3/2020 čtvrtletník

Zdarma

Den obce – mladí hasiči z Grygova v akci

23. října 2020

Foto: archiv obce

Slovo starosty
Téměř každotýdenní nová mimořádná opatření související s druhou vlnou rozšíření
onemocnění Covid – 19, vyhlášení nouzového stavu a současně dlouhotrvající deště
s podmáčením zahrad a polí, nám nepřidávají na dobré psychické rovnováze-pohodě. Přesto
se s tím musíme vyrovnat a vzájemně podpořit.
Dobrou zprávou je zdárné dokončení rekonstrukce chodníků v ulici Olomoucká
(pravá část ve směru Olomouc – Přerov) a Náves – jih. Máme tedy za sebou 2/3 rekonstrukcí
chodníků v obci. Zůstává na Olomoucké ulici levá část ze směru Olomouc – Přerov a část
chodníků v ulici U Potoka a Ke Království. Některé z nich čekají na zhotovení projektové
dokumentace, nebo již procházejí schvalovacím stavebním řízením, či se připravují žádosti
na daný dotační titul.
S výměnou asfaltového povrchu silnice I/55 Olomouc - Přerov s průtahem obce
Krčmaň, jejímž investorem bylo ŘSD správa Olomouc, jsme byli nuceni zaplatit a provést
ze svých finančních zdrojů výměnu kanalizačních sběračů – 13 ks radbuz, vyasfaltování
výjezdu z Návsi, autobusových zálivů i vjezdu do obecního dvora k č. p. 40. K tomu se přidalo
nové předláždění chodníků a ploch kolem autobusové zastávky na Přerov i u obecního obchodu,
to vše stálo 810 000,- Kč. Na základě těchto skutečností jsme koncem srpna podali žádost
o mimořádnou dotaci pro rok 2020 z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 1,3 mil. Kč kromě
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výše jmenovaného také na nezbytné opravy technické a dopravní infrastruktury jako ochranná
opatření před přívalovými dešti. Bohužel nám nebylo vyhověno.

Rekonstrukce chodníků na Návsi a okolo silnice I. třídy.

Skvělou zprávou je zahájení výstavby cyklostezky Majetín – Krčmaň. Počátkem
listopadu zahájí firma Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava práce
na dlouho očekávané akci. Termín ukončení se předpokládá 30. června 2021
a celkové náklady budou činit dle výsledku výběrového řízení 12 251 250,- Kč s DPH. Finanční
dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury by měla činit max. 85 % uznatelných nákladů.
Hlavní investor stavby je obec Majetín, která se podílí na celkových nákladech 62 % a obec
Krčmaň 38 %. Finanční náklady jsou veliké, jen naše obec zaplatí nejméně částku cca 1,4 mil.
Kč, což nás nutí si vzít finanční úvěr.
Velkým problémem jsou v posledním období poruchy na ČOV, které jsou způsobené
splašky od domácích zvířat (prasata, koně, ovce, husy, kačeny apod.). Není možné, aby tyto
splašky byly přečerpávány do veřejné splaškové kanalizace, tím se umrtvují biologické
bakterie. S odpady souvisí platnost nového Odpadového zákona, který souvisí se zvýšením
skládkového poplatku a přinese pro nás navýšení celoročního poplatku až o 1/3 ceny na osobu.
K tomu jen dodávám – pečlivě třídit, třídit, třídit … jednotlivé komodity.
Při jednání starostů čtyř obcí - Velký Týnec, Grygov, Majetín a Krčmaň, jejichž žáci
navštěvují ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec (téměř 500 dětí), byla řešena problematika
nedostatku tříd a prostorů pro školní výuku. Musí tedy dojít v krátké době k výstavbě přístavby
ZŠ Velký Týnec, na jejichž nákladech by se podílely výše uvedené obce ze svých rozpočtů.
Současně se předpokládá využití prostor v Krčmani jako odloučeného pracoviště ZŠ Velký
Týnec. Již v minulosti se naši rodiče či prarodiče podíleli na výstavbě tzv. „Nové školy“ ve
Velkém Týnci, která byla dána do provozu v r. 1950.
Pandemie koronaviru Covid – 19 byla v letních měsících zklidněna a v obci se podařilo
zásluhou zkušených organizátorů uspořádat 2. ročník „Krčmaňské prakiády“ (střelba z praků
na terč), dvoudenní pobyt rodičů s dětmi pod stany „Pekla 2020“, „Den obce 2020“ s bohatým
programem, „K3“ běh přes tři vrcholy a byla zahájena mistrovská utkání v malé kopané.
Společným znakem byla velmi slušná návštěvnost, ale hlavně z jiných obcí – krčmaňští příliš
zájem neměli. Také byl zahájen nový školní rok 2020/21 v MŠ, kde nastoupilo 21 dětí a také
nová paní ředitelka (Bc. Klára Felnerová) a učitelka.
Na závěr mi dovolte v této těžké době popřát Vám pevné zdraví, možnost dobrého
zaměstnání a žákům a studentům kvalitní distanční výuku. Oslavy k 102. výročí Dne vzniku
samostatného československého státu se veřejně neuskuteční, proběhne pouze položení květin.
Přeji Vám příjemné a klidné podzimní dny, buďte na sebe opatrní, zůstávejte co nejvíce doma
se svými nejbližšími a relaxujte v hojné míře na svých zahrádkách u podzimních činností.
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň
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Z obecní kroniky
Doplňující zápisy za období 1976 - 1990.
Rok 1981.
Občanský výbor v tomto roce zajišťuje jedinou akci, tou je rekonstrukce rybníka a jeho
okolí. Na zvelebeném okolí bylo vysázeno cca 15 stromků, převážně borovic. Tento rok je ve
znamení voleb jak do MNV, tak do OV. Poznamenávám, že ve sloučeném národním výboru
nedochází ke změnám zastoupení občanů Krčmaň. Občanský výbor zaznamenává změny. Bylo
zvoleno 9 členů tohoto orgánu: Vičar Jan st. předseda, Keclík Josef místopředseda, Procházka
Bohumil st. tajemník, členové - Brada Rostislav, Pavlita Miroslav, Galek František, Moudrá
Marta, Horák Martin, Jahodová Naděžda. V roce 1981 zemřelo 7 občanů. Obec čítá 532
občanů.
Rok 1982.
V tomto roce jsou prováděny dokončovací práce na vodní nádrži, hráz od silnice a
chodníku po hrázi a cesty k lesu. Celá tato akce byla podpořena Čs. Spořitelnou Olomouc
částkou 10 000,- Kčs. Také dochází ke generální rekonstrukci rozvodní sítě v celé obci, včetně
další trafostanice a přípojek na domy občanů. V tomto roce zemřelo 8 občanů a obec čítá 522
občanů. Zahájena demolice části domu č. 11 pana Hlavinky.
Rok 1983.
Po ukončení prací na vodní nádrži bylo nutno zbudovat nové stavidlo pro přívod do
nádrže. Byla provedena dosadba stromků na hrázi u rybníka. Je také dokončena rekonstrukce
rozvodné sítě a provedena kolaudace. V tomto roce provedena oprava chodníku u
Lovečkového. Jsou pořízeny nové pumpy na hřbitov a ke škole. V březnu byla zahájena
generální rekonstrukce a přístavba budovy sokolovny. Celou akci bude financovat OV ČSTV
Olomouc (Okresní výbor čs. Svazu tělesné výchovy). Letos zemřelo 7 občanů, obec čítá 536
obyvatel. Je dokončena demolice části domu č. 11 pro stavbu nového p. Jemelky Františka ml.
Také zahájena demolice domu č. 28 pana Vykopala – demolici provádí p. Veselý z Olomouce.
Zapsáno z „Paměti obce Krčmaň“, obecní kronika od roku 1880

Pořizování Změny č. 1 Územního plánu Krčmaň
Naší obci se podařilo po čtyřech letech poměrně intenzivního pořizování schválit a vydat
v březnu roku 2015 jeden z nejdůležitějších strategických dokumentů obce, a to Územní plán
Krčmaň. Podmínkou ÚP Krčmaň bylo také vytvoření dvou územních studií - pro lokalitu
Za Humny a Pod Sokolovnou, kde byly navrženy největší plochy pro výstavbu nových RD.
Věřili jsme, že po splnění všech podmínek budeme mít minimálně na 4 roky vyřešenou tuto
problematiku a nebudeme muset pořizovat žádné změny ÚP, což je náročné nejen na čas, ale
především na finance. A opravdu tomu tak bylo, téměř 4 roky nebyla zásadní potřeba do ÚP
zasahovat, avšak už jsme v průběhu objevovali některé nedokonalosti, které se nám v rámci
procesu pořizování do ÚP dostaly, ale také se začali ozývat noví majitelé pozemků se žádostmi
o změnu využití jejich pozemku. Některým žádostem bylo na základě vyhodnocení úřadu
územního plánování (Magistrát města Olomouce) vyhověno, jiné byly zamítnuty. Na základě
těchto podnětů a také na základě Zprávy o uplatňování (dokument, který se ze zákona
vyhotovuje po čtyřech letech od nabytí účinnosti ÚP) jsme schválili na počátku tohoto roku
pořízení Změny č. 1 ÚP Krčmaň, a to zkráceným postupem.
Aktuálně úřad územního plánování dopracovává Zprávu o uplatňování, součástí ní by
mělo být i konkrétní zadání změny. Poté, co bude i toto schváleno, začne projektant pracovat
na požadovaných úpravách, ale je to i doba, kdy Vy, občané, případně majitelé pozemků na
území Krčmaně, máte právo a nejvhodnější příležitost podat žádost o změnu, příp. připomínku
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k návrhu změny. Veškeré návrhy na změny a připomínky posoudí pořizovatel z hlediska
zákonnosti, totéž udělají dotčené orgány a výsledně o nich ještě rozhodne Zastupitelstvo obce
Krčmaň.
Jakmile bude probíhat zmíněné zpracování návrhu změny projektantem (přelom roku
2020/2021), budeme Vás informovat o této skutečnosti, abyste měli co nejvíce času se
s návrhem seznámit a případně k němu podat své připomínky.
Ing. Mgr. Eva Sztwioroková, předsedkyně výboru pro rozvoj obce

! Víte že?
a) Odvoz popelnic ve IV. čtvrtletí 2020 bude v následujících termínech:
každý druhý čtvrtek 22. října; 5. a 19. listopadu; 3., 17. a 31. prosince
b) Podzimní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v obci Krčmaň 14.
listopadu 2020 od 11.00 do 11.45 hod. u kostela sv. Floriána
c) Odvoz plastů, probíhá ve středu každý sudý týden, odvoz skla každé druhé úterý
v lichém týdnu a papíru každou druhou středu v daném měsíci;
d) Zastupitelstvo obce Krčmaň na veřejných zasedáních odsouhlasilo:
 Zápis finančního výboru obce Krčmaň o provedené kontrole na plnění návrhu
rozpočtu na rok 2020, závěrečný účet obce 2019, hospodaření obce, rozpočtová
opatření, dlouhodobý úvěr, kontrola pokladny.
 Zápis finančního výboru obce Krčmaň o provedené kontrole v provádění kontroly
hospodaření s majetkem a finančními prostředky Mateřské školy, příspěvková
organizace – pokladna, faktury, mzdy, účetnictví, rezervní fond, smlouvy za období
1. pololetí 2020.
 Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Krčmaň, příspěvkové organizace za
školní rok 2019/2020.
 Odmítnutí finanční dotace v částce 80.000,-Kč a zrušení smlouvy z Programu
obnovy venkova OK pro rok 2020 na změnu č. 1 ÚP Krčmaň.
 Nařízení obce Krčmaň č. 1/2020, „O zákazu podomního prodeje a pochůzkového
prodeje na území obce“.
 Částku 800,- Kč/měsíčně ve školním roce 2020/21 na žáka (mimo předškoláka)
Mateřské školy Krčmaň, příspěvková organizace na základě podkladů pro výpočet
školného v MŠ ve školním roce 2019/20 na neinvestiční provozní náklady MŠ
 Projednání Obecně závazné vyhlášky „O místním poplatku za užívání veřejného
prostranství v obci“.
 Mimořádná opatření vydaná MZ ČR.

Společensko – kulturní a sportovní akce: (dle dané epidemiologické situace)
Pondělí
Pátek
Středa
Neděle
Pátek

26.10. 2020 od 17.00 hod. 102.výročí vzniku samost. Českosl. státu - položení květin
4.12. 2020 od 17.00 hod. Rozsvícení vánočního obecního stromu u MŠ
23.12. 2020 od 17.00 hod. Vánoční živý Betlém u kostela
27.12. 2020 od 17.00 hod. Koledování u jesliček v kostele sv. Floriána
1. 1 .2021 od 13.00 hod. Novoroční výšlap do Chlumu, sraz u kostela
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