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Přeje obecní zastupitelstvo Krčmaň
1. listopadu 2006 se konalo veřejné Ustavující zasedání zastupitelstva obce Krčmaň.
Noví členové zastupitelstva obce Krčmaň si zvolili starostu obce, jimž se stal pan Mgr.
Zdeněk Jančo a zástupcem starosty pan Ing. Pavel Krkoška. Obecní zastupitelstvo dále
ustanovilo následující výbory zastupitelstva a jejich předsedy:
- finanční výbor a slečnu Ing. Šárku Dočkalovou.
- kontrolní výbor a pana Zdeňka Jurečky.
- výbor pro životní prostředí, vnitřní problematiku obce a medializaci a pana Petra Koblihu.
- výbor pro školství, mládež, tělovýchovu a kulturu a pana.Zdeňka Coufala.
- výbor pro rozvoj obce a pana Ladislava Domese.
- výbor zdravotní a sociální a slečnu Ing. Šárku Dočkalovou.
+ komisi stavební s pověřením starosty, s výkonnou funkcí a pana Ladislava Domese

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám poděkoval jménem všech členů obecního zastupitelstva za
důvěru, kterou jste nám dali v komunálních volbách 2006. Současně děkuji paní Marii
Gowinové, předsedkyni sociálního a zdravotního výboru, panu Rostislavu Friedrichovi,
předsedovi kontrolního výboru, kteří v náročných funkcích zastupitelů obce Krčmaň úspěšně
pracovali 3 volební období tj. od roku 1995. Překvapením je nezvolení pana Jiřího Koláčka,
dlouhodobého místostarosty, do zastupitelstva obce. Svým přímočarým přístupem,
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spolehlivostí pro dobrou věc obce byl a jistě i zůstane oporou při zpestření sportovní činnosti
v obci, praktické výpomoci pro školu a při řešení náročných obecních záležitostí. Současně
děkuji dalším 19 kandidátům obecních voleb, kteří se nebáli dát svou kůži na trh a nebyli
zvoleni. Věřím, že převážná většina z nich bude vypomáhat při práci v jednotlivých výborech
zastupitelstva obce.
Staronoví členové obecního zastupitelstva dobře vědí, že práce s lidmi je velmi náročná a
pokud chceme mít dobré výsledky, je nutné zapojení všech členů jednotlivých výborů tak, aby
byla vzájemná spokojenost a pracovní nasazení bylo rovnoměrně rozloženo mezi všechny
dobrovolné funkcionáře – zastupitele obce. S problémy občanů je třeba se přímo obracet na
konkrétní předsedy výborů zastupitelstva obce, kteří mají k tomu i své kompetence.
Program obce Krčmaň na nejbližší období tj. 2007 - 2013 zahrnuje spoustu úkolů se
kterými bychom se měli řádně vypořádat. Co nás tedy čeká? Přestože obec v posledních
letech udělala velký kus práce v oblasti technické infrastruktury – vybudovala veřejný
vodovod, provedla plošnou plynofikaci, spolupodílela se na telefonní kabelizaci a zavedení
bezdrátového připojení k internetu, stále se potýká s nedokončenou dešťovou kanalizací,
vůbec s vybudováním splaškové kanalizace a čističky odpadních vod, rekonstrukcí veřejného
osvětlení, instalaci nového transformátoru s kabelizací elektrické sítě v budoucí zástavbové
části obce v ulici Pod sokolovnou.
V dopravním systému obce je největším problémem velmi hustý provoz na silnici I. třídy
I/55 spojující města Olomouc a Přerov. Záměrem obce je prosadit v co nejkratším termínu
vybudování západního obchvatu obce, který by eliminoval negativní vlivy průjezdnosti. Dále
je potřeba se zaměřit na rekonstrukci stávajících místních komunikací a to je zejména od
brány ZŠ až po zemědělskou farmu Agry Velký Týnec. Současně bude nutné rekonstruovat
obě záhumenní cesty, výjezdní cesty na Stráž, do Končin, k Větřáku, na Chrást, ke Království
a podél potoka Loučka.
V úpravě veřejných prostor obce bude nutné vypracovat komplexní úpravu návsi po
vybudování inženýrských sítí (zeleň, chodníky, komunikace, osvětlení, lavičky) na základě
jednotné koncepce zpracovaného návrhu. Jedná se o vybudování chybějících chodníků a
oprava stávajících, vybudování cyklistické stezky (Krčmaň – Velký Týnec). Bude nutné
doplnit zeleň kolem hřbitova II. část (náhrada stávajících stromů, které jsou ve velmi špatném
stavu – narušují zdivo hřbitovní zídky, jejich větve ohrožují soukromé pomníky zvláště
v době vichřic). Koncepčně bude nutné řešit zeleň na Návsi, parkovou úpravu s posezením u
pomníku obětem II. světové války s výsadbou domácích druhů dřevin a květin.
V obnově vodních ploch a vodotečí se zaměříme na vybudování suchého poldru –
ochranou před přívalovými dešti v Končinách, dokončení úpravy víceúčelové nádrže na sever
od obce s výsadbou zeleně, dodržení plánu rekultivace téměř 25 ha vodní plochy Zemníku
Krčmaň firmou Zepiko Brno. Dbát na pravidelné úpravy břehů a vyčištění toku Loučka.
V oblasti občanské vybavenosti, cestovního ruchu, obchodu a služeb. K 30. listopadu
2006 byly v obci uzavřeny dva soukromé obchody smíšeného zboží. Výtěžek z prodeje je
vzhledem k blízkosti supermarketů a dalších nákupních center značně problematický, přesto
jsme nemohli ponechat občany bez možnosti nákupu základních potravin. A podařilo se nám
během měsíce zprovoznit obecní prostory k pronajmutí skromné prodejny smíšeného zboží.
Dosavadní spokojenost občanů i prodejce jsou dobrým příslibem. Ještě v roce 2007
vybudujeme v obecní budově služeb větší prostory k zachování prodeje nejen základních
potravin, ale i dalšího smíšeného zboží s patřičným zázemím. Hlavní hostinec v obci byl
zrušen, bistro v soukromém domě je nedostačující a tak po mnoha stížnostech byl vybudován
členy a příznivci FK 1997 Sport–bar, který naplňuje všechny podmínky moderního
restauračního zařízení. Jeho provoz bude zahájen počátkem r. 2007. Rádi bychom přivítali
soukromé služby, obchůdky, podnikatelské aktivity, které by od obce nejen braly, ale i obci
něčím přispěly.
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V rámci tělovýchovy bude nutné modernizovat obě plochy hřišť (víceúčelové hřiště TJ,
hřiště na malou kopanou FK) měkčím povrchem, zabezpečit pro návštěvníky venkovní
posezení s občerstvením, dobudováním sociálního zařízení a oplocení ploch s výsadbou
zeleně. Současně bude nutné odkoupit a tím i rozšířit plochu naproti OÚ k vybudování
parkoviště, případně druhé travnaté plochy na kopanou. Současně předpokládáme u
víceúčelového hřiště instalaci večerního osvětlení a v místní sokolovně, jediném kulturním a
společenském sálu, předpokládáme výměnu oken a náhradu ploché střechy nad přístavkem
střechou sklonitou.
V oblasti osvětové, kulturní společenské činnosti bude i nadále obec podporovat dobře
fungující zájmové organizace a spolky, vydávání čtvrtletního Zpravodaje, obecní knihovnu
s veřejným internetem, ZŠ s MŠ, vedení obecní kroniky, pořizování fotodokumentací
zachycující vývoj a život v obci, pořádání tradičních obecních hodových oslav, akcí pro děti a
jiných velkých akcí.
V oblasti bydlení, vzhledem k blízké vzdálenosti do krajského města Olomouce, města
Přerov a Prostějov, je v současné době zájem o výstavbu nových rodinných domů či
rekonstrukcí stávajících. Budeme tedy podporovat snahu občanů o obnovení tradiční formy
zástavby, obnovu fasád dle původního členění a barevného řešení. U výstavby nových
rodinných domů přikročíme k výměně či k odkupu pozemků, jež se nacházejí v zástavbové
oblasti územního plán u obce, dobudujeme zde technickou infrastrukturu. Uvažuje se také o
realizaci obecního bytu v prostorách nynějšího OÚ, případně bytů v obecním domě služeb.
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň

!Víte že?
Obecní zastupitelstvo schválilo a projednalo ve IV. čtvrtletí 2006 následující:
a) Rozpočtové provizorium obce na 1. čtvrtletí 2007 ve výši 870.000,- Kč.
b) Místní poplatek ve výši 450,- Kč na jednoho občana za provoz systému
shromažďování sběru, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2007. Tento poplatek je splatný ve dvou možných splátkách a to k 31.
březnu a k 31. říjnu 2007 s možností zaplatit i jednorázově. Konkrétně čísla za odpady
v roce 2006: TKO – 157.395,60 Kč; plasty – 24.684,40 Kč; hřbitovní odpad –
19.637,10,-Kč; nebezpečný odpad – 50.052,-Kč. Dohromady jsme za odpady zaplatili
251.769,10 Kč. Přičemž jsme zpětně dostali od EKO-KOM za třídění plastů a skla
částku 36.919,- Kč. Skutečné náklady činily 214.850,10 Kč a byly rozúčtovány takto:
214 850,10 Kč/459 poplatníků = 468,-Kč/poplatníka. Viz Obecně závazná vyhláška
obce Krčmaň č.1/2006.
c) Prodloužení Smlouvy mezi obcí Krčmaň a FK Krčmaň 97 o pronájmu prostor
hasičské zbrojnice do doby zkolaudování Sport baru s finančním vyrovnáním spotřeby
elektrické energie a vodného za rok 2006 k 31.3. 2007.
d) Inventární komisi obce ve složení předseda Ing. Pavel Krkoška, Helena Petrová,
Zdeněk Coufal, Ing. Šárka Dočkalová. Ladislav Domes a Jiří Kopp ke zpracování
závěrečné zprávy o inventarizaci majetku obce k 31.12. 2006.
e) Uzavření Smlouvy mezi obci Krčmaň, soukromým zemědělcem panem Františkem
Jemelkou o zimní údržbě hlavního tahu místní komunikace za úplatu.
f) Rozpočtový výhled obce pro období 2006 – 2008.
g) Odvoz popelnic bude v I. čtvrtletí 2007 následující: vždy ve čtvrtek a to - 11. a 25.
ledna, 8. a 22. února, 8. a 22. března, 5. a 19. dubna 2007.
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h) Časový nástin zasedání členů obecního zastupitelstva obce Krčmaň v roce 2007
s možností přístupu veřejnosti a jejich připomínek. Všechna zasedání ZO proběhnou
na Obecním úřadě Krčmaň v zasedací místnosti vždy ve středu 28. února 2007 - 17.30 hod.
25. dubna 2007
- 19.00 hod.
29. srpna 2007
- 19.00 hod.
27. června 2007 - 19.00 hod.
31. října 2007 - 17.30 hod.
12. prosince 2007
- 17.00 hod.
Současně proběhnou dvě informační schůzky obecního zastupitelstva s občany
v místní sokolovně v pátek 23. března a v pátek 26. října 2007 vždy od 18.00 hod.
ch) Smlouvu o pronájmu obecních nebytových prostor v objektu Krčmaň, Náves 40 –
Obecní dům služeb s firmou Oldřich Liška – Rosnička za účelem dočasného prodeje
Smíšeného zboží – základních potravin.
i) Finanční příspěvek obce do mikroregionu Království za jednoho občana ve výši 25,Kč na rok 2007.
Složení jednotlivých výborů zastupitelstva obce Krčmaň:
- finanční výbor s předsedkyní slečnou Ing. Šárkou Dočkalovou,
členové – DiS. Lenka Dočkalová, Ing. Miroslav Suchánek, Ing. Jaroslava Kudelová;
- kontrolní výbor s předsedou panem Zdeňkem Jurečkou,
členové – Mgr. Václav Strejček, Robert Stanislav, Jiří Friedrich
- výbor pro životní prostředí, vnitřní problematiku obce a medializaci s předsedou panem
Petrem Koblihou, členové – Kristýna Friedrichová, Robert Stanislav, Ing. Miroslav Suchánek;
- výbor pro školství, mládež, tělovýchovu a kulturu s předsedou panem.Zdeňkem Coufalem,
členové – Michal Prchlík, Jiří Kopp, Eva Sztwioroková, Lumír Friedrich;
- výbor pro rozvoj obce s předsedou panem Ladislavem Domesem,
členové – Jiří Koláček, Vendula Koblihová, František Vymětalík, Jan Motáň ml.;
- výbor zdravotní a sociální s předsedkyní slečnou Ing. Šárkou Dočkalovou,
členové – Mgr. Petra Vávrová, Marie Budovcová, Mgr. Lenka Mašková, Hana Komárková;
+ komisi stavební s předsedou panem Ladislavem Domesem,
členové – František Stanislav, Jiří Koláček, Pavel Chytil, Michal Zoň.
Kalendář společensko – kulturních a sportovních akcí v I. čtvrtletí r. 2007
10.1. 2007 Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ – zdravotní přednáška
13.1. 2007 Zájezd na hory – Beskydy = Pustevny, odjezd v 7.00 hod.
20.1. 2007 Společenský ples TJ Sokol Krčmaň – od 20.00 hod.
26.1. 2007 Regionální liga žákyň a nejmladšího žactva ve stolním tenise – od 15.30 hod.
27.1. 2007 Regionální liga mladšího a staršího žactva ve stolním tenise – od 8.30 hod.
03.2. 2007 Společenský ples fotbalistů od 20.00 hod.
07.2. 2007 Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ
09.2. 2007 Regionální liga žákyň a nejmladšího žactva ve stolním tenisu – od 15.30 hod.
10.2. 2007 Zájezd na hory – Hostýnské vrchy = Troják, odjezd v 7.30 hod.
07.3. 2007 Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ – sociální přednáška
10.3. 2007 Dětský maškarní karneval (ZŠ + rodiče)
23.3. 2007 Regionální liga žákyň a nejmlad. žactva ve stolním tenise od 15.30 hod.-TOP 10
24.3. 2007 Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu od 10.30 hod. do 11.30 hod.
04.4. 2007 Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ – Velikonoce
07.4. 2007 TOP 10 = Krajský bodovací turnaj žákyň, dorostenek ve stol. tenise – od 8.30 hod.
23.3. – 9.4. 2007 Pozvání ke Strejčkovu lomu a k Bílým hlínám na koniklec velkokvětý
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň
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Pozvánka

TIPY na vánoční a povánoční pohodu či aktivní sport
v obci KRČMAŇ – prosinec 2006
Pozvání

pro aktivní sportovce

Tradiční „Vánoční turnaj ve volejbale pro příchozí“ se koná ve středu
27.12. 2006 od 16.30 hod. v místní sokolovně.

P o zvá n í

na sledování nejlepších mladých hráčů a hráček stolního tenisu u
příležitosti „XXX. roč. Vánočního turnaje mládeže ve stolním tenisu“, jehož se zúčastní
nejlepší mladí adepti této hry z celé Moravy. Turnaj bude probíhat ve čtvrtek 28. a
v pátek 29. prosince 2006 vždy od 9.00 hod. v místní sokolovně.

P o z v á n í pro aktivní sportovce
„Turnaj ve stolním tenisu pro širokou veřejnost“ se koná v sobotu 30.
prosince 2006 od 16.00 hod. opět v místní sokolovně. Zájemci si vezměte
s sebou sportovní oblečení a raketu na stolní tenis.
Srdečně se těšíme na Vaši účast – TJ Sokol Krčmaň.
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Na sklonku roku ...
Rok 2006 se pomalu naplnil a každý z nás rozjímá o tom jaký byl, co nám přinesl, o co
nás připravil, čeho jsme dosáhli, nebo čeho se nám naopak dosáhnout nepodařilo. Životní cíle
a s nimi spojené hodnoty života si každý z nás vytváří samostatně a pak se snaží o jejich
dosažení a naplnění. I když pravděpodobně máme o svých životních cílech rozdílné
představy, jejich jádro by mělo být shodné a mělo by vyjadřovat společný zájem a snahu o
zlepšení kvality života a především mezilidských vztahů. Denně se přesvědčujeme o tom, že
v této oblasti má naše společnost značné rezervy. Upřímné mezilidské vztahy, pozitivní
myšlení a ochota pomoci jinému nebo jiným, jsou základními předpoklady pro vznik
kvalitního soužití.
Dovolte mi, abych na sklonku starého roku touto cestou poděkovat všem, kteří se v naší
obci o kvalitní soužití snaží, kteří naši obec pomáhají udržovat a zkrášlovat, ale i těm kteří ji
reprezentovali na poli sportovním, kulturním i školním.
Děkuji také těm z vás, kteří jste po celý rok pečovali o čistotu a výzdobu našeho
obecního kostela i všem ostatním, kteří jste jakoukoliv formou pomoci přispěli k důstojnému
průběhu bohoslužeb.
Přeji Vám i Vašim rodinám radostně prožité vánoční svátky a v novém roce především
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a to jak v osobním, tak i v profesním životě.
Program vánočních bohoslužeb v kostele sv. Floriana v Krčmani
24. 12. 2006 v 16 00
25. 12. 2006 v 09 30
31. 12. 2006 v 09 30
01. 01. 2007 v 09 30

hodin (půlnoční)
hodin
hodin
hodin

Pozvánka
V středu dne 27. 12. 2006 v 17 00 hodin se v kostele sv. Floriána v Krčmani bude již popáté
konat „Koledování u jesliček“. Přijďte si poslechnout pásmo koled a vánočních písní, které
s účinkujícími nastudovala paní Mgr. Magdaléna Strejčková.
Ing. Pavel Krkoška, místostarosta obce

Internet
Elektronickou verzi Krčmaňského zpravodaje můžete získat na webových stránkách obce:
http://www.krcman.cz (Dokumenty/Zpravodaje), kde také najdete aktuální informace z dění
v obci.
V případě vašeho zájmu můžeme emailem zasílat upozornění na obsahové novinky.
Náměty na obsah stránek, například zajímavé fotky v rozumné velikosti ze života v obci,
prosím zasílejte na adresu obec@krcman.cz (k rukám Petra Koblihy)
Složení redakční rady:
Poznámka redakce:
Registrační značka:
Obec Krčmaň:
Datum:

Mgr. Zdeněk Jančo, Helena Petrová, Ing. Pavel Krkoška a Petr Kobliha
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
22. prosince 2006
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