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Libivá - Květín - Křemačov -  Podolí - Řepová - Studená Loučka - Újezd 

 

 
 

HISTORIE  OBCE  :  

Obec je z větší části obklopena loukami, těsně za obcí se začínají zdvihat zalesněné kopce Mírovské vrchoviny. Ves se 
nachází  Mohelnice při cestě z Mohelnice do Řepové. Polní  cestou vinoucí se kolem zdejšího lomu údolím říčky 
Mírovky je spojena s Mírovem (3 km). Pojmenování Křemačova je snad vyvozeno od slova křím, označujícího travnaté 
podhůří, což plně vystihuje polohu vesnice. Křemačov je prvně zmiňován v roce 1273 jako biskupské léno u 
Mohelnice. V 1.polovině 19.století se v okolí Křemačova těžila železná ruda a u Podolíčka ve 2.polovině 19.století 
tuha. Obec měla na začátku 19.století již vlastní školu, která fungovala do devadesátých let minulého století. V roce 
1834 čítala obec 30 domů a 183 obyvatel. K Mohelnici byl Křemačov připojen v roce 1976.  

 
DROBNÉ  ARCHITEKTONICKÉ  PAMÁTKY  místního významu  :  
• kaple sv.Panny Marie, lidová stavba z 19.století 
• kříž u kaple  z 19.století 
• kříž při cestě do Podolí z roku   1853 
• kříž ve vsi z 19.století 
• kaple sv.Šebestiána u rybníka z 19.století 

 
 

 
KULTURNÍ PAMÁTKY zapsané v Seznamu nemovitých památek :  

• hospodářská usedlost z roku 1847  
 

 
PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI  :                         
• křemačovký rybník 
• křemačovské lomy - sportovně využívaná  lokalita  
 

VÝZNAMNÁ SPORTOVNÍ AKTIVITA :  
 každoročně v květnu se konají v křemačovském lomu závody silných nákladních vozů 
v terénu.Konají se od roku 1999 a za tu dobu  zde byly uspořádány závody  Mistrovství České 
republiky, Mistrovství Evropy a v posledních letech Extrém truck trial show. TRUCK TRIAL  lákají 
příznivce z celé republiky, je to velká motoristická událost. Přestože je tato událost 
prezentována jako Mohelnické lomy, patří do Křemačova. 
 

ZA POVŠIMNUTÍ STOJÍ : obec má na svém území 
vlastní hřbitov  • budova bývalé školy slouží jako 
kulturní dům    
 
SPORTOVNÍ  ZAŘÍZENÍ : správné venkovské hřiště 
s posezením  • koutek s průlezkami pro děti 
 
TRADIČNÍ kulturní a sportovní  akce :  dětský den • 
maškarní karneval • mikulášská nadílka 
• posezení pro seniory 
 
AKTIVNÍ SPOLKY v obci : 
 • klub maminek • Sbor dobrovolných hasičů 

PODNIKÁNÍ :  
• kominictví  
• elektrorevize 
 

Počet obyvatel : 167  
Počet domů : 62 
Vzdálenost od Mohelnice :  3,5 km  
Rozloha území : 3,83 km² 
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