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4/2007 čtvrtletník

Zdarma

20.prosince 2007

Radostné Vánoce plné štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů
v nové roce 2008 přeje zastupitelstvo obce Krčmaň.

Slovo starosty
Dovolte mi v závěrečném čísle Zpravodaje 2007 citovat odpovědi na otázky z Bulletinu
mikroregionu Království, neboť zde je výstižně popsáno dění roku 2007 v naší obci.
Jak se podařilo plnit záměry obce v prvním roce volebního období?
Každá obec si vytváří dlouhodobě svou vlastní vizi a své záměry. Ne vždy se daří vše
splnit ke spokojenosti občanů. Často je nutné situaci přehodnotit a reagovat na nejaktuálnější
problémy, jež se vyskytují.
Přesto, že jsme malou obcí, provozujeme základní a mateřskou školu, knihovnu, dokonce
kostel i hřbitov. Byli jsme donuceni v krátké době a ze svých finančních prostředků
vybudovat také obecní prodejnu základních potravin, nocležnu pro řidiče firmy Connex a
hostinské zařízení. Objekty jsou moderní a splňují i ty nejnáročnější hygienické požadavky.
Vydali jsme tak spoustu finančních prostředků, ale dostalo se i na plánované akce r. 2007.
Postupně se nám podařilo provést zatrubnění kanalizace a výstavbu veřejného osvětlení
v ulici Pod Sokolovnou, vyměnit veřejné osvětlení za úspornější svítidla v celé obci, odborně
položit zámkovou dlažbu před hlavním vchodem kostela, opravit schody, vchodové dveře a
průčelí kostela sv. Floriána, opravit místní památku Boží muka na polní cestě do Velkého
Týnce a v závěru roku jsme položili část splaškové kanalizace s úpravou místní komunikace
v ulici „Na Stráži“.
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Je potěšitelné, že dobrovolná práce ve volném čase není našim občanům cizí. Přesvědčili
jsme se o tom 5. října tohoto roku, kdy se obcí po přívalovém dešti prohnala přívalová vlna
ohromného množství vody, bahna, štěrku, písku, listí, jiného materiálu a způsobila pozdvižení
v řadě domácností kolem hlavní silnice i na Návsi. Zásluhou pracovnic ZŠ byla
zorganizována prvotní výpomoc místních dobrovolných hasičů a občanů Krčmaně, kteří tak
zabránili, aby se voda dostala do školy. Okamžitý úklid chodníků postižených domů v ulici
Olomoucká, Hliník a na Návsi rodinnými příslušníky potěšil. Vydatně pomáhaly s těžkou
technikou štěrkovna Zepiko Brno, farma Krčmaň ZD Agry Velký Týnec, Správa silnic OK
atd.
Členové spolků a organizací TJ Sokol, FK, Senioři, Myslivecké sdružení a rodiče dětí ZŠ
a MŠ se celoročně zviditelňují. Sportovci se podíleli na vymalování a úklidových pracích
celého objektu sokolovny a výměně protiskluzového laku v herně stolního tenisu, myslivci
vysázeli téměř 50 ks nových stromků kolem polních cest, místní členové farnosti se
spolupodíleli na opravách místní památky a úklidu po opravách kostela sv. Floriána. Členové
spolků mají organizační zkušenosti a jistě nepřekvapí kvalitně pořádané tradiční společenskokulturní a sportovní akce v obci, jako byly:
Lyžařský zájezd na hory, společenské plesy, pálení čarodějnic s průvodem masek, hodové
oslavy s turnajem „Osvobození“ v malé kopané, vystoupení seniorských tanečních klubů, dále
pořádání mezinárodního turnaje v malé kopané, krajských a regionálních turnajů ve stolním
tenisu, veřejné turnaje v tenisu, nohejbale, volejbale, cykloturistické vyjížďky po přírodních
památkách mikroregionu Království, ale i pěší turistické vycházky do okolí našich přírodních
památek za vzácnou přírodou, setkání seniorských klubů, či bohaté kulturní akce pořádané
školou.
Co nás čeká?
Hlavním úkolem několika posledních let je výstavba veřejné kanalizace a čistírny
odpadních vod, modernizace sportovišť, generální opravy chodníků a místních komunikací.
To vše je reálné pouze s možností získání finančních dotací.
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň

Nesem vám noviny z té naší rodiny
Advent. Pečeme cukroví, trénujeme koledy, u adventního věnce odpočítáváme dny do
Vánoc. Chystáme na ty velké svátky domov úklidem a uvnitř se (často marně) obrňujeme
proti lavině humbuku, shonu a hluku, který kolem sebe Vánoce každoročně spustí. Dětem
vyprávíme o prvních Vánocích a ty se zatajeným dechem poslouchají. Cítí, že se blíží cosi
velkého.
Honzík slibuje, že už bude opravdu hodný, poslušný, nebude zlobit Jakuba a že už je
šikovný velký kluk. Jakub se dušuje za totéž. A tak - píšeme dopis Ježíškovi. Co tam dáme?
Honzík má jasno. „Milý Ježíšku, prosím kytarku a klavírek. Já nechci nic jiného. A
Jakoubkovi taky něco vyber, ty tomu rozumíš nejvíc! On už bude taky hodný.“
A tak posíláme dopis andělskou poštou do nebe a budeme čekat. Motivace silná. Honzík
poslouchá, pomáhá, snaží se. Jakub ho napodobuje. A Štědrý den se blíží…
A už je tu. Poslední přípravy na slavnostní večer. Snažíme se postit, posloucháme koledy,
domem se line vůně vanilky a purpury. Půlnoční ve čtyři odpoledne s dětmi zvládáme v rámci
možností. Znovu a znovu házíme drobné mince černouškovi a sledujeme, jak neúnavně kývá
hlavičkou. Přejeme známým radostné a pokojné dny a už jen stěží odoláváme neustálému
tahání za rukáv. Tak všichni domů a ke stolu!
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Slavnostní přípitek, kapr. Uf – tolik kostiček! Pouštění lodiček, krájení jablíček. A –
konečně zvoní zvoneček. „Ježíšek!“ Honzík vystartoval a běží ke dveřím. Volá: „Já mu jdu
otevřít!“ V chodbě se zastavil Honzík i čas. Rozzářený stromeček a dva páry dětských očí. Ty
naše se dojetím lesknou. Zpíváme koledy, obdarováváme se navzájem. Honzík s Jakoubkem
přidělují dárky – rychle, rychleji. A teď ty jejich! Poslední chvíle klidu, trhání papíru – a
dětský výskot! A pak už jen melodie a tóny a zvuky. Kytara a klavírek. Nic víc, nic míň.
Radost nezná mezí! A vida – i náš Jakoubek byl opravdu hodný. Něco se tu pro něj našlo.
Paseme se pohledem na ty děti a ani nám nedochází, že bychom si taky měli rozbalit dárky.
Jsme plni už tak až po okraj. Ten největší dárek jsme si stejně rozbalili už při půlnoční…
Večer je opravdu Štědrý.
Drobečky co zbyly po cukroví na stole, propálený ubrus od svíčky, povalující se papíry,
fůra špinavého nádobí, štěstí a únava a zážitků plné děti do noci bdící – kdyby jen tohle byly
Vánoce, bylo by to krásné, ale žalostně málo a během jednoho večera pryč. To, o co opravdu
jde a co ještě dlouho budeme vstřebávat je hloubka a kouzlo těch pravých Vánoc pro nás, v
nás a především zcela viditelně i v našich dětech. „…nám, nám, narodil se!“
Mgr. Magdaléna Strejčková

Vánoční vzpomínání
Vánoce se pro mnohé z nás stávají časem pohody, klidu, radosti, ale také vzpomínek.
Lidé se setkávají na různých koncertech, představeních a besídkách. Tato setkání pomáhají
navodit tu pravou sváteční atmosféru. Častěji spolu rozmlouvají, jsou si tak nějak blíž a
většinou vzpomínají na společné známé, přátele, hodnotí uplynulé období a plánují věci příští.
Na to, jak prožívala vánoce ve svém dětství, jsem se zeptal naší spoluobčanky paní
Růženy Vančurové.
„Paní Vančurová, jak jste v době vašeho dětství vnímala příchod vánočních svátků?“
Dětství jsem prožívala ve velice těžké době. Žilo se velice skromně a podle toho jsem
také s rodiči a sourozenci prožívala i období vánočních svátků. Vánocům předcházel advent a
období, kdy jsme jako děti chodily do kostela na roráty. Naše maminka byla věřící, takže
pravidelná návštěva kostela byla pro nás samozřejmostí. Pan farář nám za účast na rorátech
rozdával obrázky.
Také si vzpomínám na koledování. Koledníci na Štědrý den obcházeli vesnici a zpívali
vánoční písně. Za písničku se dostávala nějaká odměna, například kousek cukroví, jablíčko,
ořech.
„A co vánoční stromeček?“
Vánoční stromeček jsme měli vždy. To byla starost tatínka, který každý rok nějaký
opatřil. S ozdobami to ale bylo horší. Ty jsme si většinou vyráběli sami. Nastříhané proužky
papírků jsme poslepovali v řetěz a stromeček jím pak ovinuli. Na stromeček jsme zavěšovali i
zabalené ořechy a malá jablíčka. Tatínek měl na stromečku nejraději srdíčka z lineckého těsta,
která velice rád přímo ze stromečku ochutnával. Linecké cukroví pekla maminka pravidelně a
my jsme je měli moc rádi. Jednou nám teta dala čokoládové figurky, které jsme po vánocích
nesnědli a schovali je na příští rok. Tak se to obvykle dělávalo. Na stromečku jsme měli i
voskové svíčky.
„Jaká byla vaše štědrovečerní večeře?“
Na Štědrý den jsme se postili. Tatínek nám sliboval, že uvidíme zlaté prasátko. Moc jsme
se těšili, ale nikdy jsme ho neviděli. K večeři maminka připravila něco svátečního. Po večeři
jsme pojídali vánočku, linecké cukroví a popíjeli čaj. Večer se chodívalo na půlnoční mši.
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„Na co jste se o Vánocích nejvíce těšila?“
Nejvíce jsem se těšila na vánočně vyzdobený kostel a jesličky. Vzpomínám si také na
černouška, kterému jsme do kloboučku házeli drobné mince a on nám za ně poděkoval
pokýváním hlavou.
„Jaký byl váš nejmilejší vánoční dárek?“
Jak již jsem říkala. Žilo se skromně, nebylo peněz a tak i s dárečky to bylo horší.
Dostávali jsme od rodičů praktické dárky a maličkosti pro radost. Prostě to co bylo potřeba.
Největší radost jsem snad měla, když jsem pod stromečkem objevila teplé vlněné ponožky.
„Jaké jste o vánocích dodržovali zvyky?“
Zvyky se dodržovaly různé. Lili jsme vosk do vody a sledovali rozmanité tvary, které
voda z vosku vytvořila. Později jsme lili do vody i olovo, pouštěli po vodě skořápky ořechů a
když jsme byli starší, tak došlo i na házení střevícem. Rodiče nám obvykle vyprávěli o svém
dětství, vzpomínali na svoje rodiče, sourozence i známé.
„Paní Vančurová, děkuji vám za milé povídání.“
Balím si věci a paní Vančurová ještě chvíli vzpomíná. Hovoří o mamince, sestře a také o
manželovi. Nabízí mi vánoční cukroví. Již má napečené. Je připravena pohostit děti a
vnoučata, která se o Vánocích vždy zastaví. Vzpomíná i na syna, který bude zanedlouho slavit
narozeniny. Ještě jednou poděkuji. Loučím se a odcházím.
V dnešním uspěchaném a přetechnizovaném světě musíme vynaložit více sil, abychom se
dovedli odtrhnout od každodenních problémů a vyšetřili si chvilku pro sebe a své blízké.
Vánoce jsou velkou příležitostí jak toho dosáhnout.
Letošní rok je téměř u konce. Byl to rok náročný, ale podařilo se udělat mnoho
užitečného. Zastupitelstvo obce Krčmaň má za sebou první rok volebního období. Od začátku
bylo naší snahou rozložit povinnosti mezi jednotlivé členy zastupitelstva, aby jsme tak
společně lépe zvládali úkoly na nás kladené. Aktivně využíváme elektronickou komunikaci a
když je to nutné, scházíme se na pracovních schůzkách. Administrativa je neúprosná.
Získávání peněz z dotací je podmíněno dodržením přesně stanovených postupů a termínů.
Mnozí z občanů se nám snaží pomoci radami i činy a tím nám naši práci usnadňují. Na pomoc
spoluobčanů budeme spoléhat i v příštím roce.
Dovolte mi závěrem, abych Vám všem popřál radostné vánoční svátky a do nového roku
především zdraví, optimismus a rodinnou pohodu.
Ing. Pavel Krkoška, místostarosta obce

Z obecní kroniky
Doba poválečná – nese sebou nedostatek jakéhokoliv zboží. Rok 1946 - začíná se
opravovat silnice od Majetína do Krčmaně, bude projíždět prezident Dr. Eduard Beneš.
Uvítací obřad byl velkolepý, přišli nejen místní, ale hojná byla i účast občanů dalších obcí.
Začíná se pracovat na silnici Olomouc – Přerov, povrch silnice bude beton. Voda na
betonáž se bere ze Hřbice, po měření a výpočtech za 24 hodin je to 7200 litrů. Postupem let
roste mechanizace zemědělství, již v r. 1949 mají zemědělci 4 traktory: p. Josef Jemenka č. 37
(Škoda 25), p. Kolář Karel č. 7 (Zetor 25), p. Dočkal Dominik č. 5 (Zetor 25), p.Vančura
František č. 68 (Zetor 15). Cena těchto traktorů: Škoda 140.000,- Kč, Zetor 25: 130.000,- Kč,
Zetor 15: 108.000,- Kč.
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V obci je 9 mlátiček a několik menších, 4 lopaťáky. Kupují se dojačky. V těchto letech
zavádí p. Josef Prchla autobusovou dopravu Krčmaň – Olomouc. V obci je 1 autobus, 1
nákladní auto, 4 osobní auta a 18 motocyklů. V roce 1948 v únoru odstoupila dosavadní vláda
a vedení se ujala Komunistická strana. Jsou vypsány volby. Dosavadní strany Národní
socialisté, Lidovci, Sociální demokraté. Utvořena jednotná kandidátka tzv. „Národní fronta“.
Volilo se takto: ANO NF, NE bílý lístek.
Bohumil Procházka, současný kronikář

!Víte že?
Obecní zastupitelstvo schválilo a projednalo ve IV. čtvrtletí 2007 následující:
a) Pravidla rozpočtového provizoria obce na 1. čtvrtletí 2008 ve výši 836.000,- Kč.
b) Místní poplatek ponechat ve výši 450,- Kč na jednoho občana za provoz systému
shromažďování sběru, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2008. Tento poplatek je splatný ve dvou možných splátkách a to k 31.
březnu a k 31. říjnu 2008 s možností zaplatit i jednorázově. Viz Obecně závazná
vyhláška Obce Krčmaň č. 1/2007.
c) Smlouvu o prodeji firmě SEMIX PLUSO, spol. r.o. se sídlem Rybničky 338, Otice u
Opavy obecní pozemky v lokalitě „U Strejčkova lomu“ tj. p.č. 559, ostatní plocha o
výměře 3255 m², p.r. 560, trvalý travní porost o výměře 4674 m², p.č. 561, ostatní
plocha o výměře 16158 m², p.č. 562/1, ostatní plocha o výměře 16071 m², p.č. 562/2,
ostatní plocha o výměře 5017 m², p.č. 524/1, ostatní plocha o výměře 5595 m², p.č.
566/29, orná půda o výměře 4278 m² a p.č. 566/73, orná půda o výměře 172 m² v k.ú.
Krčmaň za dohodnutou kupní cenu 2.000.000,-Kč. Tato částka bude ponechána na
výstavbu „Kanalizace a ČOV v obci Krčmaň“.
d) Inventarizační komisi obce ve složení: Předseda Ing. Pavel Krkoška, členové: Helena
Petrová, Zdeněk Coufal, Ing. Šárka Stanislavová a Pavel Kobliha, ke zpracování
Závěrečné zprávy o inventarizaci majetku obce k 31.12. 2007.
e) Uzavření Smlouvy mezi Obcí Krčmaň a soukromým zemědělcem panem Františkem
Jemelkou o zimní údržbě hlavního tahu místní komunikace za úplatu.
f) Rozpočtový výhled obce pro období 2006 – 2008 s upřesněním na rok 2008.
g) Rozpočtová opatření č. 2 a 4. druhého a čtvrtého čtvrtletí 2007.
h) Smlouvy o využívání systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem
mezi Obcí Krčmaň a ZŠ, TJ Sokol, FK 1997 a firmou Oldřich Liška prodejna
Smíšeného zboží Rosnička pro rok 2008.
i) Povinný spolupodíl obce Krčmaň při získání finanční dotace na projekt „Výměna
oken budovy OÚ Krčmaň v rámci dotace z POV KÚ OK pro rok 2008.
j) Směrnice obce Krčmaň pro vedení účetnictví a Směrnice o finanční kontrole.
k) Zápis KÚ Olomouckého kraje z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Krčmaň za
rok 2007
l) Smlouvu o nájmu části obecního pozemku p.č. 255/2, o výměře 2 m² v k.ú. Krčmaň
firmě Attekk 07 s.r.o. Přerov pro vybudování reklamního zařízení.
m) Odvoz popelnic bude v I. čtvrtletí 2008 následující: vždy ve čtvrtek a to - 10. a 24.
ledna, 7. a 21. února, 6. a 20. března, 3. a 17. dubna 2008.
n) Časový nástin zasedání členů Zastupitelstva obce Krčmaň v roce 2008 s možností
přístupu veřejnosti a jejich připomínek. Všechna zasedání ZO proběhnou na Obecním
úřadě Krčmaň v zasedací místnosti vždy ve středu:
20. února 2008 - 17.30 hod.
25. června 2008 - 19.00 hod.
29. října 2008 - 17.30 hod.

23. dubna 2008
27. srpna 2008
10. prosince 2008
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Současně proběhnou dvě informační schůzky obecního zastupitelstva s občany na ZŠ
v Krčmani a to v pátek 7. března a v pátek 7. listopadu 2008 vždy od 18.00 hod.
V roce 2008 budou obnoveny a hrazeny smlouvy o nájmu hrobového místa (r. 20082012) uzavřené podle §25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. Cena za nájem a za služby s nájmem spojené je
stanovena individuelně podle hrobového zařízení hrobu nebo hrobky.
Termín úhrady: do 31. 5. 2008

Změny v sociální oblasti
Změny v důchodovém pojištění od 1. 1. 2008
Jednou z nejvýznamnějších změn je valorizace důchodů. Základní výměra je jednotná,
pro všechny důchody se zvýší z 1 570,- Kč na 1 700,- Kč měsíčně. Procentní výměra vzroste
o 3 %. Navýšení procentní výměry nově, na rozdíl od předchozích let, nezávisí na tom, zda
se jedná o tzv. starodůchodce či ostatní důchodce. Všechny důchody tedy před 1. lednem 1996
i přiznané od 31. prosince 1995 do 31. prosince 2007, vzrostou od nového roku stejně.
Změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2008
V nemocenském pojištění je spousta změn a pojmů, které Vás mohou zajímat a určitě se
většiny z nás dotknou znatelně více. Tak například:
Karenční doba
Zavádí se tzv. karenční doba, tj. doba, po kterou se nebude poskytovat nemocenské. Tato
doba bude činit první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti (karantény). Nemocenské se
nově tedy bude poskytovat až od čtvrtého kalendářního dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti či karantény. Podpůrčí doba se však bude i nadále počítat od prvního dne
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.
Výše nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny
Místo dosud jednotné sazby pro stanovení výše nemocenského, která platila od čtvrtého
dne trvání pracovní neschopnosti, se zavádí odstupňovaná sazba, a to v závislosti na době
trvání dočasné pracovní neschopnosti. Sazby pro výpočet nemocenského tak budou činit:
• 60 % denního vyměřovacího základu od 4. do 30. kalendářního dne pracovní
neschopnosti či karantény,
• 66 % denního vyměřovacího základu od 31. do 60. kalendářního dne pracovní
neschopnosti či karantény,
• 72 % denního vyměřovacího základu od 61 kalendářního dne pracovní neschopnosti
či karantény.
Snižuje se rovněž procentní sazba pro stanovení podpory při ošetřování člena rodiny, a to
na úroveň nemocenského poskytovaného do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti, tj.
na 60 % denního vyměřovacího základu.
Ochranná lhůta
Ochranná lhůta se zkracuje ze současných 42 kalendářních dnů na 7 kalendářních dnů,
pokud byl zaměstnanec zaměstnán alespoň po tuto dobu. Pokud byl výjimečně zaměstnanec
zaměstnán po kratší dobu, činí ochranná lhůta pouze tolik dnů, kolik dnů byl naposledy
zaměstnán. U žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta i nadále
vždy 6 měsíců.
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Informace k příspěvku na péči (v platnosti již od 1. 1. 2007)
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách náleží osobám, které jsou
především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby.
•
•

Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění
či příjímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu.
Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, tj. např.
schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si
osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit.

Použití příspěvku na péči
Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a
podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada
za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které
vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem
sociální služby. Oba výše uvedené způsoby může příjemce kombinovat podle vlastní potřeby
a podle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče.
Co předchází získání příspěvku na péči?
Nároku na příspěvek na péči a jeho výplatě, předchází poměrně složitá procedura.
Žadatel o příspěvek musí dodržet některé povinnosti, respektive podrobit se některým
procedurám. Řízení o příspěvku na péči by nemělo obecně trvat déle než 90 dní. V prvé řadě
se musí správně podat žádost o příspěvek na péči a uvést všechny požadované povinné
informace, tj. kromě osobních údajů také údaje o tom, jakým způsobem má být příspěvek
vyplácen a údaje o tom, kdo bude potřebnou péči zajišťovat (je-li to již známo). Žádost
podává přímo žadatel nebo jeho zástupce.
Následuje proces posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby, který zahajuje
sociální pracovník místně příslušného obecního úřadu (Magistrát města Olomouc). Tento
pracovník provede i sociální šetření v přirozeném sociálním prostředí žadatele. Žadatel je
povinen podrobit se tomuto sociálnímu šetření. Účelem sociálního šetření je objektivně zjistit
životní podmínky žadatele a jeho schopnost zvládat péči o vlastní osobu a být soběstačným v
přirozeném sociálním prostředí, tj. v místě, kde žije. Po provedení sociálního šetření se
žádostí o příspěvek zabývá posudkový lékař úřadu práce, který hodnotí funkční dopady
zdravotního stavu na schopnost žadatele pečovat o sebe a být soběstačným a vychází přitom z
výsledku sociálního šetření. Lékař úřadu práce si může pro tyto účely vyžádat specializované
vyšetření nebo vyšetření provést sám. V těchto případech je žadatel povinen podrobit se těmto
vyšetřením.
Pokud se žadatel odmítne podrobit některé z výše uvedených procedur, tj. nedá písemné
svolení nebo neumožní provedení sociálního či zdravotního posouzení, pak ztrácí možnost
získat příspěvek na péči.
O tom, zda bude příspěvek přiznán či nikoliv, rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou
působností, který má tedy k objektivnímu rozhodnutí k dispozici subjektivní zhodnocení
situace žadatelem, výsledek sociálního šetření a posudek lékaře úřadu práce. Obecní úřad
rozhoduje ve správním řízení. Rozhodnutí o příspěvku na péči je doručeno žadateli. Ten je
povinen obecnímu úřadu do 15ti dnů písemně ohlásit jakým způsobem mu bude péče
zajištěna, pokud tak již neučinil při podání žádosti.
Občané obce Krčmaň podávají žádosti o příspěvek na péči na Magistrátu města Olomouce, u
odboru sociální pomoci, pracovišti Hálkova 20, Olomouc. Formuláře si lze vyzvednout přímo
na Magistrátu, nebo jsou k dispozici také na Obecním úřadě Krčmaň. Pokud budete
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potřebovat pomoci při jejich vypisování zanechte, prosím, vzkaz Ing. Šárce Stanislavové na
obecním úřadu.

Stanovení výše místního poplatku
za provoz systému shromažďování sběru, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a porovnání nákladů:
Kolik obec zaplatila
Výše nákladů na odvoz
Plastů
Směsného komunálního
odpadu
Nebezpečného odpadu
Černé skládky,
hřbitovního odpadu
Celkem
Kolik obec obdržela
Odměna za
zajištění zpětného
odběru a využití
odpadů z obalů od
fy EKOKOM, a. s.
Částka, kterou obec
obdržela

1. období 11/2005
-10/2006
24 685,- Kč

2.období 11/200611/2007
31 314,- Kč

Rozdíl mezi 2. a 1.
obdobím
6 629,- Kč

157 396,- Kč

192 965,- Kč

35 569,- Kč

50 052,- Kč

74 754,- Kč

24 702,- Kč

19 638,- Kč

13 129,- Kč

- 6 509,- Kč

251 771,- Kč

312 162,- Kč

60 391,- Kč

1. období 11/200511/2006

2. období 11/200611/2007

Rozdíl mezi 2. a 1.
obdobím

36 919,- Kč

31 002,- Kč

- 5 917,- Kč

Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že částka, kterou obec Krčmaň platí za odvoz
veškerých odpadů vzrostla za poslední období o 60 391,- Kč a naopak částka, kterou obec
Krčmaň obdržela od fy EKOKOM, a. s. se snížila o 5 917,- Kč.
Při stanovování výše místního poplatku za provoz systému shromažďování sběru,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se vychází z výše uvedených
částek a počtu obyvatel k 1. 1. roku předcházejícího.
I přes viditelný nárůst nákladů byla pro rok 2008 ponechána výše místního poplatku za
provoz systému shromažďování sběru, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve stejné výši jako v roce 2007, tedy 450,- Kč na osobu. Skutečné
náklady na 1 poplatníka však činí 620,- Kč. Z uvedeného vyplývá, že obec Krčmaň bude
v roce 2008 z obecního rozpočtu doplácet na každého občana 170,- Kč.
Ing. Šárka Stanislavová, předsedkyně výboru finančního a zdravotního a sociálního

Kalendář společensko – kulturních a sportovních akcí v I. čtvrtletí r.
2008
9. 1. 2008 Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ – zdravotní přednáška
12. 1. 2008 Zájezd na hory – Beskydy = Pustevny, odjezd v 7.00 hod.
18. 1. 2008 Regionální liga žákyň a nejmladšího žactva ve stolním tenise – od 15.30 hod.
19. 1. 2008 Regionální liga mladšího a staršího žactva ve stolním tenisu – od 8.30 hod.
25. 1. 2008 Společenský ples TJ Sokol Krčmaň – od 20.00 hod.
1. 2. 2008 Regionální liga žákyň a nejmladšího žactva ve stolním tenise – od 15.30 hod.
2. 2. 2008 Regionální liga mladšího a staršího žactva ve stolním tenisu – od 8.30 hod.
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6. 2. 2008 Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ – sociální přednáška
9. 2. 2008 Společenský ples fotbalistů od 20.00 hod.
16. 2. 2008 Zájezd na hory – Hostýnské vrchy = Troják, odjezd v 7.30 hod.
16. 2. 2008 Dětský maškarní karneval (ZŠ + rodiče)
5. 3. 2008 Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ – Velikonoce
21. 3. 2008 Regionální liga žákyň a nejmlad. žactva ve stolním tenise od 15.30 hod.-TOP 10
29. 3. 2008 Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu od 10.30 hod. do 11.30 hod.
2. 4. 2008 Setkání Seniorského klubu Krčmaň od 16.00 hod. v ZŠ
5. 4. 2008 TOP 10 = Krajský bodovací turnaj žákyň, dorostenek ve stol. tenise–od 8.30 hod.
25. 3. – 6. 4. 2008 Pozvání ke Strejčkovu lomu a k Bílým hlínám na koniklec velkokvětý

Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce
Krčmaň

TIPY na vánoční a povánoční pohodu či aktivní sport v obci KRČMAŇ
– prosinec 2007
Pozvání

pro aktivní sportovce

„Vánoční turnaj smíšených družstev v netradičních sportech pro příchozí“ (badbington,
florbal, ringo…) se koná ve čtvrtek 27.12. 2007 od 18.00 hod. v místní sokolovně.¨

.
P o z v á n í na sledování nejlepších mladých hráčů a hráček stolního tenisu u
příležitosti „XXXI. roč. Vánočního turnaje mládeže ve stolním tenisu“, jehož se zúčastní
nejlepší mladí adepti této hry z celé Moravy. Turnaj bude probíhat v pátek 28. a
v sobotu 29. prosince 2007 vždy od 9.00 hod. v místní sokolovně.

„Turnaj ve stolním tenisu pro širokou veřejnost“ se koná
v neděli 30. prosince 2007 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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Klub seniorů
Ať vánoce rozzáří ve Vašich duších světlo,
pohodu a klid a posvátné ticho vánoční noci ať
promění všechen spěch, starosti i trápení v pokoj.
Příjemné prožití svátků vánočních a šťastné
vykročení do nového roku 2008
přeje

Seniorklub Krčmaň

Pozvánka
V sobotu dne 29. 12. 2007 v 17.00 hodin se v kostele sv. Floriána v Krčmani bude konat

„Koledování u jesliček“
Přijďte si poslechnout pásmo koled a vánočních písní, které s účinkujícími nastudovala paní
Mgr. Magdaléna Strejčková.
Těšíme se na Vaši návštěvu

POZ VÁN KA
Zastupitelstvo obce Krčmaň zve srdečně všechny občany na tradiční
„NOVOROČNÍ PŘÍPITEK“
Kdy: 1. 1. 2008 v 00:30 hodin
Kde: U kostela sv. Floriána
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