částka
připravovaných stavebních oprav v budově MŠ.
h) Nájemné obci Krčmaň od firmy Moravská vodárenská, a.s. Olomouc za provozování
veřejného vodovodu v obci bude činit ve výši 20 000,-Kč za rok 2019.
i) Směrnice k provádění inventarizace majetku závazků obce Krčmaň – plán inventarizace
za rok 2019.
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)
r)
s)
t)

Odpisový plán obce Krčmaň na rok 2019 – rovnoměrný odpis.
Platební výměry za rok 2019 za místní poplatky TKO, stočné a za psa.
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na rok 2020 ve výši 1 890 000,-Kč.
Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst provozovatele veřejného
pohřebiště v obci Krčmaň v částce 30,- Kč/m² na období 2019-2023. Více viz Ceník (str. 7).
Odvoz popelnic bude v I. čtvrtletí 2020 dle přiložené tabulky svozu odpadů.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje na rok 2020 ve výši 70 350,- Kč.
Časový nástin veřejných zasedání Zastupitelstva obce Krčmaň v roce 2020. Všechna
zasedání ZO proběhnou na Obecním úřadě Krčmaň v zasedací místnosti vždy ve středu 26. února 2020 - 17.30 hod. 29. dubna 2020 - 19.00 hod. 24. června 2020 - 19.00 hod.
26. srpna 2020 - 19.00 hod. 21. října 2020 - 17.30 hod. 16. prosince 2020 - 17.30 hod.
Současně proběhnou informační schůzky členů zastupitelstva s občany v pátek 3. dubna
a 13. listopadu 2020 vždy od 18.00 hod. v budově MŠ.
Živý betlém krčmaňský se uskuteční před kostelem sv. Floriána v pondělí 23. 12. 2019
od 18.00 hod.
Koledování u jesliček v místním kostele sv. Floriána proběhne ve čtvrtek 26. prosince
2019 od 17.00 hod.
Vánoční turnaj ve volejbale pro veřejnost se koná v pátek 27. 12. 2019 od 17.30 hod.
Hlavní kulturní a společenské akce obce Krčmaň pro rok 2020:

Středa 1. 1. 2020 Novoroční výšlap do Chlumu - sraz ve 13.00 hod. (Bistro U kostela)
Sobota 4. 1. 2020 Tříkrálová sbírka, Krčmaň (Farnost V. Týnec – Krčmaň)
Sobota 1. 2. 2020 Jednodenní lyžařský zájezd do Beskyd, příp. Jeseníků (TJ)
Sobota 8. 2. 2020 Fotbalový ples (FK 1997)
Sobota 22. 2. 2020 Dětský karneval v sokolovně Krčmaň
Sobota 21. 3. 2020 Vynášení Morany (Bistro U kostela)
Čtvrtek 30. 4. 2020 Rej čarodějnic + stavění májky
Pátek, sobota 8. a 9. května 2020 Hodové oslavy obce + traktor cup 2020
Sobota 20. 6. 2020 Svatojánský podvečer
Sobota 27. 6. 2020 Cykloturistika po okolí MK (TJ)
Pátek, sobota 21. a 22. 8. 2020 Retro „Pekla 2020“ - pobyt rodičů s dětmi pod stany
Sobota 19. 9. 2020 Sportovní den obce + létající draci
Středa 30. 9. 2020 Den seniorů v Krčmani
Sobota 3.10. 2020 K3 – běh přes tři vrcholy (Větřák, Stráž, Chlum)
Pátek 23.10. 2020 Lampiónový průvod ke vzniku Československého samostatného státu
Sobota 21.11. 2020 Turnaj ve florbale
Pátek 4. 12. 2020 Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem
Sobota 12.12. 2020 Vítání občánků
Středa 23.12. 2020 Živý vánoční Betlém
Sobota 26.12. 2020 Koledování u jesliček
Pondělí 28.12. 2020 Vánoční turnaj ve volejbale

Hasiči Olomouckého kraje radí, jak se vyvarovat požáru o vánočních svátcích
Máme za sebou již třetí adventní neděli, tedy dobu, kdy jsme na adventním věnci zapálili třetí
adventní svíčku a kromě čtvrté, poslední na věnci, jich během svátků určitě ještě několik
zapálíme, abychom ovoněli a zpříjemnili naše domovy.
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Než tak učiníme, měli bychom si uvědomit všechna rizika, která jsou s používáním otevřeného
ohně doma spojená. Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály.
Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, která snadno hoří.
Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné
materiální škody. Abychom si užili vánoční svátky bez požáru, dodržujte tato základní
protipožární bezpečnostní pravidla.

Krčmaňský zpravodaj:
Složení redakční rady:
Poznámka redakce:
Registrační značka:
Obec Krčmaň:
Datum:

Periodický tisk samosprávného celku
Mgr. Zdeněk Jančo, Helena Petrová, Ing. Mgr. Eva Sztwioroková
Uveřejněná stanoviska – příspěvky, nemusejí být totožné se stanovisky redakční rady
MK ČR E 12526
Kokorská 163, PSČ 779 00; mail: obec@krcman.cz; tel. 585 393 018; IČO: 00575640
20. prosince 2019
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