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Dětský karneval v Krčmani - 29. února 2020. Foto Andrea a Petr Sedláčkovi.

Slovo starosty
Blíží se konec zimního období, které nepřineslo žádný mráz a sníh, ale ani dostatek
srážek, které tak potřebují naše zahrady a pole. V současném počasí se mísí pěkné sluneční
dny s těmi nepříjemně chladnými a větrnými. Ale co bychom chtěli, přichází jaro, a to bývá
proměnlivé. Daleko horší jsou zprávy ze všech sdělovacích prostředků, odkud se na nás chrlí
informace o šíření nového typu koronaviru SARS–CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19.
Co o něm zatím víme?
- Způsobuje běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, bolesti hlavy a teploty (38º C).
Ale také může podnítit smrtící choroby, jako je například těžký akutní respirační
syndrom (např. zápal plic) nebo otevřít dveře jiné nebezpečné infekci.
- Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po blízkém kontaktu, který trvá delší dobu
(cca 20 min). Je to takzvaná kapénková infekce, která se přenáší vzduchem. Zasahuje
nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.
- Podle odborníků před viry ochrání jen respirátory s třídou filtrace FFP3.
- Inkubační doba, tedy období mezi vstupem nákazy do organismu a vypuknutím
nemoci, trvá týden až 14 dní, případně až 28 dní. Největší hrozbu představuje nemoc
pro seniory, chronicky nemocné a lidi s oslabenou imunitou. Nebezpečná je zejména
pro lidi, jejichž zdraví už podlomilo jiné onemocnění. Zvlášť ohrožující je nákaza
pro pacienty trpící nemocemi dýchacích cest, kteří se dalšímu náporu cizorodých látek
nedokáží bránit. Náchylnější k onemocnění mohou být také kuřáci či lidé trpící
alergiemi či astmatem.
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Pokud má někdo podezření, že se novým koronavirem nakazil, měl by zavolat svému
praktickému lékaři. Ten zhodnotí příznaky nemoci a vyžádá si informace o tom, zda pacient
pobýval v ohnisku nákazy nebo se setkal s někým, kdo rizikovou oblast navštívil. V souvislosti
s onemocněním COVID-19 je k dispozici také infolinka Státního zdravotního ústavu:
724 810 106 a 725 191 367. Infolinky fungují nonstop.
Jak se bránit?
 Vyhýbejte se lidem, kteří jsou zjevně nemocní.
 Dodržujte základní hygienická pravidla (umývejte si správně ruce).
 Používejte raději dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními
potížemi trpí.
 Nezdržujte se v místech s vyšším počtem lidí.
 Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla hygieny
a při kýchání či kašlání řádně užívat kapesníky – nejlépe jednorázové. V nouzi by si měli
zakrývat ústa paží nebo rukávem, nikoliv rukou.
 Podle lékárníků je vhodné dezinfikovat také mobilní telefony, ale také klávesnice i myši
u počítače.
Doporučujeme Vám sledovat aktuální dění okolo této nákazy a řídit se pokyny vydanými
Bezpečnostní radou státu, protože zdraví každého z nás je tím nejdůležitějším, co si můžeme
přát, proto si jej chraňme.
Jak vypadá současná problematika a chod obecních záležitostí?
Na prvním veřejném zasedání Zastupitelstva obce Krčmaň jsme schválili upravený
vyrovnaný obecní rozpočet na rok 2020 v částce 10 163 764,-Kč, zapojen přebytek
hospodaření za r. 2019 ve výši 2 611 101,-Kč (viz samostatné přílohy). Současně jsme schválili
obecní poplatky za komunální odpad (prosinec 2019) ve výši 500,-Kč osoba/rok; stanovili
jsme výši kalkulované vody za stočné na rok 2020 ve výši 31,41,-Kč/m3 včetně DPH
při spotřebě 35 m3/osoba/rok , což činí platbu ve výši 1 100,-Kč osoba/rok; aktualizovali jsme
znění obecní vyhlášky o psech s tím, že poplatky za psy zůstanou pro tento rok na stejné výši,
tj. 100,-Kč; 50,-Kč až 200,-Kč.
Dobrou zprávou byly výsledky přezkoumání hospodaření obce Krčmaň za rok 2019,
nebyly zjištěny chyby a nedostatky; také souhlas k návrhu ředitelky MŠ Krčmaň
a rodičů dětí k provozu MŠ během prázdnin, a to konkrétně 1. – 24. 7. 2020; Tříkrálová sbírka
s vybranou částkou 14 189 Kč; uskutečnily se úspěšné fotbalové šibřinky a dětský karneval,
březnové setkání seniorů. Připravuje se výroční schůze TJ Sokol Krčmaň, spolek; jarní sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Dalším problémem je umístění velkoobjemových bio kompostérů. Během 6 měsíců
jsme měnili a budeme měnit jedno stanoviště již potřetí. I způsob ukládání jednotlivých
komodit (plasty, sklo, papír, komunální odpad) do veřejných kontejnerů je neustále velkým
problémem, také se navyšuje cena za uložení i za dopravu, a tím se samozřejmě zvyšují
i poplatky za likvidaci tohoto odpadu. Byli jsme nuceni nakoupit 3 ks kontejnerů na plasty
a 1 kus na papír. Stále vznikají černé skládky na katastrálním území obce – přece není možné
vozit stavební sutě, popel a jiné zbytky z domu za vesnici. Existuje sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu - prosím, využijte těchto možností. Někteří dokonce spolupracují
ve velkém s internetovými obchody a vyskladňují doma zboží z kartonu a posílají ho pak dále,
zatímco kartonovým papírem okamžitě naplní obecní kontejnery.
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Problémem nadále zůstává sbírání (přesněji řečeno nesbírání) exkrementů po psech
z veřejných prostranství i soukromých pozemků. Nekázeň občanů s vypouštěním zbytků jídel,
vlhčených kapesníků, kosmetických předmětů a v neposlední řadě zakázané splašky jednak od
domácích zvířat nebo z bývalých septiků a žump do veřejné splaškové kanalizace. Na konci
minulého roku a začátkem toho letošního jsme měli ČOV (čističku odpadních vod) třikrát
v poruše, a to zásluhou usmrcených bakterií a spálením motorových čerpadel. Dále jsme
se zabývali nevhodným parkováním automobilů na veřejném prostranství (více v článku
na str. 4, 5). Velmi nás mrzí nezájem o provozování objektu bývalého hostinské zařízení „Sport
bar“ či sousedské neshody, lidská závist a pomluvy, jež se stávají téměř každodenním
problémem.
A co nás těší?
 Bezproblémový prodej základních potravin se slušnou nabídkou sortimentu.
 Zájem rodičů nejmladších dětí k pořádání kulturních, společenských akcí během celého
roku. Téměř každý měsíc pořádáme v obci bez nároku na finanční ohodnocení celou
řadu zájmových akcí, jak pro děti, tak i pro dospělé.
 Tradiční výpomoc při pořádání akcí organizátorů z TJ Sokol, Spolku přátel obce.
 Pravidelní seniorská setkání.
 Pravidelná kondiční cvičení dětí, žen, kurzy břišních tanců, seniorů.
 Zajímavé pravidelné dílničky dětí MŠ a vůbec vedení dětí MŠ k estetickému zaměření.
 Dlouholetá výborná reprezentace manželů Sedláčkových na soutěži „Království
objektivem občanů Království“- fotogalerie Císařov, foto kalendář MK 2020 apod.
 Sportovní reprezentace hráčů malé kopané, stolního tenisu – někdy dochází v zápalu
boje často i k negativním projevům (sprosté vyjadřování, švindlování apod.)
Závěrem mi dovolte Vás pozvat na tradiční obecní oslavy, které proběhnou
3. - 9. května 2020. Kromě tradičních akcí hlavní událostí bude pietní akt k 75. výročí ukončení
II. světové války a technické odpoledne pro mládež i dospělé.
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň

Z obecní kroniky
Doplňující zápisy za období 1976 - 1990.
Volby 1976.
Do sloučeného Národního výboru ve Velkém Týnci jsou za Krčmaň zvoleni:
Do rady MNV: pan Vičar Jan místopředseda, pan Keclík Josef člen.
Do komisí MNV:
Finanční plánovací:
Kelnar Josef
Výstavba-doprava:
Brada Rostislav
Kultura-školství:
Sztwioroková Pavlína, Pavlita Miroslav
Sociální - zdravotní:
Procházka Bohumil, Moudrá Marta, Kaprál Jaromír
Mládež- tělovýchova:
Jančo Zdeněk
Ochrana veř. pořádku:
Domes Ladislav, Motáň Jan
Místní hospodářství:
Horák Martin
Obchod, cestovní ruch:
Jahodová Naďa, Chytilová Jitka
Zemědělství:
Strejček Antonín, Moudrý Jaroslav
Do občanského výboru Krčmaň: Keclík Josef – předseda; členové – Vičar Jan st., Rulišková
Jaroslava, Budovcová Marie, Brada Rostislav.
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Události od r. 1976.
Provádí se stavba lešení a omítání budovy bývalého MNV Krčmaň, nátěr oken, výměna
vrat a malování. Zednické práce provádí: Galvani František st. a Koutný Miroslav; práce
malířské Bednařík Oldřich. Buduje se septik pro školu před budovou bývalé fary. V budově
školy se provádí vodovod, budují se WC a umyvadla, dělá se příprava na ústřední vytápění
objektu školy. Objednává se rekonstrukce obecního rozhlasu. Dále je provedena stavba kryté
čekárny u hospody. V tomto roce zemřeli 4 občané. Obec čítá 576 obyvatel. Provádí
se demolice domu p. Moudrého pro stavbu nového domu p. Slavova.
Rok 1977.
V tomto roce se provádí kanalizace od Kopkového až do potoka, délka 150m. Pokládá
se panelový chodník po vjezd k rybníku. Brigádně se provádí budování chodníku kolem státní
silnice (pokládá p. Jahoda Alois st. a Krkoška František). V tomto roce proveden výkup části
pozemků zahrad od paní Dočkalové č. 2 a paní Bradové č. 3. Následuje demolice stodol a odvoz
rumiska. Dále proveden asfaltový koberec cesty od domu p. Fridricha Josefa po hřbitov.
Z rozhodnutí občanského výboru Krčmaň probíhá výsadba okrasných dřevin na Návsi
až po potok. V tomto roce zemřeli 4 lidé, obec čítá 568 občanů. Je dokončena demolice domu
p. Moudrého Oldřicha.
Zapsáno z „Paměti obce Krčmaň“, obecní kronika od roku 1880

Přetrvávající problémy s parkováním v naší obci
Již více jak rok se potýkáme s neustálými stížnostmi na problémy s parkováním
v některých ulicích (Ke Království, Pod Větřákem, Horní a Dolní Ulička, ale i Náves či Pod
Sokolovnou). Konkrétně nejvíce stížností se i nadále objevuje v místních uličkách, kde není
mnoho volných ploch k odstavení osobních automobilů. Neustále dochází k parkování
na soukromých pozemcích sousedů, obecní zeleni, chodnících nebo na místech, které k tomu
nejsou vhodné a znemožňují průjezd složkám záchranného systému, případně popelářům.
Nepomohlo ani provizorní vybudování odstavné plochy pro cca 3 automobily v ulici Pod
Větřákem a nadále dochází k výše uvedeným problémům a přichází k nám neustále další
a další stížnosti na neohleduplnost a naschvály, které někteří z nás dělají svým spoluobčanům,
a to vše je ještě doplněno sprostými nadávkami. Do této doby jsme se snažili tyto problémy
řešit ústní domluvou a prosbou o sjednání nápravy v rámci nesprávného parkování
a nevhodného chování, ale výsledek není bohužel uspokojivý a jsme už opravdu nuceni
přistoupit k radikálnějšímu řešení, kdy budou v brzké době obesláni všichni občané, kterých
se nesprávné parkování týká, s upozorněním na situaci, kterou svým bezohledným chováním
způsobují a pokud ani po těchto písemných výzvách nebude tento problém vyřešen, budeme
nuceni přivolat Policii ČR, a ta bude řešit blokování a ničení místních chodníků, komunikací
a zeleně. Možným řešením je také již několikrát zmiňované vydání obecně závazné vyhlášky
se zpoplatněním parkování na veřejném prostranství. Pevně však věřím, že k této variantě
nebude muset dojít a vše se vyřeší ku prospěchu všech občanů.
Apelujeme tedy na všechny občany, aby se snažili využívat parkovacích míst ve svých
garážích a průjezdech (to platí především pro ulici Náves, Horní a Dolní uličku), na vjezdech
(s ponecháním volného místa pro průchod pěších na chodnících) či na zahradách, kde mají
dostatek místa pro vybudování plochy k parkování (to platí především pro ulici Ke Království)
a co nejméně ponechávali automobily zaparkované na místních komunikacích nebo dokonce
na chodnících, jak aktuálně můžeme vidět v ulici Ke Království, Olomoucká, Pod Sokolovnou.
Dalším nešvarem je parkování automobilů na veřejné zeleni, která k tomu není určena.
To se týká především Návsi a ulice Pod Sokolovnou a Za Humny. Ulice Pod Sokolovnou, její
část blíže k ulici Ke Království, se potýká také s tím, že se zde umisťují vraky nepojízdných
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vozidel nebo kýble se sutí a jiným materiálem, které kolikrát brání v průjezdu vozidel, ale i toto
se na základě stížností a omezení průjezdnosti bude řešit.
O nedostatku parkovacích míst v naší obci víme, proto při plánované rekonstrukci ulice
Náves počítáme s rozšířením plochy pro parkování, a to zúžením širšího pásu zeleně
ve prospěch plochy k odstavení aut, dále v ulici Ke Království se v rámci rekonstrukce chodníků
a veřejného prostranství budeme snažit vybudovat více parkovacích míst, ale to bude nutné
nejprve prověřit v rámci studie proveditelnosti a až následně vyhotovit projektové
dokumentace a stavbu vůbec realizovat. Na posledním zasedání zastupitelstva v roce 2019
(prosinec) byla schválena varianta prověření umístění záchytného parkoviště na obecních
pozemcích v lokalitě poblíž „bytovky“ v rámci připravované Změny č. 1 územního plánu
Krčmaň.
Ing. Mgr. Eva Sztwioroková, předsedkyně výboru pro rozvoj obce

! Víte že?
Platby občanů jsou pro rok 2020 následující:
Poplatek za odpady a jejich likvidaci činí 500,-Kč/osoba (termíny 30. 4.; 31. 10. 2020);
Poplatek za psy (za prvního 100,-Kč, za dalšího 200,-Kč, důchodci 50,-Kč);
Poplatek ze stočného (dle Smlouvy – osoby, nemovitost = 1 100,-Kč/osoba/rok);
Odvoz popelnic ve II. - III. čtvrtletí 2020 bude v následujících termínech:
Ve čtvrtek 26. března; 9. a 23. dubna; 7. a 21. května; 4. a 18. června; 2., 16. a 30. července
Odvoz plastů ve II. – III. čtvrtletí 2020 bude v následujících termínech:
Vždy ve středu 18. března, 1.; 16. (čtvrtek) a 29. dubna; 13. a 27. května; 10. a 24. června;
8. a 22. července 2020.
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 4. dubna 2020 mezi
11.00 – 11.45 hod. na tradičním místě u kostela sv. Floriána.
Pohyb obyvatel trvale přihlášených k pobytu v Krčmani v roce 2019
celkový počet obyvatel k 1. 1. 2019
osoby přihlášené k trvalému pobytu v roce 2019
osoby odhlášené z trvalého pobytu v roce 2019
počet narozených dětí v roce 2019
počet zemřelých osob v roce 2019
celkový počet obyvatel k 31. 12. 2019

468
18
2
3
3
484

Společensko – kulturní a sportovní akce:

uskuteční se jen po odvolání opatření vlády ČR
Sobota
4. 4. 2020 od 14.00 hod. Království hraje, zpívá a tančí (MK)
Středa 29. 4. 2020 od 19.00 hod. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Krčmaň (OÚ)
Čtvrtek 30. 4. 2020 od 17.00 hod. Rej čarodějnic a stavění májky (výbor – MŠTvK obce)
Pátek
1. 5. 2020 od 13.00 hod. Královstvím na kole (MK)
Neděle
3. 5. 2020 od 9.45 hod. Slavnostní hodová mše
Pátek
8. 5. 2020 od 17.00 hod. Pietní akt k 75. výročí osvobození ČR a ukončení II. svět. války
Sobota
9. 5. 2020 od 10.30 hod. Oslavy obce Krčmaň – samostatný program
Čtvrtek 4. 6. 2020 od 8.30 hod. Atletická olympiáda MK ve Velkém Týnci (MK)
Sobota 20. 6. 2020 od 17.00 hod. Svatojánská noc – Mini pohádkový les (Rodiče + TJ Sokol)
Úterý
23. 6. 2020 od 9.30 hod. Plavecká olympiáda MK v Majetíně (MK)
Středa 24. 6. 2020 od 19.00 hod. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Krčmaň (OÚ)
Sobota 27. 6. 2020 od 8.30 hod. Cykloturistika za rodáky obce v okolí MK (TJ)
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Program k hodovým oslavám: 3. –9. května 2020
v Krčmani
Neděle 3. května 2020 kostel sv. Floriána v Krčmani
9:45 – 10:45 hod. Hodová mše
Pátek 8. května 2020 od 17.00 – 18.00 hod. Pietní akt k 75. výročí osvobození ČR
Sraz na Marcínku Krčmaň – položení věnce, vystoupení dětí MŠ
Hudební vystoupení skupiny „23:55“
Areál hřiště u OÚ Krčmaň – pouťové atrakce, kolotoč apod.
od 18.30 – 19.30 hod. mistrovské utkání FK Krčmaň
Položení květin k Památníkům osvobození
od 16.30 hod. Památník obětem 1. světové války – obecní hřbitov
od 16.45 hod. Pamětní deska řídícího učitele Josefa Chudoby ZŠ
Sobota 9. května 2020 od 10.30 – 12.00 hod.
Atletické závody – soutěže pro nejmladší = dětské hřiště MŠ Krčmaň
a) Sprint na 30 m – kategorie 3 až 4 let; 5 až 6 let; 7 až 10 let D+CH
b) Skok daleký z místa – kategorie 3-6 let;
c) Skok daleký s rozběhem 7-10 let
d) Překážkový běh mezi herními prvky 7-10 let; 11-15 let
Technické odpoledne program – areál o OÚ Krčmaň
13.30 – 16.30 hod. Vystoupení modelářů RC Draco – letadla, vrtulníky, drony, auta
Prakiáda pro mládež i dospělé (nácvik střelby z praku), ze vzduchovek
Historické motorky Jawa, historické automobily
Zemědělská retro technika
15.30 – 16.00 hod. Dětský traktor cup – závod šlapacích traktůrků (6-9 let)
16.00 – 16.45 hod. Traktor cup 2020 závod podomácku vyrobených traktůrků
a) Jízda do vrchu v prostorách u hřiště
b) Jízda zručnosti mezi kužely a couvání
16.45 – 17.15 hod. Trakař cup - soutěž dospělých dvojic (Ž+M) po vyznačené dráze
17.20 – 17.40 hod. Vyhlášení výsledků a předání cen
18.30 – 22.00 hod. Hudební vystoupení
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
14. března 2020
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