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1/2007 čtvrtletník

Zdarma

6.dubna 2007

Koniklec velkovětý (foto P.Kobliha)

Konečně jaro
Jaro nenávratně vyhnalo letošní zimu nezimu pryč a slunce nabírá na síle.Co na tom,
že sáně a sněhule zůstaly letos ležet téměř nevyužité. Vždyť rok se překulí a bude to tu zas.
Ale dnešek je teď a je třeba využít to, co nám nabízí. Nadechnout se a otočit kalendář do jara.
Koncert pro všechny naše smysly začíná.
Ptačí zpěv láká do zahrad, letáky ve schránkách zase do hypermarketů nakoupit vše
potřebné. Sezona je tady. Teď už jenom – omést pavučiny, vypucovat okna, vyklidit
nahromaděné harampádí. Udělat pořádek v domě. Spousta věcí byla dobrých, zajímavých,
milých a nezapomenutelných. Zůstávají úsměvnou vzpomínkou. A mnoho toho bylo, co být
nemuselo. A tak udělat pořádek ve mně – oprášit, uklidit a vypucovat, zamést a vyvést to
staré, špinavé, špatné, polámané, opotřebované a rezivé. Svézt to na hromadu a dát všemu
zbytečnému, bolavému a smutnému vale. Otevřít okna a vyčistit vzduch. Udělat místo
novému, svěžímu a dobrému, co jaro na svých křídlech přinese.
Jaro je výzva – zasejme a budeme sklízet. V našich zahradách i v našich vztazích.
Vždyť oboje máme zapotřebí. Dá to práci, ale nic důležitého není zadarmo. Co nic nestojí, za
nic nestojí. Proto sejme, plejme, zalévejme, hýčkejme, pečujme a buďme trpěliví. Ať se
zadaří a ať máme z úrody všichni užitek a radost!
Mgr. Magdaléna Strejčková
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Slovo starosty
Brzký příchod slunečních jarních dnů vylákal nejednoho zahrádkáře na své pozemky.
Současně odkryl tvrdou realitu - vytváření černých skládek na katastru obce. Stačí se
podívat kolem sebe a hned Vás zarazí vysypané staré ovoce a zahnilá zelenina, zbytky sutě ze
staveb, zbytky květináčů a zahradního nábytku z plastů, rozšiřování záhumenních cest a svahů
nepotřebným materiálem, dokonce v Loučce najdete plastové konve. A to vše si vytváříme
sami, občané Krčmaně, a to přesto, že probíhá dvakrát ročně sběr nebezpečného a
velkoobjemového odpadu. Od prosince 2006 s Policii ČR řešíme černé skládky U jetelového
kříže, které vznikají nahromaděním nepotřebného materiálů cizími drobnými soukromníky a
firmami. Přestože víme a máme důkazy, kdo sem navážel nepotřebné zbytky, závěry jsou
prozatím neúspěšné. Vzhledem k tomu, že se skládky nachází na katastrálním území obce,
jsme povinni je likvidovat. Nyní půjde o to, zda získáme finanční dotaci na jejich likvidaci.
V tomto období nás asi všechny zajímá problematika odběru vody ze studní a
vypouštění odpadních vod. V příštím týdnu se zúčastním setkání starostů obcí s primátorem
města a zástupci Magistrátu města Olomouc, tedy i s vedoucím odborem ŽP, bude tato
problematika objasněna na veřejné informační schůzce s občany, která se uskuteční v pátek
13. dubna 2007 od 18.00 hod. v místní sokolovně. V této souvislosti mě zaujal článek „Jak
řešit problémy se studněmi“ - na internetu iDnes.cz – viz přetisk na jiném místě Zpravodaje.
První čtvrtletí nového roku je vždy především ve znamení přípravy rozpočtu obce.
Obecní zastupitelstvo Krčmaň schválilo na rok 2007 vyrovnaný rozpočet ve výši 4.056.000,Kč. Z připravovaných akcí je třeba se zmínit o:
- výstavbě veřejného osvětlení v ulici „Pod Sokolovnou“ s dotací POV (200.000,- Kč);
- výměně svítidel veřejného osvětlení po celé obci opět s dotací KÚ (380.000,- Kč);
- opravě místní památky kostela sv. Floriána (160.000,-Kč) s možnou dotací KÚ;
- zatrubnění kanalizace v ulici „Pod Sokolovnou“
- rozšíření = rekonstrukci prodejny Smíšeného zboží „Rosnička“
- provedení části kanalizace v ulici „Na Stráži“
A co se nám již podařilo na počátku roku 2007?
V polovině února to bylo otevření hostinského zařízení SPORT – bar Krčmaň
v prostorách OÚ. Zásluhou členů FK 97, kteří zde odpracovali více než 2.000 brigádnických
hodin zdarma, bylo dáno do provozu moderní zařízení. Nyní je jen na provozovateli, jak si
získá zákazníky a udrží celkovou úroveň.
I když letošní zima byla skoupá na sníh, podařilo se v únoru členům TJ Sokol Krčmaň
uspořádat tradiční jednodenní zájezd na Pustevny. Za ideálních sněhových i povětrnostních
podmínek si běžkaři projeli tradiční turu na Marťiňák a sjezdaři si sjížděli na devíti dobře
upravených sjezdovkách. Večer jsme se vraceli nejen v dobré náladě, ale i spokojení se
zajímavými zážitky.
V oblasti kultury je třeba pochválit organizátory Společenských plesů (TJ, FK 97) a
dětského karnevalu (SRPŠ - ZŠ) za velmi slušnou úroveň a organizaci. Klub seniorů Krčmaň
uspořádal pro ostatní seniorské členy mikroregionu Království turistickou vycházku do
chráněné krajinné oblasti „U Strejčkova lomu“ za poznáním vzácné rostliny koniklec
velkokvětý.
Sportovci, zejména mladí stolní tenisté, úspěšně bojovali na krajských a regionálních
turnajích Olomoucka. Na přeborech kraje si nejlépe vedli nejmladší hráči do 10 let Martina
Strážnická a David Kučera, kteří obsadili druhá místa v olomouckém kraji.

Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň
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Z obecní kroniky
Rok 1945, květen
Ústup německé armády i spojenců (Maďarů, Rumunů) skončil 7. května. Druhý den 8.
května 13:45 projíždí poslední německé auto, které má ničit mosty přes vodní toky. Kolem
15té hodiny dorazila od Kokor selská Kareta, koně velice zpocené a za chvíli za ní druhá. Byli
to rolníci z Prosenic u Přerova, kteří dovezli první Ruské vojáky, bylo jich 5. Byli to starší, ale
odvážní vojáci. Nedali se zdržovat, jejich otázka je „kde germáni“ sedli na další Karety našich
rolníků a ujížděli dále po staré silnici ke Grygovu.
Nezajeli daleko, k místu - kde stojí kříž směrem k horkám a vápence. Začala palba
kulometů od Chlumu a ze skal. Vojáci poslali rolníky domů, aby se skryli v příkopech. Byli to
pan Římský z č. 38, Jan Ministr a jiní, kteří se ocitli v kulometné palbě, zranění nebyli. Kolem
16té hod. byla vesnice zaplavena ruskou armádou. Postup armády ruské se zastavil. Německá
kryla ústup svých vojsk od Olomouce přes Grygov dále na Prostějov.
Za domem p. Novákové 142 postavili protitankové dělo, pálilo na ustupující jednotky
německé armády, ta odpovídala rovněž dělostřelbou. První německý granát dopadl do nádvoří
hospody u Rybaříků. Střepinou byl zraněn p. Jan Dočkal z č. 2. Dělostřelecká palba trvala asi
hodinu, německou palbou bylo zničeno mnoho domů a hlavně stodol, střech i obytných
stavení. Ustupující Němci se bránili, jak jen mohli, jejich palba zabila před domem p.
Novákové 5 vojáků a 1 majora. Konec dělostřeleckého odstřelování nastal až po třech salvách
tzv. Kaťuší na ustupující německou armádu. Na závěr pouhá dvě slova: „Konec války“
Bohumil Procházka, současný kronikář

Klub seniorů
Senior klub při OÚ Krčmaň byl založen v říjnu 2003. V současné době má 24 členů.
Pravidelné schůzky se uskutečňují každou první středu v měsíci, mimo prázdniny, kdy se
věnujeme vnoučatům.
Při sestavování plánu práce využíváme zkušeností jiných klubů a zúčastňujeme se
setkání SK v Olomouci, pod vedením Dr. Pospěcha. Smyslem a náplní naší činnosti je
obnovit a udržet život na našich vesnicích, jak bylo v naší zemi dobrým zvykem. Proto tato
naše přátelská setkání nejen v naší obci, ale i setkání pořádaná ostatními kluby. V loňském
roce jsme uspořádali ve spolupráci s FK Krčmaň na hřišti setkání, kterého se zúčastnilo s
velkým zájmem více obyvatel naší obce, což nás velmi potěšilo a toto je náš záměr. Přivítali
jsme mezi námi hosty z Čertoryje, Drahlova, Charvát, Majetína a Bystřice. Ostatní naše
činnost je různorodá, aby každý člen našel to, co mu zdravotní stav a zájmy dovolí.
Velmi nás těší spolupráce jak s OU Krčmaň, tak se školou, která dvakrát do roka, ku
příležitosti svátku matek a vánoc připraví milé setkání s těmi nejmladšími, kde přednesou děti
své básničky, které se ve škole naučily. Na závěr si společně zazpíváme a naše milé hosty
odměníme nějakou tou sladkostí.
Dále jsou velmi oblíbené cestopisné a zdravotní přednášky, zapůsobila beseda s
mluvčí české policie.
Velký zájem je i o rekondiční cvičení, kterého se účastní 14 členek. Také se osvědčily
půldenní výlety do okolí a prohlídky kulturních památek v Olomouci.
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Navštívili jsme HORIZONT v Bystrovanech, uskutečnili prohlídku Klášterního
Hradiska v Olomouci, proběhlo setkání klubů v Majetíně, Charvátech a Křelově, tohoto se
zúčastnilo asi 300 účastníků. Vystoupila tam známá dvojice „Eva a Vašek" z tváří všech
zúčastněných byla vidět spokojenost a dobrá nálada.
V říjnu se uskutečnilo setkání s mladými nezávislými kandidáty do ZO Krčmaň. Na
závěr roku proběhla již tradičně vánoční besídka s vystoupením žáků naší školy, s malým
občerstvením. Zazpíváme koledy a po pěkně prožitém odpoledni se spokojené vrátíme domů.
Hlavním naším cílem mimo zábavu, přednášky, návštěvy a prohlídky kulturních
památek je žít plnohodnotný život i v pokročilém věku, aby nikdo, kdo o společnost stojí,
nebyl sám a přišel mezi nás.
Vedení klubu seniorů

Informace o finančním hospodaření obce
Příjmy obce r. 2006
1. daň z příjmů ze závislé činnosti

4.172.632,- Kč Výdaje obce r. 2006
622.911,- Kč 1.dopravní obslužnost

2.daň z příjmů FO (sam.výděl.čin.)

59.536,- Kč 2.deratizace a oprava kanalizace

3.daň z příjmů FO (z kap.výnosu)

40.064,- Kč 3.požární ochrana

4.daň z příjmů PO (právnick.osob)
5. daň z příjmů PO za obce
6.DPH daň z přidané hodnoty
7.daň z nemovitosti
8.odvod za vynětí půdy ze ZPF

741.848,- Kč 4. pitná voda
89.876,- Kč 5. oprava drob.vod.toků

3.877.708,- Kč
99.667,- Kč
48.377,- Kč
920,- Kč
2.910,- Kč
5.226,- Kč

1.197.550,- Kč 6. opravy a vybavení v budově ZŠ

750.734,- Kč

266.628,- Kč 7. neinvest. dotace obcím pro ZŠ

112.291,- Kč

26.214,- Kč 8. provozní náklady ZŠ

300.000,- Kč

9.správní poplatky

5.910,- Kč 9. činnosti knihovnické

17.676,- Kč

10.poplatek za psy

8.455,- Kč 10. záležitosti kultury

19.635,- Kč

11.poplatek za užívání veř.prostran.
12.stočné
13.poplatek za odvoz TKO

620,- Kč 11. ost. záležitosti církví a kultury

16.383,- Kč

7.470,- Kč 12. příspěvek TJ na Tvz + prak.lék.

10.000,- Kč

179.856,- Kč 13. oprava nebytových prostor

29.591,- Kč

14.poskytování služeb (rozhlas,kop.)

4.260,- Kč 14. veřejné osvětlení

60.444,- Kč

15.neúčelová dotace OkÚ

42.200,- Kč 15. pohřebnictví

18.732,- Kč

16.pronájem hrobového místa
17.dotace KÚOK Olomouc pro ZŠ
18.prodej pozemků

400,- Kč 16. sběr a svoz TKO a NO
37.932,- Kč 17. péče o vzhled obce
1.530,- Kč 18. senioři, ostat.sociál.péče

19.tříděný odpad od fir. EKO-KOM

36.919,- Kč 19. obecní zastupitelstvo

20.pronájem ost. nemovitostí …

28.218,- Kč 20. volby do Parlamentu ČR

21.zůstatky fin. prostředků z r.2005
22.příjmy z úroků
23.ostatní nedaňové příjmy
24.čtenářské poplatky

761.693,- Kč 21. volby do OZ

196.843,- Kč
45.739,- Kč
6.399,- Kč
171.908,- Kč
15.203,- Kč
18.313,- Kč

11.392,- Kč 22. čin. místní spr. (vč.Sport bar)

1.540.495,- Kč

110,- Kč 23. poplatky za bankovní služby

10.833,- Kč

1.040,- Kč 24. platby daní a poplatků
25. elektr.energie

28.378,- Kč
5.556,- Kč

26. splátka Mze ČR ( voda )

147.000,- Kč

27. oprava - silnice

198.455,- Kč
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Rozpočet obce na rok 2007 – zpracován jako vyrovnaný (příjmy = vydání) ve výši
4.056.000,Příjmy obce r. 2007

4.056.000,- Kč Vydání obce r. 2007

4.056.000,- Kč

3.127.013,- Kč 1.kanalizace a ČOV

1.Daňové příjmy
2.Nedaňové příjmy + daň z nemovit
3.Dotace neúčelová KÚ OK
4.Převod z roku 2005

925.000,- Kč

270.000,- Kč 2. péče o vzhled obce

300.000,- Kč

43.987,- Kč 3.dopravní obslužnost+silnice
762.000,- Kč 4.odvoz a likvidace odpadu

- Dlouhodobá splátka

- 147.000,- Kč 5.školství

140.000,- Kč
300.000,- Kč
500.000,- Kč

6.správa + OZ, pohřebnictví

763.000.- Kč

7.veřejné osvětlení+oprava

604.000,- Kč

8. příspěvky - jubilea, kostel

385.000,- Kč

9. nebytové prostory

139.000,- Kč

Pohyb obyvatel trvale přihlášených k pobytu v Krčmani v roce 2006
Celkový počet obyvatel k 1.1. 2006

457

Osoby přihlášené k trvalému pobytu v r. 2006

4

Osoby odhlášené z trvalého pobytu v r. 2006

9

Počet zemřelých v roce 2006

3

Počet narozených v roce 2006

5

Celkový počet obyvatel k 31.12. 2006

454

Helena Petrová, hospodářka OÚ Krčmaň

Společensko – kulturní a sportovní akce:
Pátek 6. 4. 2007

od 16.45 hod.
od 17.45 hod.
Sobota 7. 4. 2007 od 9.00 hod.
Pátek 13. 4. 2007 od 18.00 hod.
Neděle 15. 4. 2007 od 17.00 hod.
Pátek 28. 4. 2007 od 18:00 hod.
Pátek 20.4. 2007 od 17.00 hod.
od 18.00 hod.
Pátek 4.5. 2006 od 17.00 hod.
od 18.00 hod.
Pátek - neděle 4.–6. 5. 2006
Sobota 5. 5. 2007 od 9.00 hod.
Pátek 18.5.2006 od 17.00 hod.
od 18.00 hod.
Pátek 8.6.2006
od 17.00 hod.
od 18.00 hod.
Pátek 22.6.2006 od 17.00 hod.
od 18.00 hod.
Sobota 23. 6. 2007 od 8.30 hod.

FK Krčmaň 01 – Admirál, utkání v malé kopané
FK Krčmaň 97 – DHL Olomouc, utkání v malé kopané
Závěrečný turnaj OK žákyň a dorostenek ve stol. tenisu
Informační schůzka zastupitelstva obce s občany (sok.)
Divadelní představení: TISÍC A JEDNA VÁŠEŇ (sok.)
Pálení čarodejnic
FK Krčmaň 01 – RV Club, utkání v malé kopané
FK Krčmaň 97 – FoFo Tribuna, utkání v malé kopané
FK Krčmaň 01 – Arsenal Loučany, utkání v malé kopané
FK Krčmaň 97 – Odra, utkání v malé kopané
Hodové oslavy obce Krčmaň
29. ročník turnaje Osvobození v malé kopané
FK Krčmaň 01 – FK LOŽISKA HANÁ, malá kopaná
FK Krčmaň 97 – HC ISTEGUM BOX, malá kopaná
FK Krčmaň 01 – Roko Samotíšky, utkání v malé kopané
FK Krčmaň 97 – Pivní balet 06, utkání v malé kopané
FK Krčmaň 01 – SCHWARZBACH, malá kopná
FK Krčmaň 97 – Pivní balet 06, utkání v malé kopané
Cykloturistika po památkách mikroregionu Království
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Jak řešit problémy se studněmi
29.3.2007 - Používáte-li studnu pro domácnost, pak se nacházíte v jedné z modelových
situací. Najděte si tu svou a návod, jak postupovat.
Studna vybudovaná před rokem 1955
Příklady:
1) Dům jsem vlastnoručně postavil ve 30. letech, kdy jsem vyhloubil i studnu.
2) Zdědil jsem dům po rodičích.
3) Před několika lety jsem koupil stoletou chalupu, na jejímž pozemku stojí i viditelně
historická studna.
Řešení:
Nepotřebujete žádné povolení, odběr podzemní vody ze studní vybudovaných před rokem
1955 se považuje za povolený automaticky i bez dokladů. Stáří studny teď nemusíte nikde
dokládat, je ale dobré si nějaký doklad obstarat pro případ, že byste dům buď prodávali, nebo
přišla kontrola. Takovým dokladem může být například stará mapa, v níž je studna
zakreslená, kupní či darovací smlouva, kde je studna zmíněná, svědecká výpověď například
souseda nebo příbuzného, vaše čestné prohlášení, popřípadě znalecký posudek.
Studna vybudovaná po roce 1955 bez povolení k odběru vody
Příklady:
1) Povolení k nakládání s vodami jsem ztratil.
2) Před pár lety jsem koupil dům, v dokumentaci bylo stavební povolení ke studni, ale
povolení k nakládání s vodami nikoliv.
Řešení:
Jestliže chcete studnu legalizovat, můžete zažádat vodoprávní úřad, aby se pokusil povolení
vyhledat v archivu. Pokud se tam najde, nic nemusíte řešit. Jestliže se povolení k odběru vody
v archivu nenajde, musíte si o ně zažádat. Budete muset doložit všechny potřebné dokumenty,
někdy může úřad upustit od posudku hydrogeologa.
Studna nejasného stáří
Příklad:
Koupil jsem dům ze 30. let, u kterého je i studna, ta vypadá mladší, ale nedochovaly se k ní
žádné dokumenty.
Řešení:
Pokud si nejste jistí, jestli byla studna vybudována před rokem 1955, zkuste se zeptat
nějakého pamětníka, například staršího souseda, případně vyhledat nějakou starou mapu, kde
by mohla být studna zakreslená. Jestliže najdete důkaz, že je studna starší, nepotřebujete
žádné povolení a nemusíte nic řešit. Důkaz ani nemusíte předkládat úřadu, stačí si ho
uschovat pro případnou kontrolu či prodej nemovitosti. Pokud důkaz nenajdete, obraťte se na
vodoprávní úřad, aby se pokusil vyhledat dokumenty v archivu. Když je najde, vše je v
pořádku a nemusíte nic řešit.
Studna, která se nepoužívá
Příklady:
1) Koupil jsem stoletou chalupu, u které byla i nefunkční studna, ale zachoval jsem ji pro
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okrasu.
2) Nekvalitně vyvrtaná studna ze začátku 90. let se zanesla, nejde vyčistit a já ji teď používám
jako podstavec na truhlíky.
Řešení:
Nepotřebujete žádné povolení k odběru podzemní vody. Nemusíte to nahlašovat, pouze při
kontrole se nefunkčnost prokáže buď tím, že je zřejmá už na pohled, nebo svědectvím či
čestným prohlášením.
Studna vybudovaná po roce 1955 bez dokladů
Příklady:
1) Koupil jsem 50 let starý dům, ale o studni není v dokumentech zmínka.
2) Studnu jsem budoval v 70. letech s řádným povolením, ale doklady jsem ztratil.
3) Před dvaceti lety jsem studnu vykopal načerno.
Řešení:
Pokud nevíte, zda doklady existují, anebo jste je ztratili, jděte na vodoprávní úřad a požádejte,
aby vám povolení vyhledali v archivu. Jestliže se doklady nenajdou, vodoprávní úřad může
zjišťovat (například za pomoci svědectví souseda), zda jste studnu nevybudovali načerno.
Pokud to neprokáže, nehrozí vám pokuta, ale budete muset doplnit doklady. Obstaráte si
hydrogeologický posudek a zjednodušenou dokumentaci, takzvaný pasport stavby, pak
zažádáte o povolení k odběru vody. Jestliže je studna vykopaná načerno a vy to úřadu
přiznáte, ten musí ze zákona zahájit řízení o odstranění studny a hrozí vám pokuta až 50 tisíc
korun. Pokud však studna vyhovuje podmínkám povolení a doložíte potřebné doklady, úřad
vám pokutu pravděpodobně odpustí a studnu dodatečně povolí. Jestliže nelegální studnu
nepřiznáte, ale úřad na ni při kontrole přijde a její nelegální stavbu vám prokáže, hrozí vám
pokuta až 50 tisíc korun nebo i odstranění studny.
Studna vybudovaná po roce 1955 má povolení, ale není v něm uvedeno, že voda je
určena k zásobování domácnosti
Příklad:
Stavěl jsem dům v roce 1992, a když jsem kopal studnu, povolení k odběru vody jsem si
nechal vystavit k účelu podnikání, dnes však už nepodnikám a studnu užívám jen pro
domácnost.
Řešení:
Povolení přestane platit 1. ledna 2008. Abyste se tomu vyhnuli, můžete si do 1. července 2007
zažádat o prodloužení. Aby se na vás tato povinnost nevztahovala, muselo by být v žádosti
uvedeno, že jde o odběr pro domácnost.
Povolená studna využívaná k podnikání i pro domácnost
Příklad:
Mám ve svém rodinném domě autoopravnu, v níž využívám vodu ze studny.
Řešení:
Pokud jste povolení k nakládání s vodami získali do 1. ledna 2002, přestane platit 1. ledna
2008. Vyhnete se tomu, pokud si do 1. července zažádáte o jeho prodloužení. O prodloužení
nemusejí žádat pouze ti, kdo vodu ze studny čerpají výhradně pro potřeby domácnosti.
Studna využívaná pro domácnost i k podnikání, povolená po 1. lednu 2002
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Příklad:
Stavěl jsem dům v roce 2003, nechal jsem si u něj vyvrtat studnu a mám u domu kamenickou
dílnu, v níž využívám vodu ze studny.
Řešení:
Vaše povolení bylo vydáno podle nového vodního zákona, takže bude platit i po 1. lednu
2008. Nemusíte tedy žádat o prodloužení.
Jaké doklady potřebujete
K žádosti o povolení k odběru vody musí domácnosti přiložit tyto doklady:
* mapa v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000), ve které je schematicky
zakreslené místo, kde chcete zřídit studnu;
* kopie katastrální mapy s vyznačením místa pro studnu;
* vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, tedy posudek hydrogeologa, pokud vodoprávní
úřad nerozhodne, že není třeba;
* kopie stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí, pokud je vydal jiný vodoprávní úřad
než ten, na němž žádáte o povolení k odběru vody;
* rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření orgánů
státní správy, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy – například vyjádření úřadu pro
ochranu přírody, pokud je vaše studna v ochranném pásmu chráněné oblasti;
* plná moc žadatele, pokud žádost podává jeho zástupce
Čestné prohlášení
Doklad, kterým chcete dokázat:
* že studnu nepoužíváte
* že byla studna vybudována před rokem 1955 V obou případech nepotřebujete povolení k
čerpání vody.
Čestné prohlášení by mělo obsahovat:
* Nadpis „Čestné prohlášení“
* Věc, které se prohlášení týká, tedy například větu: „Čestně prohlašuji, že studnu...
nepoužívám.“ nebo věta: „Čestně prohlašuji, že studna... byla vybudována před rokem 1955.“
* U domovní studny vaše jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu,
popřípadě kontaktní adresu
* U živnostníků navíc druh podnikání, identifikační číslo a adresu místa podnikání
* U právnických osob název, identifikační číslo a adresu sídla, případně jinou adresu pro
doručování
* Název úřadu, jemuž je prohlášení určeno, tedy název vodoprávního úřadu
* Datum a váš podpis

!Víte že?
a) Platby občanů jsou pro rok 2007 následující:
- poplatek za odpady a jejich likvidaci činí na 1 osobu 450,-Kč (Termíny 31.3.; 30.10.2007)
- poplatek za psy (prvního 100,-Kč, za dalšího 200,-Kč)
- poplatek ze stočného (dle Smlouvy – osoby, nemovitost)
- poštovní poukázky FÚ Olomouc na daň z nemovitosti za rok 2007 budou zaslány poštou
ve druhé polovině měsíce dubna 2007.
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Všechny poplatky a nedoplatky z minulých let je nutné co nejdříve zaplatit.
b) Odvoz popelnic ve II. - IV. čtvrtletí 2007 bude v následujících termínech:
každý druhý čtvrtek – 5., 19. dubna; 3., 17. a 31. května; 14. a 28. června; 12. a 26.
července; 9. a 23 srpna; 6. a 20. září; 4. a 18. října 2006; 1., 15. a 29. listopadu; 13. a 27.
prosince
c) Druhý letošní Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v obci Krčmaň
v sobotu 25. srpna 2006
d) Odvoz plastů probíhá ve středu každý sudý týden, pokud jsou kontejnery plné vyčkejte
do dalšího termínu, případně využijte jiných stanovišť zejména u OÚ nebo u prodejny s
nábytkem.
e) Na žádost občanů, zastupitelé obce se obrací na všechny majitele psů, kteří chodí venčit své
miláčky, aby exkrementy zvířat neponechávali na veřejných či soukromých plochách, ale
posbírali je do igelitových sáčků.
f) Zastupitelstvo obce schválilo a projednávalo v prvním čtvrtletí 2007 následující:
- Celoroční kalendář společenských, kulturních a sportovních akcí v obci pro rok 2007.
- Rozbor hospodaření obce Krčmaň za rok 2006.
- Rozpočet obce Krčmaň na rok 2007.
- Hlavní záměry obce Krčmaň v roce 2007
- Zprávy z jednotlivých komisí a mikroregionu Království
- Veřejnou vyhlášku o výkupu pozemků

Zatrubnění příkopu v ulici Pod Sokolovnou (foto Resta s.r.o.)
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Program hodových oslav: 4. - 6. května 2007 v Krčmani
Pátek 28. dubna 2007
Pálení čarodějnic, průvod masek s lampiony
18:00 škola, dále „větřák“
Pátek 4. května 2007
18.30 – 19.15 hod. položení květin u památníků
Sobota 5. května 2007
Areál hřiště FK u OÚ Krčmaň – pouťové atrakce, kolotoč apod.
9.00 – 16.00 hod. IXXX. ročník turnaje „Svobody“ v malé kopané
„O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE“
12.30 – 13.15 hod. Soutěže pro děti MŠ a ZŠ
15.00 – 15.30 hod. Vystoupení seniorek z Chválkovic a Majetína
18.00 – 24.00 hod. Vystoupení skupiny Kartágo (lidovky a rock)
Neděle 6. května 2007
Kostel sv. Floriána v Krčmani
9.45 – 10.45 hod. Slavnostní hodová mše

Pozvánka
Zastupitelstvo obce srdečně zve na divadelní hru:
A. P. Čechova TISÍC A JEDNA VÁŠEŇ
Představení se uskuteční dne 15. dubna 2007 v 17,00 hod
v místní sokolovně
VSTUPNÉ: dospělí 40,- děti 20,-

Přejeme všem občanům příjemné prožití Velikonočních svátků
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, IČO: 00575640
6. dubna 2007
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